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NOTA  EDITORIAL

O presente volume é parte integrante da 2ª Série da coleção “Memórias d’Odiana- 
Monografias Arqueológicas de Alqueva”, uma iniciativa editorial instituída pela 
EDIA em 1999 para divulgação científica dos resultados do plano de trabalhos 
arqueológicos de minimização 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 sé-
rie, a edição de 14 volumes completando, no essencial, a divulgação dos resul-
tados 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 competências 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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Este texto corresponde ao da tese de doutoramento defendida, com a classificação 
de Muito Bom, em Outubro de 2011 na Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação de Rosa Varela Gomes, 
após revisão crítica, acréscimo de anexos respeitantes a estudos de outros domí-
nios científicos que em muito vieram enriquecer o arqueológico, e exclusão do 
inventário (base de dados informatizada), que pela sua extensão (155 pp.) muito 
viria a onerar a presente edição.
Começo por agradecer a Rosa Varela Gomes que, pelo seu estímulo e abertura de 
espírito, me proporcionou um espaço de grande liberdade criativa. 
Durante o processo de elaboração desta publicação, contei com a colaboração de 
muitos colegas e amigos e também com o apoio institucional do Museu de Ar-
queologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), através da sua equipa 
técnico-científica, de que destaco os nomes de Carlos Tavares da Silva, director 
do Centro de Estudos Arqueológicos do mesmo museu, de Antónia Coelho-
-Soares, Susana Duarte, Jorge Costa, Júlio Costa, Paula Covas, Ana Castela, Pau-
la Palmeira, Fernanda Pacheco.
Ao Presidente da Assembleia Distrital de Setúbal, Joaquim Martins Gonçalves, 
fico igualmente reconhecida pelas facilidades concedidas.
Aos seguintes colegas e colaboradores que dispensaram contribuições no domí-
nio de análises e exames específicos, enriquecendo as minhas próprias leituras ar-
queológicas, agradeço vivamente: António Alfarroba e Cristina Menezes (arqui-
tectura); António Coroado e F. Rocha (caracterização de pastas cerâmicas); João 
Luís Cardoso (arqueozoologia); Nuno Leal e Paulo Fonseca (geologia); Paula 
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A ilustração da cultura material do Porto das Carretas muito ficou a dever a Jorge 
Costa e Rosa Nunes, respectivamente pelos desenhos e pela fotografia a curta 
distância, e a Fernanda de Sousa, pela indústria em pedra lascada.
Outras colaborações e apoios, mais a montante, foram igualmente decisivos para 
levar a bom termo o desenvolvimento deste trabalho, sobretudo na fase de escava-
ção do povoado do Porto das Carretas. Referimo-nos à Administração da EDIA, 
que atribuiu à salvaguarda do património arqueológico o justo peso no que foi e 
será por muito tempo a maior obra de transformação da paisagem alentejana, e à 
equipa técnica que coordenou e acompanhou as diferentes fases dos trabalhos de 
minimização dos impactes negativos da barragem de Alqueva sobre o património 
arqueológico, nomeadamente a José Perdigão, Maria João Lança e a António 
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Palavras-Chave:
Formações sociais calcolíticas, organiza-

ção tribal complexa, Horizonte Campanifor-
me, Porto das Carretas, Sudoeste da Península 
Ibérica, metalurgia, divisão social do trabalho.

O principal objectivo do presente estudo 
consiste na caracterização da formação social 
calcolítica da primeira metade do III milénio 
AC do Sul de Portugal e na análise das trans-
formações económico-sociais ocorridas na se-
gunda metade do mesmo milénio, associadas à 
crise do modo de produção do Calcolítico do 
Sudoeste Ibérico, de cujo colapso resultará um 
novo modelo de organização social mais cen-
tralizado e hierarquizado, característico das so-
ciedades da Idade do Bronze.

A sustentação empírica dos modelos teó-
ricos formulados é constituída pelos dados ar-
queológicos e base documental resultantes das 
escavações em extensão, realizadas no povoado 
do Porto das Carretas (Mourão), localizado na 

margem esquerda do médio Guadiana. Este 
arqueossítio foi contextualizado às escalas local 
(território do Triângulo da Luz) e regional (Sul 
de Portugal e Sudoeste da Península Ibérica).

De entre a multiplicidade de factores que 
explicam as mudanças económicas e sociocul-
turais, elegeu-se, como motor dos processos de 
transformação social, a intensificação da produ-
ção, ou seja, o desenvolvimento das forças pro-
dutivas. Na fase de emergência do processo de 
calcolitização valoriza-se a chamada revolução 
dos produtos secundários da criação de gado, a 
que a autora associa um modelo de organização 
social de tipo tribal complexo. O colapso desse 
modelo de organização social cria as condições 
para a emergência de um novo tipo de sociedade 
mais desigual e hierarquizada (Horizonte Cam-
paniforme), cujos acréscimos de complexidade 
social são correlacionáveis com o pleno domínio 
da metalurgia do cobre arsenical e ouro e com 
a respectiva divisão social do trabalho (artífices 
especializados). 

RESUMO
Transformações sociais durante o III milénio AC1 no Sul de Portugal.
O povoado do Porto das Carretas

 

1 Notação correspondente a datas calibradas.





INTRODUÇÃO GERAL

21

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Keywords:
Chalcolithic societies, complex tribal or-

ganisation, Bell Beaker period, Porto das Car-
retas, South-Western Iberia, metallurgy, craft 
specialisation.

 
This publication aims to characterise the 

Chalcolithic social organisation in the first half 
of the third millennium BC in Southern Por-
tugal, and to analyse the economical and social 
transformations that took place in the second 
half of the same millennium. These were rela-
ted to the decline of the Chalcolithic mode of 
production in South-Western Iberia. The com-
plex, more centralised and hierarchical Bronze 
Age societies emerged from the collapse of that 
social model.

The theoretical constructions draw on the 
empirical record from the archaeological exca-
vations in the settlement of Porto das Carretas 
(Mourão), that surmount the left bank of Gua-
diana River. The site has been contextualised 

both at local (Triângulo da Luz territory) and 
regional scale (South-Western Iberian Penin-
sula).

From the several factors explaining the 
process of change, the intensification of pro-
duction was chosen for this study, as associated 
with technological and economical innova-
tions. As far as the dawn of the Chalcolithic is 
concerned, it is necessary to follow the positive 
effects of the Secondary Products Revolution 
on the rates of growth of all the indicators of 
social development, such as productivity, seden-
tism and population density. For the first half of 
the third millennium BC, the author proposes 
a complex tribal organisation model, where the 
social hierarchy was maintained in the kinship 
structure. The crisis of the Chalcolithic society 
gave way, in the second half of the third mil-
lennium BC, to more unequal and hierarchical 
societies (Bell Beaker period), along with the 
development of copper metallurgy (copper-
-arsenic alloys) and craft specialisation.  

ABSTRACT
Social transformations in the third millennium BC1

 in Southern Portugal.
The settlement of Porto das Carretas

 

1 Calibrated dates
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1.1. Enquadramento teórico

1.1.1. Contextos de produção científica
Antecedentes próximos e perspectivas
teórico-metodológicas

1.1.1.1. “Culturas” de Los Millares e de Vila
Nova de São Pedro: constituição
do paradigma difusionista

A Idade do Cobre ou Eneolítico, designa-
ções comuns na Península Ibérica até aos iní-
cios dos anos 70 do século XX para o período 
encaixado entre o Neolítico e a Idade do Bron-
ze, viria a ser objecto de estudo de numerosos 
investigadores peninsulares e extra-peninsula-
res, antes de mais pela visibilidade arqueológica 
dessa realidade, que remete para a fundação de 
um permanente ecossistema artificial de carac-
terísticas proto-urbanas no ocidente europeu, 
assinalando o “triunfo” da Cultura sobre a Na-
tureza, dicotomia bem marcada no pensamento 
ocidental, de cujo elevado preço a contempora-
neidade se consciencializou tardiamente.

Em Espanha, foram as escavações dos ir-
mãos Siret na necrópole de Los Millares e nos 
povoados de Campos e Almizaraque (1890, 
1948), seguidas pelos trabalhos de António 
Arribas em Los Millares (Almagro e Arri-
bas, 1963) que lançaram as bases da “Cultura 
de Los Millares”, referência empírica para a 
constituição da “norma” (Micó, 1991) que con-
sensualmente viria a orientar grande parte da 
investigação subsequente sobre Calcolítico no 
Sul da Península Ibérica (Figs.1 e 2).

Georg e Vera Leisner deram igualmen-
te o seu contributo para a caracterização des-

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO GERAL

te paradigma, através da definição da “cultura” 
neolítica de Almería (Leisner, 1945; Leisner e 
Leisner, 1943), com a qual os então conside-
rados prospectores metalúrgicos originários do 
Mediterrâneo Oriental, fundadores de colónias 
integradoras da “Cultura de Los Millares”, te-
riam estabelecido uma “clara” descontinuidade.

Em Portugal, a operacionalização de um 
sítio padrão para ancorar este mesmo paradig-
ma coube a Afonso do Paço (Paço, 1954, 1959, 
1964b, 1970, 1971, Paço e Sangmeister, 1956), 
que através de diversas campanhas de escavação, 
ao longo de cerca de 20 anos, realizadas em Vila 
Nova de S. Pedro (Azambuja), revelou uma for-
tificação complexa, em ruptura com as evidên-
cias arqueológicas que a precediam, e com duas 
fases principais de ocupação, pré-campanifor-
me e campaniforme, definidas tardiamente 
(Fig. 3). Afonso do Paço e colaboradores viriam 
a publicar outros sítios da Península de Lisboa 
da chamada “Idade de Ouro” da Pré-história 

Fig. 1 - O Calcolítico da Península Ibérica, até à década de 70 
do séc. XX, teve como referências as “culturas” de Los Millares 
(1) e de Vila Nova de S. Pedro (2). Adaptado de Nocete (2001).
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Fig. 2 - Planta geral do povoado calcolítico de Los Millares e do fortim nº1. Seg. Arribas e Molina, 1984.
A planta cumulativa de Los Millares é o resultado de várias construções e reconstruções, as quais terão ocupado mais
de 100 mil dias de trabalho (Monks, 1997, p. 21).
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portuguesa, como as necrópoles de hipogeus de 
Alapraia (Paço, 1955) e de S. Pedro do Estoril 
(Leisner, Paço e Ribeiro, 1964), ou o Castelo 
da Pedra de Ouro (Paço, 1966), no quadro de 
um paradigma que quase não reconhecia a exis-
tência de Neolítico em Portugal, englobando os 
seus vestígios no chamado Eneolítico. 

A explicação para o aparecimento de tão 
florescente “cultura” fazia apelo à colonização da 
Estremadura por prospectores de metais oriun-
dos do Mediterrâneo oriental e viria a ser desen-
volvida no âmbito do programa de escavações 
do Zambujal (Paço et al, 1964), com teorização 
de Beatrice Blance (1959, 1971 a-b, 1995).

Bem relacionado com a comunidade de 
pré-historiadores europeia, nomeadamente com 
V. G. Childe, Stuart Piggott, Glyn Daniel, 
Savory (1969, 1970, 1972), E. Sangmeister, 
Afonso do Paço conseguiu internacionalizar a 
“Cultura de Vila Nova de São Pedro” (Fig. 3). 
Katina Lillios tenta correlacionar esta fase da 
investigação sobre o Calcolítico em Portugal 
com os propósitos do regime nacionalista de 
Salazar. Importa ter presente que a arqueologia 
se encontrava em fase de pré-institucionaliza-
ção e que o seu exercício assentava sobretudo no 
voluntarismo, contando com escassos recursos 
financeiros, humanos e logísticos. Só após o co-
lapso do regime ditaturial e sua substituição pela 
democracia, na sequência da Revolução de 25 de 
Abril de 1974, a arqueologia encontra condições 
favoráveis à sua institucionalização, através de li-
cenciatura em diversas universidades, da criação 
da carreira de arqueólogo, e da reestruturação 
da actividade museológica na dependência do 
poder local. Atenda-se, porém, aos argumentos 
de Katina Lillios (1995, p. 67), que oferecem a 
vantagem de um relativo distanciamento:

“The picture they presented of the Copper Age 
was consistent with Salazar`s vision of an ideali-
zed past and future Portugal.

“The glorification of the Copper Age by Paço 
and Jalhay served two related purposes. First, it 
subtly legitimized colonial and missionizing ac-
tivities that were actively being promoted by 
Salazar`s regime, the thinking being `so it was 
done in the past, so it should be in the future`. Se-
condly, reminding the Portuguese of their splendid 
past [...] during the Age of the Discoveries, served 
to bolster Portuguese nationalism”.

Nos finais dos anos 60 e especialmente 
durante a década seguinte, os estudos sobre 
Calcolítico estremenho foram impulsionados 
pelo programa de escavações no Zambujal, por 
iniciativa do Instituto Arqueológico Alemão, 
de colaboração com o Museu Municipal de 
Torres Vedras (Sangmeister e Schubart, 1981). 
Este projecto de investigação contribuiu para 
a abertura da arqueologia portuguesa à comu-
nidade arqueológica europeia, e teve significa-
tiva dimensão pedagógica, funcionando como 
chantier-école de futuros arqueólogos (Fig. 5). 
No mesmo período, o projecto de investigação 
centrado na revisitação do Castro da Rotura, 
desenvolvido por Carlos Tavares da Silva, de-
legado da Junta Nacional de Educação e cola-
borador dos Serviços Geológicos de Portugal, 
seguiu uma perspectiva evolucionista e aplicou 
metodologias muito próximas da geologia (es-
tratigrafia fina) e das ciências naturais (classifi-
cações objectivas e sistemáticas dos artefactos, 
com quantificação da informação), o que não 
era prática no nosso meio.

 No domínio da Pré-história recente, des-
taca-se, ainda, o contributo dos Serviços Geo-
lógicos de Portugal, e dos seus arqueólogos, em-
bora profissionalmente enquadrados na área da 
Geologia, O. da Veiga Ferreira e G. Zbyszewski, 
que com a colaboração de colegas portugueses 
e estrangeiros, dispensaram particular atenção à 
temática da chamada “Cultura do Vaso Cam-
paniforme” (Ferreira, 1966). E. Sangmeister 
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(1966) publica a sua teoria do refluxo, na qual 
considera que os complexos campaniformes de 
Ciempozuelos e Carmona teriam sido produto 
de uma emigração da Europa Central, procu-
rando validar essa afirmação através de seme-
lhanças estilísticas da decoração cerâmica. Po-
rém, essas decorações são maioritariamente in-
cisas e pseudo-excisas, enquanto a decoração do 
campaniforme de Carmona é maioritariamente 
realizada por impressão a pente. Onze anos de-
pois, R. Harrison (1977) publica o inventário 
(corpus) de muitas das colecções campaniformes 
depositadas em museus de Portugal e Espanha, 
e leva em consideração a mais recente informa-
ção disponibilizada pelas escavações do Zam-
bujal (cf. também, Kunst, 1987). R. Harrison, 
numa óptica de registo exaustivo, tenta organi-
zar os materiais em grupos culturais um pouco 
arbitrários, pois os critérios eram excessiva-
mente flexíveis, e localiza a origem da cerâmica 
campaniforme no estuário do Tejo. À época, a 
signatária e Carlos Tavares da Silva (Soares e 
Tavares da Silva, 74-77) identificam na Pré-
-Arrábida um povoado de cumeada (Malha-

Fig. 3 - Vila Nova de São 
Pedro; planta e perfil 
estratigráfico. Seg. Savory, 
1970. Lamentavelmente a 
intervenção arqueológica 
realizada por Savory, em 
1959, que distinguia três 
fases na evolução
da fortificação calcolítica, 
só viria a ser publicada em 
1970. No entanto, em 1959, 
Afonso do Paço  já atribuía 
os copos a um estrato 
anterior à fortificação 
central de Vila Nova 
de S. Pedro (Paço, 1959).

Fig. 4 - Corte estratigráfico do povoado da Rotura (Setúbal). 
Seg. Tavares da Silva e Soares, 1986a. O modelo de periodização 
trifásico para o Calcolítico da Estremadura fundou-se nas 
estratigrafias do povoado da Rotura, Setúbal (Tavares da Silva, 
1968/70, 1971) e de Vila Nova de S. Pedro (Savory, 1970). Ao 
contrário da perspectiva difusionista que atribuía a “Cultura de Vila 
Nova de S. Pedro” à chegada de colonos do Egeu, prospectores de 
minério, subdividindo-a em duas fases, separadas pela “chegada” 
da cerâmica campaniforme, os arqueólogos da Nova Arqueologia 
procuravam explicar os processos de mudança cultural através do 
aprofundamento do estudo da evolução interna das comunidades 
autóctones. A ênfase é então colocada na análise estratigráfica 
fina, e nos estudos quantitativos da cultura material, por forma a 
relevarem a continuidade dos processos de evolução cultural.
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Fig. 5 - Zambujal. Planta geral esquemática com indicação dos restos da quarta linha de muralha, escavados em 2001. As linhas a tracejado 
são apenas hipotéticas (desenho: U. Städtler). Seg. Kunst, 2007.

Fig. 6 - Castro de Leceia (Oeiras). Planta geral cumulativa. Seg. J. L. Cardoso, 2003.
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das), com um único estrato de ocupação dotado 
de cerâmica campaniforme exclusivamente de 
tipo Palmela, na variante linear-pontilhada. A 
partir do isolamento estratigráfico desse grupo 
estilístico, e na ausência de datações radiocar-
bónicas, propõem um primeiro modelo (Fig. 7) 
para a periodização e evolução cultural do cam-
paniforme em território português, em uma ló-
gica autoctonista, de interrogação dos dados no 
respeitante ao protagonismo das comunidades 
locais para o então chamado fenómeno cam-
paniforme; ao contrário de Richard Harrison, 

localizam, porém, a origem da cerâmica cam-
paniforme (grupo internacional ou marítimo) 
na cerâmica cordada dos Países Baixos (Soares 
e Tavares da Silva, 1984). 

As jazidas com cerâmica campaniforme, 
especialmente contextos funerários, vinham 
sendo objecto de particular interesse, como os 
hipogeus da Quinta do Anjo (Leisner et al., 
1961), de S. Pedro do Estoril (Leisner et al., 
1964), o monumento “híbrido” (câmara hipo-
geica e tholos) da Praia das Maçãs (Leisner et 
al., 1969), o tholos de Pai Mogo (Gallay et al., 
1973). 

Voltaremos à temática do campaniforme 
no Cap. 4 do presente trabalho, para actuali-
zação da informação proporcionada pela Fase 
II do Porto das Carretas e sua discussão à luz 
das novas problemáticas que incidem sobre as 
realidades arqueológicas da segunda metade do 
III milénio.

Até meados dos anos 70, o Calcolítico 
ibérico contava, pois, com dois “focos civiliza-
cionais”. O restante território era, segundo o 
paradigma das colónias, controlado pelas po-
pulações autóctones, associadas a um megali-
tismo pastoril. Tenha-se presente que a ideia 
da delimitação de uma fronteira entre colonos 
agro-metalurgistas e populações indígenas, ga-
nadeiras e megalíticas, continuou a orientar os 
trabalhos de muitos arqueólogos peninsulares 
até à década de 80 (Carrilero et al., 1982; Par-
reira, 1990).

1.1.1.2.  A renovação teórico-metodológica
do último quartel do século XX

A partir da segunda metade dos anos 70, e 
sobretudo na década de 80, ocorre uma profun-
da mudança teórico-metodológica nos estudos 
sobre o Calcolítico do Sudeste Peninsular. Esta 

Fig. 7 - Primeiro modelo de evolução cultural para o Calcolítico 
português, que à época era apenas conhecido na Estremadura. 
O período campaniforme mereceu particular atenção, com a 
definição de três grupos estilísticos a que era atribuída cronologia 
diferenciada, na ausência de datações radiocarbónicas. Seg. Soares
e Tavares da Silva, 1974-1977.
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mudança (Gilman e Thornes, 1985) desen-
cadeada pelo processualismo materialista an-
gloamericano (Chapman, 1982; Gilman, 1976; 
Mathers, 1984), e acompanhada por arqueólo-
gos ibéricos, refuta o subjectivismo inerente à 
prática arqueológica tradicional, o impressio-
nismo na análise dos dados, a lógica difusionis-
ta dos paralelos formais (por vezes a milhares 
de quilómetros de distância), a atribuição da 
mudança cultural a inputs exteriores.

Em Portugal, uma nova geração de ar-
queólogos metodologicamente bem preparada, 
com a preocupação inicial de implementar a 
análise estratigráfica e arquitectónica finas e a 
pluridisciplinaridade, renova os projectos de es-
cavação e de reinterpretação de sítios da Estre-
madura portuguesa (Cardoso, 1994; Gonçalves 
e Serrão, 1978; Gonçalves, 1983-84a; Kunst, 
1987, 2003, 2007; Soares, 2003; Sousa, 2003; 
Tavares da Silva, 1968-1970, 1971) a que se 
pode associar, em uma primeira fase, a descons-
trução do objecto de estudo prévio − “Cultura 
de Vila Nova de S. Pedro” − e mais recentemen-
te a elaboração de narrativas macro-históricas 
para o III milénio da Estremadura portuguesa 
(Soares, 2003, p. 158-164): 

“[...] Temos vindo a valorizar, como factores 
do processo de mudança cultural, a intensificação da 
produção e a complexidade social crescente, desenca-
deadas pela Revolução dos Produtos Secundários da 
Criação de Gado e protagonizadas pelas populações 
indígenas, na transição para o Calcolítico, não em 
regime de autarcia, mas, pelo contrário, abertas a 
contactos externos através da participação em redes 
regionais de circulação de informação, matérias-
-primas, produtos manufacturados. Estes canais de 
trocas terão sido regulados por lógicas de interacção 
e reciprocidade simétricas. 

“As trocas comunitárias obedeceriam a prin-
cípios de reciprocidade e de redistribuição, parti-
cularmente significativas em situações de crise e de 

festa, nas quais o chefe do grupo teria um papel 
predominante. O seu poder assentaria, assim, em 
grande parte, na sua capacidade de afectação de 
excedentes a produções simbólicas, que reverteriam 
a favor do alargamento das suas relações cliente-
lares. A produção de bens de prestígio é da maior 
importância para a consolidação desta estrutura de 
enquadramento. O big man acumula poder, não 
riqueza; esta é redistribuída ao serviço daquele. 
Trata-se ainda de um poder pré-institucionaliza-
do, personalizado, que não dispõe de mecanismos 
de transmissão hereditária, mas que se irá afir-
mando no decurso das sociedades hierarquizadas 
da Idade do Bronze. Trata-se, pois, de um poder 
provisório e vulnerável, assente no mérito indivi-
dual e na dádiva.

“Com efeito, a desigualdade social intragru-
pal, manifestada nos rituais e mobiliário fune-
rários, apresenta-se, no Calcolítico inicial e pleno 
da Estremadura, dentro de estreitos parâmetros, 
no interior de sociedades basicamente igualitárias 
como é sugerido pela permanência do ritual de en-
terramento colectivo e pelo domínio dos artefactos 
ideotécnicos sobre os sociotécnicos, ao serviço da 
ideologia comunitária, no seu todo.

“Este surto de produções simbólicas, em co-
nexão com um modo de vida sedentário ou mesmo 
proto-urbano, constitui uma das expressões ma-
teriais mais significativas da organização social 
fundada na comunidade. Esta, pouco hierarqui-
zada, assentaria em um sistema de relações sociais 
de produção de tipo parental, herdado do Neolítico 
final, mas transformado pela inclusão nessa matriz 
das novas noções de territorialidade e de gregaris-
mo calcolíticas decorrentes da posse colectiva de um 
território ‹imobilizado› entre fronteiras próximas e 
da pertença a um lugar, povoado estável, ponto de 
referência fixo na história e no espaço vital do gru-
po. A identidade comunitária calcolítica, de cariz 
residencial, terá imposto alterações ao processo de 
ancestralização herdado do Neolítico final.”
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Após a desconstrução do paradigma di-
fusionista, iniciámos a procura, teoricamente 
dirigida, do Calcolítico no território até aí con-
siderado a “reserva indígena” (Tavares da Silva e 
Soares, 1976-77), ou seja, o Alentejo e Algarve, 
a partir de um aparelho teórico funcionalista/
materialista, que situa os factores de mudança 
no dinamismo (interno e de relação) das comu-
nidades autóctones, no desenvolvimento das 
forças produtivas, com especial atenção para 
o desenvolvimento tecnológico e energético, 
intensificação da produção, comportamentos 
demográficos e para os modelos de gestão e 
controlo ambientais. O corte com a perspectiva 
difusionista e a viragem para uma arqueologia 
cientificamente melhor alicerçada e mais com-
prometida com a análise do processo histórico 
das populações autóctones marcaram a prática 
e debate arqueológicos. 

Na quase ausência de datações radiocarbó-
nicas, elaborámos, com Carlos Tavares da Silva, 
um modelo de periodização (trifásico), apoiado 

Fig. 8 - Modelo esquemático do processo de calcolitização do Sul de Portugal. Seg. Soares, 2003.

nas estratigrafias e cultura material e na criação 
de uma plataforma de diálogo destinada ao fo-
mento de uma praxis mais interactiva entre os 
arqueólogos do Sudoeste peninsular, de ambos 
os lados da fronteira, em parte iniciada com a I 
Mesa Redonda sobre a Pré e a Proto-história 
do Sudoeste Peninsular, realizada em Palmela 
e Setúbal, em 1979 (26-29 de Maio), por ini-
ciativa do Museu de Arqueologia e Etnogra-
fia do Distrito de Setúbal e sob coordenação 
de C. Tavares da Silva. Nem todos os autores 
fazem esta leitura dos acontecimentos; de entre 
os que não participaram, destaque para a crítica 
apaixonada de Francisco Nocete (2001, p. 32), 
em nosso entender cronologicamente desfasa-
da. Consideramos que a mesma não faz sen-
tido, por se encontrar hoje superado o debate 
entre arqueologia histórico-culturalista e Nova 
Arqueologia. A primeira, comprometida com 
o particular, o contingente, realizou o trabalho 
básico de organização dos dados arqueológicos 
em sequências espacio-temporais, construindo 
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Fig. 9 - Os primeiros povoados do Neolítico final/Calcolítico 
inicial e do Calcolítico pleno do Baixo Alentejo e Algarve foram 
identificados e publicados apenas na 2ª metade da década de 70 
do século XX (Tavares da Silva e Soares, 1976-77). Com base 
na tipologia dos recipientes cerâmicos foram então criados dois 
horizontes cronológicos pré-campaniformes: o das taças carenadas 
e o dos pratos de bordo espessado/almendrado, que permitiram 
organizar o registo empírico face à escassez de datações 
radiocarbónicas. 1 - Cabeço da Mina; 2 - Vale Pincel II; 3 - Monte 
Novo; 4 - Cortadouro; 5 - Alcalar.

Fig. 10 - Frequência absoluta dos sítios da Pré-história recente 
datados por radiocarbono (nº. de jazidas) em Portugal e Espanha, 
por períodos quinquenais, entre 1955 e 1999. Seg. Gilman, 2003.

periodizações e tipologias indispensáveis ao 
prosseguimento da investigação. A arqueologia 
processual, interessada em captar as regulari-
dades dos processos de adaptação das popula-
ções ao ambiente no tempo longo, ou seja, em 
construir narrativas macro-históricas, perden-
do embora a visão próxima da diversidade, dos 
eventos únicos, que criam, mesmo que iluso-
riamente, a ideia de uma maior proximidade 
com a realidade vivida, reconfigurou o aparelho 
metodológico da disciplina em bases cientifica-
mente mais sólidas. A renovação do pensamen-
to e da teoria arqueológicas, necessariamente 
inspirada pelo edifício global do conhecimento, 
faz-se, em nosso entender, e no de muitos ou-
tros, no retorno ao seu próprio registo empíri-
co, ou, como escreve Philip Kohl (2009, p. 12): 
“Los arqueólogos deben reconstruir el pasado sobre 

la base de la evidencia que controlan mejor. Dada 
la naturaleza de los restos de la cultura material, 
esto significa que el énfasis principal debe ponerse 
en la reconstrucción de las antiguas tecnologías, del 
medio ambiente, de la subsistencia y de las econo-
mías de intercambio y, a medida que la evidencia 
lo permite, en la organización y estrutura social”. 

 
1.1.1.3. Identificação do Calcolítico do Sudoeste

O conhecimento sobre o Calcolítico do 
Sudoeste Peninsular, até aos anos 80 do século 
passado, foi, pois, obscurecido pelos estudos so-
bre o Calcolítico de duas outras regiões penin-
sulares: o Sudeste e a Estremadura portuguesa. 
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Fig. 11 - Esquematização
da evolução cultural do Calcolítico 
do SW, comparada com a 
da Estremadura. Trata-se 
de um primeiro esboço de 
organização da informação com 
base estratigráfica 
e crono-tipológica. Atenda-se 
à escassez de jazidas datadas 
radiocarbonicamente até 1980. 
Seg. Tavares da Silva e Soares, 1981, 
p. 137.

Porém, a breve trecho, uma nova paisagem 
arqueológica dotada de povoamento sedentari-
zado, agricultura excedentária, prática generali-
zada de armazenagem começa a ser registada na 
Andaluzia. A sua expressão arqueológica mais 
sensível está representada por povoados com 
numerosas estruturas negativas (fossas/silos e 
fossos/trincheiras), o que deu origem, nos anos 
80 do século XX, à chamada “cultura de los si-
los” da Andaluzia Ocidental. Em Portugal, este 
conceito não teve seguidores talvez pelo facto do 
único povoado de fossos descoberto, até então, 
o Cabeço do Cubo (Oliveira e Dias, 1982), em 
Campo Maior, ter permanecido quase desco-
nhecido; só na actualidade, com a identificação 
e escavação de diversos povoados rodeados por 
fossos, devidamente enquadrados cronológica e 
socialmente, o tema entra na agenda arqueoló-
gica portuguesa. Como poderemos observar, no 
texto que a seguir se transcreve, o autor coloca 
em “co-habitação” três realidades arqueológicas: 

grupos autóctones do Neolítico recente, grupos 
calcolíticos de tradição megalítica e grupos cal-
colíticos metalúrgicos, estes últimos conotados 
com as então designadas “culturas” de Los Mi-
llares e de Vila Nova de S. Pedro. A leitura do 
mapa da Fig. 12, com a distribuição dos sítios 
da chamada cultura dos silos, inclui, entre outros, 
Valencina de la Concepción, El Lobo e Papau-
vas, sítios cuja formação só tardiamente come-
çou a ser compreendida.

“[O] Horizonte de los Silos del Guadalqui-
vir arranca del período Neolítico Reciente [...] ya 
documentado en Andalucía Oriental y Alentejo, y 
tiene su período de apogeo durante la Edad del Co-
bre precampaniforme [...] el Horizonte de los Silos 
presenta una serie de características que le acercan 
más a los grupos neolíticos andaluces que a los de la 
Edad del Cobre, ya sean megalíticos o metalúrgicos.

“ El patrón de asentamiento de los poblados 
de la Cultura de los Silos que hemos estudiado ar-
ranca de una tradición neolítica clara [...] 
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“Por su parte el horizonte megalítico, que ca-
racteriza da Edad del Cobre en Andalucia, pre-
senta otros patrones de asentamiento distintos a los 
que estamos definiendo. Efectivamente, mientras 
los asentamientos de los silos presentan poblados 
situados en zonas llanas, cercanas a los ríos o a las 
vegas con buenas tierras para la agricultura [...] los 
asentamientos del horizonte megalítico se enclavan 
en lugares protegidos de fácil defensa [...] En un 
momento avanzado de su desarrollo, estos poblados 
adquieren los mismos sistemas defensivos que los 
grupos millarenses y de la desembocadura del Tajo” 
(Carrilero et al., 1982, p. 202-204).

No Sul de Portugal, vamos encontrar, a 
partir da década de 80 do século XX, após a 
descoberta, pela signatária e Carlos Tavares da 
Silva, dos primeiros povoados calcolíticos do 

Baixo Alentejo e Algarve, na segunda metade 
dos anos 70 (Tavares da Silva e Soares, 1976-
77; Fig. 9), uma intensa actividade de prospec-
ção e escavação arqueológicas, com particular 
enfoque nos sítios de habitat (Gomes et al., 
1983; Gonçalves, 1989a; Soares e Tavares da 
Silva, 1992; Tavares da Silva e Soares, 1985, 
1987). 

O principal termo de comparação para 
esta nova realidade arqueológica encontra-se na 
Estremadura (Tavares da Silva, Soares e Cardo-
so, 1995). Em 1985 (27 de Abril), por iniciativa 
da Unidade de Arqueologia do Centro de His-
tória da Universidade de Lisboa (UNIARQ) 
e do Museu de Arqueologia e Etnografia do 
Distrito de Setúbal (MAEDS), realizou-se, 
em Setúbal, um encontro subordinado ao tema 

Fig. 12 - Distribuição geográfica dos povoados atribuídos à cultura dos silos. Seg. Carrilero et al., 1982. 1-Morales; 2- Campo Real; 3- El 
Acebuchal; 4- Vereda de Alconchel; 5- Base de Rota; 6- Loma del Agostado; 7- El Gastor; 8- Gilena; 9- Puebla del Rio; 10- Valencina de la 
Concepción; 11- Cerro de San Benito; 12- Papauvas; 13- El Lobo; 14- Araya.
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“Povoados calcolíticos fortificados no centro/sul de 
Portugal: génese e dinâmica evolutiva”, no qual 
participaram Ana Margarida Arruda, Caetano 
de Melo Beirão, João L. Cardoso, Rosa e Mário 
Varela Gomes, Victor S. Gonçalves, Rui Par-
reira, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva. 
As comunicações e debate seriam publicados 
no vol.1 da revista Clio/Arqueologia, datado com 
anterioridade ao referido encontro (1983/84). 
Em 1987, ocorre outra reunião sobre Calcolí-
tico “Origens, Estruturas, e Relações das Culturas 
Calcolíticas da Península Ibérica”, agora em Tor-
res Vedras, em homenagem a Leonel Trindade 
e coordenada por M. Kunst (Instituto Arqueo-
lógico Alemão) em colaboração com o Museu 
Municipal de Torres Vedras; as actas seriam 
publicadas no vol.7 dos Trabalhos de Arqueolo-
gia (IPPAR), datado de 1995. 

Após uma primeira fase exploratória do 
Calcolítico do Sul de Portugal, em que as inter-
rogações eram sobretudo de carácter empírico, 
rapidamente nos apercebemos de uma reali-
dade arqueológica muito diversificada e mais 
complexa que a da Estremadura portuguesa 
(Soares, 2003). A par das pequenas fortifica-
ções, ou fortins, com cerca de 1ha, como Porto 
das Carretas, Monte da Tumba ou com menos 
de 0,1 ha, como o Cerro do Castelo de Santa 
Justa, existiam grandes povoados limitados por 
fossos, possuindo dezenas de hectares (Porto 
Torrão), e pequenos estabelecimentos abertos, 
sem condições naturais de defesa, como o sítio 
da Etar de Vila Nova de Milfontes (Soares e 
Tavares da Silva, 1992; Tavares da Silva e Soa-
res, 1997). Estas evidências são reveladoras de 
sistemas de povoamento e formas de organiza-
ção social acentuadamente hieraquizados. 

O projecto de investigação levado a efeito 
pelo MAEDS, sob a direcção de Carlos Tavares 
da Silva e da signatária, na fortificação central 
do Monte da Tumba2, no Torrão,  veio mostrar 
que a fundação do sistema defensivo antecedeu 
a introdução da metalurgia do cobre, tal como 
tinha sido observado em Leceia (Cardoso, Soa-
res e Tavares da Silva, 1983/84) e viria a consta-
tar-se no povoado do Escoural (Gomes, 1991). 

A planta cumulativa da fortificação do 
Monte da Tumba (Torrão) resultou de diversas 
construções e reconstruções, sendo de destacar 
duas remodelações principais. Na primeira fase 
de ocupação (fases 1 e 2 de construção), a for-
tificação central era constituída por perímetro 
amuralhado com cerca de 1,5m de espessura, 
reforçado por bastiões semicirculares com 7m 
de diâmetro. Esta estrutura defensiva sofre uma 
generalizada destruição, muito provavelmente 
associada a confronto bélico, pois encontraram-
-se alguns ossos humanos entre os derrubes. 
Este acontecimento separa a primeira da se-
gunda fase de ocupação do sítio, não tendo sido 
confirmado o seu abandono. Durante a segunda 
fase de ocupação é construída nova fortificação 
(fase 3 de construção), que retoma em traços 
gerais o plano da primeira, mas agora com uma 
muralha menos espessa (1m) e bastiões de me-
nor diâmetro. As duas primeiras fases corres-
pondem à primeira metade do III milénio AC, 
com eventual fundação nos finais do IV (infe-
lizmente não houve a identificação das espécies 
datadas, pelo que o efeito de madeira antiga 
pode ter contribuído para o envelhecimento 
dos resultados; os desvios-padrão, em geral ele-
vados, não contribuiram para a discriminação 
cronológica desejada); a terceira fase constru-

2 Identificaram-se vestígios de estruturas murárias a meia encosta que não foram intervencionadas, mas que poderão corres-
ponder a uma linha de muralhas exterior.
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tiva, pertencente ao Horizonte Campaniforme 
(cerâmica pontilhada), encontrava-se em des-
continuidade com as anteriores: na área de cota 
mais elevada, sobre aterro das ruinas das ante-
riores construções, é edificada (fase 4 de cons-
trução) uma torre de planta circular, com cerca 
de 12m de diâmetro (Tavares da Silva e Soares, 
1987). A fortificação do Monte da Tumba dis-
ta uns escassos 1,5 Kms do sítio calcolítico dos 
Castelos do Torrão (Tavares da Silva e Soares, 
1985, 1986b), estrategicamente localizado so-
bre uma vertente abrupta do Rio Xarrama e, tal 
como o primeiro, associado a solos de boa quali-

dade agrícola. Foram então interpretados como 
centros polarizadores de territórios de pequena 
escala, na lógica do povoamento calcolítico da 
Estremadura. Porém, a identificação do po-
voado de fossos do Porto Torrão, em Ferreira 
do Alentejo, com uma área estimada em várias 
dezena de hectares (Valera e Filipe, 2004), do 
povoado de Monte da Ponte, 25Kms a SW de 
Évora, com uma área estimada em 5 ha, cujo 
levantamento magnetográfico indica a existên-
cia de várias linhas de muralhas concêntricas, 
circundadas por dois fossos exteriores (Kalb e 
Höck, 1997), e do pequeno habitat de ar livre 

Fig. 13 - Planta do Monte da Tumba (Torrão do Alentejo), um dos primeiros povoados calcolíticos da área do Sudoeste a ser escavado
em extensão. Seg. C. Tavares da Silva e J. Soares, 1987. As fases de construção 1-3 são da 1ª metade do III milénio, a fase 4 corresponde ao 
Horizonte Campaniforme (G. Internacional) e a fase 5 é de cronologia indeterminada.
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de Odivelas, ainda inédito, aconselham análises 
de macroescala para a compreensão dos siste-
mas de povoamento calcolíticos do Sudoeste.

Em síntese, e dando a palavra a Carlos Ta-
vares da Silva (Tavares da Silva, 2007, p. 128): 

“[...] com as escavações em extensão dos po-
voados fortificados do Monte da Tumba, no Baixo 
Alentejo (Tavares da Silva e Soares, 1985b), e de 
Santa Justa, no Alto Algarve Oriental (Gonçalves, 
1989a), inaugurou-se uma nova fase no estudo do 
povoamento calcolítico da área do Sudoeste. Após as 
referidas escavações, muitos outros povoados calco-
líticos foram identificados nesta região, tendo sido 
alguns deles objecto de escavação3. Tornou-se en-
tão possível verificar que esse povoamento, datado 
da primeira metade do III milénio, se organizava 
hierarquicamente, com grandes povoados defendi-
dos por complexos sistemas de linhas de fossos e/ou 
de muralhas (Alcalar, Porto Torrão, Perdigões) os 
quais polarizavam territórios onde se integravam 
pequenas fortificações com cerca de 1 ha (Monte da 
Tumba, Porto das Carretas) e mesmo habitats não 
fortificados e desprovidos de condições naturais de 
defesa (Mercador). Esta realidade arqueológica 
faz apelo a modelos de organização sócio-política, 
segundo alguns autores (Tavares da Silva e Soa-
res, 2006) de tipo linhageiro complexo, e segun-
do outros, de tipo estatal, estado prístino (Nocete, 
2001, 2004)”.

A esta lista de intervenções de campo e 
programas de investigação, importa juntar o tra-
balho singular e pioneiro de Mário Varela Go-
mes, perspectivado pela arqueologia cognitiva, 
que aliás instituiu e lecciona na Universidade 

Nova de Lisboa. Sendo o arqueólogo que mais 
importantes contribuições tem fornecido para 
o conhecimento da arte rupestre e megalítica 
do Sul de Portugal, a sua abordagem integrado-
ra da arte pré-histórica nos contextos materiais 
de produção e uso socioreligioso (1991), confi-
gurou uma perspectiva de arqueologia proces-
sual cognitiva (Renfrew, 1994). Esta orientação 
teórica encontra-se particularmente expressa 
no programa de investigação que desenvolveu 
com outros colaboradores no santuário exterior 
e povoado fortificado calcolítico do Escoural, 
onde identificou as provas gráficas mais elo-
quentes da revolução dos produtos secundários 
da criação de gado (bucrâneos, carro e arado): 
gravuras sobrepostas pela muralha do povoado 
calcolítico da primeira metade do III milénio 
(Gomes, 1991; Gomes et al., 1983, 1994). O 
seu contributo foi igualmente decisivo para o 
estudo arqueológico do megalitismo menírico 
alentejano e algarvio, destacando-se, pela rele-
vância que têm para os IV-III milénios, os estu-
dos monográficos ou temáticos que realizou no 
cromeleque dos Almendres, recinto megalítico 
do Xarez (Gomes, 2000), Portela de Mogos, 
estelas-menires de Vale de Rodrigo e da Her-
dade do Barrocal (Gomes, 1994a, 1997a-c). Por 
essa via, a complexidade ritual das sociedades 
dos finais do Neolítico fica especialmente ex-
posta, reflectindo a sua hierarquizada estrutura 
horizontal e a forte participação da superstru-
tura religiosa na economia política. As mesmas 
arquitecturas persistem, renovadas na sua espa-
cialidade e iconografias e/ou ampliadas, durante 

3 Alcalar (Parreira, 1997; Morán e Parreira, 2003), Monte Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 1988-89), Sala nº1 (Gonçalves, 
1989b), Torre do Esporão (Gonçalves, 1991), Porto das Carretas (Tavares da Silva e Soares, 2002), Miguens 3 (Calado, 2002), 
Mercador (Valera, 2006), Moinho de Valadares (Valera, 2000a), Monte do Tosco 1 (Valera, 2000b), Monte da Ponte (Kalb e 
Höck, 1997), Perdigões (Lago et al., 1998), Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004), Castelos do Torrão (Tavares da Silva e Soares, 
1986b), Escoural (Gomes, 1991; Gomes et al., 1983 e 1994). 
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Quadro 1 - Datações radiométricas obtidas para o povoado calcolítico do Escoural. Seg. Gomes, 1991.

Fig. 14 - A descoberta do santuário exterior do 
Escoural, sobreposto por povoado fortifi cado 
calcolítico, revelou a existência de bucrâneos, 
representação de carro (A) e de arado (B), 
documentando a revolução tecnológica ocorrida
na passagem do IV para o III milénio AC. Seg.
Gomes et al, 1983, 1994.

Fig. 15 - Planta da anta e tholoi anexos do Olival da Pega 2 (Reguengos 
de Monsaraz). Os tholoi, datados da primeira metade do III milénio 
AC (OP2b), mostram a continuidade da ideologia megalítica adentro 
do Calcolítico. Seg. V. S. Gonçalves, 1999.

A

B
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o III milénio, tal como alguns complexos fune-
rários fundados na segunda metade do IV mi-
lénio, como Comenda, Farisoa, Olival da Pega, 
Herdade dos Cebolinhos (Gonçalves, 2003c). 

 Com a reconfiguração das formações so-
ciais linhageiras, através da tendencial substi-
tuição das complexas relações de tipo horizon-
tal por organização sociopolítica verticalmente 
hierarquizada, apoiada, por hipótese, cada vez 
mais no território e menos no parentesco dita-
do por consanguinidade, aqueles espaços fune-
rários e cerimoniais permanecerão na paisagem 
como símbolos do passado, da memória, e o seu 
uso enquanto recurso patrimonial, na segunda 
metade do III milénio, passará a reger-se por 
normas distintas das do IV e primeira metade 
do III milénios, como veremos no Cap. 4.

No domínio da arte esquemática, e mais 
especificamente megalítica, importa referir 
também o contributo de P. Bueno Ramírez e 
R. de Balbín Behrmann (2000), de que des-
tacamos o seu modelo teórico, integrador das 
grafias da Pré-história recente nos territórios 
dos grupos produtores dos finais do Neolítico e 
Calcolítico do Sudoeste Peninsular. Estes auto-
res defendem a existência de uma continuidade 
simbólica e cultural das manifestações gráficas 
do Neolítico médio/final ao Calcolítico; pro-
põem a sua integração na paisagem, atendendo 
ao valor polissémico, e inquebrável aliança com 
as restantes materialidades socialmente produ-
zidas; nesta óptica, definem um espaço especi-
ficamente simbólico, mas também informam 
sobre os distintos nichos ecológicos que consti-
tuem o território económico dos grupos e a plu-
ralidade dos seus interesses: agro-pastorícia e 
caça, controlo de passagens, limites territoriais, 
frequentemente associados a cursos de água. 

Os mesmos autores atribuem expressa-
mente ao conjunto das produções artísticas 
deste período a valência de marcadores terri-

toriais gráficos, propondo uma “arrumação” 
topográfica/técnica/económica dessa arte, cres-
centemente abstracta e codificada: nos abrigos 
de montanha, domina a técnica da pintura; nos 
afloramentos das margens dos rios, a gravura; 
e no território intermédio, onde se localizam 
preferencialmente os vestígios funerários, os 
povoados, os campos de cultivo, as técnicas cru-
zam-se, definindo um típico domínio de “téc-
nicas mistas”:

“L`emplacement dans des cotes successives de 
tous les marqueurs graphiques référés rend possi-
ble un fort rapport de visibilité entre eux. De la 
rivière, on peut voir aisement les habitats sur les 
plateaux à proximité et les monuments funéraires 
et, plus haut, les abris peints [...] La zone cen-
trale, avec la plus grande intervisibilité, est l´aire 
la plus fréquentée. On y habite, on y dépose les 
morts et on y travaille les champs; de cette zone 
on contrôle l`endroit où vont boire le bétail et les 
personnes, ou les zones d`alpages, riches aussi en 
chasse et en bois, des éléments nécessaires pour 
la construction de dolmens et pour les activités 
quotidiennes” (Bueno Ramírez e Balbín Behr-
mann, 2000, p. 454).

No Algarve, importa referir o projec-
to Carta Arqueológica do Algarve, dos finais 
dos anos 70 e década de 80, coordenado por 
V. S. Gonçalves, que levaria à identificação dos 
primeiros povoados calcolíticos, de cumeada, 
no Alto Algarve Oriental: Cerro do Castelo 
das Mestras, Cerro do Castelo da Corte João 
Marques e Cerro do Castelo de Santa Justa 
(Gonçalves, 1979, 1989a). Nos dois últimos 
povoados, de cumeada, com óptimas condições 
de visibilidade sobre a envolvente, de reduzi-
das dimensões, foram realizadas intervenções 
arqueológicas, que revelaram em ambos os po-
voados economia agro-metalúrgica. Os vestí-
gios da actividade metalúrgica, presentes desde 
o início da ocupação, estavam representados 
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por possíveis fornos de fundição, cadinhos, pin-
gos de metal, molde de furadores, abundantes 
artefactos de cobre (Gonçalves, 1989a). A es-
cavação em extensão do Cerro do Castelo de 
Santa Justa permitiu a recuperação da planta 
de pequena fortificação (fortificação central?), 
com uma área inferior a 0,1ha, e com duas fases 

construtivas principais; no exterior encontra-
ram-se estruturas domésticas. Infelizmente, os 
elevados desvios-padrão das datações obtidas 
fornecem um intervalo cronológico que abran-
ge todo o terceiro milénio. O autor explica a 
implantação destes povoados por movimento 
migratório com origem na região dos barros fér-

Fig. 16 - Planta esquemática do dispositivo defensivo do Cerro do Castelo de Santa Justa, com as principais fases construtivas. 
Seg. Gonçalves, 1989a.
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Fig. 17 – Reconstituição de provável forno metalúrgico, edificado 
directamente sobre a rocha (1ª fase da ocupação) no Cerro 
do Castelo de Sta. Justa. Seg. Gonçalves, 1989a.

Fig. 18 - Cerro do Castelo de Santa Justa. 1 - machado plano
de cobre; 2 - cadinho de fundição; 3 - molde de punções. 
Seg. Gonçalves, 1989a.

teis de Beja-Serpa. Essa expansão, que designa 
por enxameamento, resultante de um processo 
de crescimento demográfico e de fissão iria as-
sim proporcionar a colonização de uma região 
periférica. Em nosso entender, estaríamos em 
presença de povoados especializados na activi-
dade metalúrgica, dotados embora de susten-
tabilidade subsistencial, como verificámos no 
sítio do Cortadouro em Ourique (Tavares da 
Silva e Soares, 1976-77). Seriam a expressão de 
provável divisão socioterritorial do trabalho, as-
sociada ao “distrito mineiro do Guadiana”, tal 
como defende Nocete et al. (2005a) para o bai-
xo Guadalquivir (Cabezo Juré e La Junta).

 Posteriormente, E. Morán e R. Parreira 
(2001, 2004) ocuparam-se da componente ar-
queológica do projecto de reabilitação do mo-
numento 7 da necrópole de Alcalar, por inicia-
tiva do IPPAR, alterando substancialmente a 
cronologia da sepultura, através de identifica-
ção de cerâmica campaniforme no enchimento 
basal da mamoa. Os mesmos autores têm reali-
zado algumas intervenções, muito limitadas, no 
povoado calcolítico de Alcalar (Morán e Par-
reira, 2003) com uma extensão de vários hecta-
res, e delimitado por fossos, que o colocam na 
categoria das macro-aldeias.

1.1.1.4. O Sudoeste no centro do debate
sobre o sistema económico
do Calcolítico ibérico

1.1.1.4.1. A revolução empírica dos anos 90

Na década de 90 do século XX ocorreu na 
Península Ibérica o que alguns autores desig-
naram por revolução empírica (Valera, 2007). 
Na sequência da transferência de competências 
relativas ao património para as comunidades 
autónomas em Espanha, e da concretização 
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do programa de minimização dos impactes so-
bre o património do empreendimento hídrico 
de Alqueva, em Portugal4, foi possível realizar 
escavações arqueológicas em grande extensão 
e de forma sistemática, perspectivadas sobre-
tudo por materialismo funcionalista (Gilman, 
2000). Em resultado do aumento exponencial 
das áreas escavadas, o parco registo arqueológi-
co, apoiado em sondagens e pequenas interven-
ções do passado, sofreu uma brusca ampliação. 
O tipo de jazida que caracterizara os estudos 
sobre o III milénio, a fortificação com cerca de 
1ha, é suplantado pelo povoado de fossos as-
sociados ou não a muralhas pétreas. Este tipo 
de habitat que aqui designamos por povoado to-
tal integra funções residenciais, produtivas (do 
sector primário), artesanais, de armazenagem, 
político-religiosas, funerárias, e é este carácter 
multifuncional e proto-urbano que o vocacio-
na para polo organizador do território de um 
determinado segmento da complexa formação 
social linhageira ou tribal que propomos para 
o Calcolítico do Sudoeste. Em Portugal, o po-
voado dos Perdigões, de Reguengos de Monsa-
raz, é por agora o melhor conhecido, com uma 
área superior a 16 ha e onze fossos grosseira-
mente concêntricos, alguns de traçado sinuo-
so, abrindo-se nos dois mais periféricos cinco 
portas monumentais (Márquez Romero, et al., 
2011). Este povoado acolhe a globalidade das 
funções integradoras do modo de reprodução 
social alargado calcolítico: áreas residencial 
(com elevado número de silos), artesanal (me-

talúrgica), funerária (necrópole de tholoi), reli-
giosa (recinto menírico). Localiza-se em suave 
anfiteatro, de substrato diorítico alterado, fa-
cilitador da escavação de fossos, e sobre uma 
das escassas manchas regionais de solo agrícola 
de tipo A, a qual abrange mais de metade da 
envolvente imediata do povoado (círculo com 
1km de raio). Este terá sido o principal factor 
de implantação do povoado, ainda no Neolítico 
final (finais do IV milénio) e da sua sustenta-
bilidade durante o III milénio AC. O sítio dos 
Perdigões deverá ter gerido as redes de troca da 
formação social regional, bem como terá favo-
recido a concentração dos artífices mais hábeis, 
conforme sugere a qualidade dos artefactos 
de prestígio aí recolhidos (Gonçalves e Sousa, 
2000; Lago et al., 1998). Desconhece-se ainda 
a dinâmica da ocupação humana deste sítio ar-
queológico, a qual pode estar bastante pertur-
bada pela imagem cumulativa que possuímos 
actualmente.

A escavação e estudo levados a efeito por 
P. Díaz-Del-Río em três pequenos povoados 
da primeira metade do III milénio, rodeados 
por fossos, no médio Tejo, na Comunidade de 
Madrid (Matillas, Gózquez de Arriba e Fuen-
te de la Mora), mostraram que estes sítios so-
freram importantes alterações, com acréscimo 
de fossos e ampliação, colmatação e retracção, 
re-escavação e modificação de traçados. Rela-
tivamente ao povoado de Fuente de la Mora, 
com pouco mais de 1ha de área máxima, o au-
tor distingue uma primeira fase de construção 

4 O empreendimento hídrico de Alqueva desencadeou uma nova política de intervenção arqueológica e impôs a participação 
sistemática da componente arqueológica nos estudos de impacte ambiental e no acompanhamento das obras públicas e 
privadas com afectação de subsolo arqueológico. Atenda-se ao primeiro modelo de avaliação de impactes de projectos de 
construção de barragens sobre o património arqueológico publicado em Portugal (Mascarenhas, Soares e Tavares da Silva, 
1986; Tavares da Silva, Soares e Mascarenhas, 1986a).
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Fig. 19
Perdigões (Reguengos
de Monsaraz).
Seg. Días et al., 2006.

Fig. 20
Sítio dos Perdigões 
(Reguengos de Monsaraz), 
com a planta obtida 
através de prospecção 
geomagnética. 
Seg. Márquez Romero et 
al., 2011.
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de dois fossos exteriores, e uma segunda fase, 
em que após a colmatação destes, são escava-
dos dois outros fossos interiores. “En definiti-
va, el aspecto aparentemente complejo de la pla-
nimetría no responde a la realidad. No todos los 
recintos fueron contemporáneos.” (Díaz-Del-Río, 
2003, p. 69). Outra conclusão que importa re-
ter deste estudo e que se aplica como veremos 
à realidade do Sudoeste é a de que a posição 
topográfica e a visibilidade não foram decisivos 
na escolha da implantação dos povoados; pelo 
contrário existe uma forte correlação positiva 
entre a localização e a proximidade de cursos 
de água e de solos com elevada potencialida-
de agrícola. As análises polínicas revelaram a 
existência de paisagens intensamente antro-
pizadas e de campos de cultivo na proximida-

de imediata dos povoados, acerca dos quais P. 
Díaz-Del- Río (2003, p. 74) diz: “Sea cual sea su 
utilidad específica, estos recintos de fosos son hasta 
la actualidad los primeros poblados permanentes 
documentados en la Meseta”.

Na intervenção de emergência realizada 
em Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004, p. 50), 
verificou-se que os dois fossos abrangidos pela 
escavação não eram sincrónicos. O fosso 1 ha-
via sido aberto e colmatado no Neolítico Final, 
e o fosso 2, escavado no pleno Calcolítico, só te-
ria ficado colmatado no período campaniforme.

O melhor representante desta categoria 
de povoado para o Sul da Península Ibérica é 
Marroquíes Bajos, em Jaén; possui uma área de 
pelo menos 113 ha, incluindo o habitat e cam-
pos agrícolas da envolvente imediata; organiza-
-se através de cinturas circulares definidas por 
4 fossos concêntricos, intra-muros, e por um 
quinto fosso, exterior à muralha, na sua fase de 
maior expansão. O espaço de habitat, no inte-
rior da muralha, com evidências de urbanismo, 
possui 34 ha (Zafra de la Torre, et al., 1999). 

 Partindo do patamar relativamente con-
sensual de estarmos perante sociedades hie-
rarquizadas onde a complexidade é crescente, 
divergem os modelos teóricos para apreensão 
dessa mesma complexidade. Esta problemá-
tica estava já presente na reunião dedicada ao 
Calcolítico da Península Ibérica, realizada em 
Sevilha em 1990, sob a direcção de Víctor Hur-
tado. Nela dominaram as abordagens marxistas, 
cujo denominador comum pode ser sintetiza-
do no recurso a uma metodologia científica de 
base processualista, a um aparelho teórico que 
valoriza a base económica das sociedades hu-
manas, enquanto motor de mudança, mas em 
articulação dialéctica com o sistema político-
-ideológico, e na defesa de uma praxis visando a 
transformação social (McGuire, 2002). No caso 
vertente, o debate parece ter sido polarizado Fig. 21 - Hipótese de reconstrução dos fossos descobertos

no povoado de Marroquíes Bajos. Seg. Castro Lopez et al., 2008.
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pela problemática da existência de sociedades 
complexas não estatais, versus estatais, durante 
o III milénio no Sudoeste ibérico:

“¿Cual es el efecto fundamental que define el 
Estado y puede ser leído en el territorio?Consideré 
que ese efecto era la coerción; para ello, para leer la 
coerción, los modelos de patrones de lugar central 
o relaciones coste-benefício debían ser sustituídos 
por análisis de prímacia, por patrones dendríticos 
y, fundamentalmente, por la superación de sistemas 
de análisis estático a través de análisis dinámico y 
diacrónico de las sociedades, donde el desigual acceso 
a los medios de producción y fundamentalmente a 
los medios de destrucción, debía de ser el mecanismo 
capaz de leer cómo y si en un territorio se había ge-
nerado, a través del tiempo, el desarrollo de procesos 
coercitivos.” (Nocete, in Hurtado, 1995a, p. 68).

“A mí me interesa la desigualdad social, las 
clases, la explotación, etc., y luego después podemos 
hablar de modelos de producción, podemos hablar de 
formaciones económico-sociais,...pero lo que es esen-
cial en la praxis histórica de Marx es el análisis de 
clase.” (Vicent García, in Hurtado, 1995a, p. 106).

A proposta teórica mais abrangente, e 
também polémica, defende a existência de um 
estado prístino (Nocete, 2001), inspirado na 
teoria dos sistemas mundiais e do respectivo 
quadro de relações de tipo centro-periferia. Se 
a sua fragilidade advém da fraca confrontação 
com a base empírica, mostra no entanto van-
tagens para análises de macroescala, seja ibé-
rica, ou mesmo mais ampla. García Sanjuán e 
Hurtado (1997) rejeitam a existência de uma 
sociedade estatal no Calcolítico do Sudoeste e 
defendem uma sociedade hierarquizada comu-
nalista (pré-estatal):

“Es un modelo de organización social, sin em-
bargo, pre-estatal, pre-estratificado, o pre-clasista 
[...] ya que los niveles de desigualdad en el acceso de 
los individuos a los medios de producción (sobre todo 
la tierra) y a los productos subsistenciales básicos no 

han alcanzado o traspasado el umbral de la socie-
dad de clases [...] y no rompen por tanto el princípio 
subyaciente de solidaridad y comunalismo subsis-
tencial que existe dentro de las sociedades igualita-
rias” (García Sanjuán e Hurtado, 1997, p. 137).

A signatária valoriza o desenvolvimento 
das forças produtivas saído da revolução dos 
produtos secundários da criação de gado, ou 
segunda revolução neolítica, ocorrida no Neo-
lítico final (Sherratt, 1981; Soares, 2003), como 
o principal motor da intensificação da produ-
ção, associada a importantes ganhos de pro-
dutividade, e a crescente complexidade social. 
Assim, propõe para a fase pré-campaniforme, 
um modelo de organização social do tipo tribal 
complexo, onde as funções de liderança polí-
tico-religiosa assegurariam a redistribuição dos 
recursos materiais e a coesão grupal, através de 
relações de produção e de reprodução sociais de 
tipo parental, onde a exploração e a desigual-
dade seriam encapsuladas em ideologia e ritual 
comunalistas, com capacidade para controlar 
o processo produtivo, e em especial a força de 
trabalho. Assim, cada segmento social poderia 
articular-se internamente (relações de produ-
ção) de forma relativamente igualitária, com 
preservação da ideologia parental, sendo a de-
sigualdade exportada para o nível supra-grupal. 
Os distintos segmentos da unidade sociopolíti-
ca ligar-se-iam através de relações desiguais, de 
acordo com a divisão socioterritorial do traba-
lho e o tipo de integração que lhes era reserva-
do, no Sudoeste Peninsular. 

Outros autores defendem a sobrevivência 
durante o III milénio de sociedades linhageiras, 
como Pedro Díaz-Del-Rio (2008), que se ba-
seia sobretudo em modelo de economia política 
instável e assente no que designa por facciona-
lismo; ao analisar a questão da mobilização de 
força de trabalho para as obras colectivas de 
construção de fossos das “macro-aldeias”, de-
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fende que essa mobilização não teria sido rea-
lizada abertamente através de coerção, mas de 
outras formas mais persuasivas, em contextos 
tribais, onde o não cumprimento da norma ori-
ginaria depreciação, depredação socioeconómi-
ca ou mesmo exclusão:

“Las ambiciones personales de cualquier jefe 
segmentario, como los que probablemente existie-
ron durante el III milenio AC en toda la Península 
Ibérica, se encontraron generalmente limitadas por 
tres factores: las condiciones medioambientales y 
tecnológicas para la producción y acumulación de 
excedente; la capacidad para atraer, aumentar y 
mantener nueva fuerza de trabajo; y las restric-
ciones socio-ideológicas para romper con las formas 
familiares de apropriación de excedente.

“[...] La trayectoria interna de grandes po-
blados como Marroquíes Bajos sugiere que ni si-
quiera en el máximo pico de agregación conocido 
para la Prehistoria peninsular se generó un sistema 
de poder estable [...].

“[...] Es indiscutible que donde las agregacio-
nes fueron mayores, los poblados fueron más mo-
numentales, los materiales, elementos de prestígio y 
objetos simbólicos más abundantes, y la competen-
cia entre los linajes mayor. La Edad del Cobre en la 
Península Ibérica presenta una evidente variedad 
de dinámicas de carácter político, cuyos resultados 
son los múltiples procesos de agregación y fisión ca-
racterísticos de las sociedades segmentarias” (Díaz-
-Del- Río, 2003, p. 75).

Na segunda metade do III milénio, logo 
a partir do terceiro quartel, o registo arqueo-
lógico expõe amplamente o colapso do modo 
de produção do Calcolítico do Sudoeste e a 
emergente reorganização social, em torno de 
um poder político mais centralizado e perso-
nalizado. As elites campaniformes, particular-
mente visíveis em contextos funerários, prefi-
guram o poder político das chefaturas comple-
xas do Bronze final. 

De entre os vários autores que valorizam 
a perspectiva social na interpretação do fenó-
meno campaniforme, citemos Maria Lazarich 
González (2004), que propõe o desenvolvimen-
to na Andaluzia ocidental da complexidade so-
cial (para esta autora, leia-se estado), no final 
do III e durante o II milénios AC. Embora 
concordemos genericamente com esta autora, 
consideramos que as transformações sociais as-
sociadas ao colapso das sociedades calcolíticas 
se iniciam em momento cronológico anterior, 
durante a segunda metade do III milénio, e o 
Estado apenas surgirá, quanto a nós, nos finais 
do II milénio.

“Autre aspect, également important dans ce 
phénomène [Campaniforme], est l`analyse des 
groupes sociaux qui accueillent ces nouveaux objets 
et découvrir quel sens ont-ils pour eux, puisqu`ils 
sont encadrés dans la série de transformations 
sociales et économiques qui a lieu en Andalousie 
Occidentale au cours du changement du III au II 
millénaire et qui terminera en une concentration 
du pouvoir de part des groupes privilégiés ou élites 
et en l`apparition des premiers états dans la Basse 
Andalousie” (Lazarich, 2004, p. 391-392).

1.1.1.4.2. Recintos e argumentos

Ousamos afirmar que na actualidade, o III 
milénio continua no “topo” da agenda do deba-
te teórico-metodológico da arqueologia portu-
guesa. As questões da desigualdade e comple-
xidade sociais, das modalidades de organização 
sociopolítica, da ideologia e do poder encon-
tram-se subjacentes às duas reuniões científicas 
organizadas para discutir os recintos da Pré-
-história recente ibérica, essa “nova” realidade 
arqueológica com que a revolução empírica dos 
anos 90 “saturou” os registos e reclamou a afi-
nação do aparelho teórico e metodológico da 
disciplina.
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Em 2003, por iniciativa das Universidades 
do Porto e Coimbra, teve lugar no Porto, a Me-
sa-redonda “Recintos murados da Pré-história 
recente”, sob coordenação de Susana de Olivei-
ra Jorge, que dirigiu os trabalhos arqueológicos 
de Castelo Velho de Freixo de Numão. Logo 
no preâmbulo, o aparelho teórico com que in-
terpreta o registo empírico fica bem expresso: 

“Passemos por cima das diferenças óbvias en-
tre “recintos murados” e “recintos com fossos”. Di-
ferenças que não dizem tanto respeito às técnicas 
construtivas utilizadas, ou até mesmo aos respec-
tivos programas arquitectónicos, mas à escala dos 
sítios, à relação /diálogo com a paisagem envolven-
te, e ainda à dimensão da representação do cosmos 
que as diferentes categorias de sítios corporizam. Os 
“recintos murados” são lugares dominantes, circuns-
critos, sobre a paisagem que olham [...] em oposição 
evidente à maioria dos “recintos com fossos”, de fac-
to, amplos territórios cercados [...] mais ou menos 
confundidos/diluídos na paisagem [...]

“Talvez por partilharem esta necessidade de 
“ordem”, no quadro da emergência das primeiras 
identidades agrárias, os “recintos murados” e os 
“recintos com fossos” foram lugares onde ocorreram 
encenações da vida [...] ( Jorge, 2003, p. 5-6).

Mais adiante, a autora interpreta as mais 
impressivas realidades arquitectónicas calcolíti-
cas, onde grande parte do quotidiano das po-
pulações aconteceu, como cenários, espaços de 
dramatização da vida, efectivamente ocorrida 
em outros lugares. Quais? Onde?

“Cremos que estes, e outros lugares contemporâ-
neos, terão funcionado no interior de redes de sítios, 
não no sentido processual de “redes de povoamento”, 
mas no sentido pós-processual de “redes de lugares 
simbolicamente correlacionados”; redes que impu-
nham, inevitavelmente, circuitos sazonais entre esses 
lugares, envolvendo uma recorrente movimentação 
de pessoas e artefactos em territórios que partilhavam 
a construção de identidade” ( Jorge, 2003, p. 31).

À nossa pergunta, respondem as evidências 
de sítios de habitat como Porto das Carretas, ou 
muitos outros que na região identificámos na 
década de 80 (Soares e Tavares da Silva, 1992), 
ou ainda outros que têm vindo a ser escavados 
por R. Mataloto et al., 2007 e V. S. Gonçalves e 
C. Sousa (2000, p. 75):

“A nível dos povoados surge sem dúvida, pela 
primeira vez uma arquitectura que traça linhas 
verticais em ruptura absoluta com as linhas ho-
rizontais dominantes na grande planície alente-
jana [...]

“De qualquer forma muralhas com 2,2m de 
espessura e torres gigantes como a do Monte Novo 
dos Albardeiros dificilmente se podem considerar 
exclusivamente simbólicas, traduzindo uma filoso-
fia agressiva em relação à paisagem, contrastando 
com o que acontecerá na segunda metade do III mi-
lénio quando estas construções estiverem já destruí-
das, ou com a segunda metade do IV milénio, altura 
em que estas ainda não existiam”.

Em 2008, a empresa Era Arqueologia or-
ganiza um encontro, luso-espanhol, coordena-
do por António Carlos Valera e Lucy S. Evan-
gelista sobre o tema “A ideia de recinto e a sua 
expressão ibérica na Pré-história recente”. 

Nesse forum, A. C. Valera (2008) apre-
senta uma abordagem cognitiva dos recintos 
da Pré-história recente, na qual defende que a 
arquitectura dos recintos mais do que reflexo 
da organização social e cosmológica, participa 
activamente na produção e reprodução sociais 
e integra os “mecanismos cognitivos de processa-
mento da categoria de espaço”. Destacamos ainda 
duas outras intervenções, de pendor materialis-
ta, que respondem à argumentação desenvol-
vida pelas correntes pós-processualistas, e, em 
ambos os casos, formuladas a partir de sólida 
base empírica:

“[...] ahora son espacios que no sirven para 
vivir, sino para la agregación ceremonial de gru-
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pos dispersos. Esta interpretación, que ha servido 
para recintos del Neolítico italiano, centroeuropeo, 
Stonehenge, o Poverty Point, serviría, sin modifi-
caciones, para los Millares, Valencina, Marroquíes, 
La Pijotilla, Gosquez de Arriba o Castelo Velho. 
El resultado final es que un aspecto relevante del 
post-processualismo, como destacar la importan-
cia del componente superestructural, ha terminado 
corrompido y simplificado por una práctica arqueo-
lógica convencional de corte tradicional” (Díaz-
-Del-Rio, 2008, p. 135-136).

“[...] La Pijotilla no puede interpretarse 
como un centro exclusivamente ceremonial, sino 
un asentamiento permanente donde se manifiestan 
todas las actividades proprias de la producción do-
méstica” (Hurtado, 2008, p. 197).

1.1.1.4.3. Diversidade do registo arqueológico
e divisão socioterritorial do trabalho:
o sal e a metalurgia

A diversidade do registo arqueológico ibé-
rico do III milénio, e a intensa interacção social 
constituem quiçá os maiores desafios coloca-
dos à produção teórica. Como exemplo dessa 
diversidade, no Sudoeste, não podemos deixar 
de referir a identificação de uma verdadeira 
divisão socioterritorial do trabalho, cronologi-
camente situada a partir do último quartel do 
IV e durante o III milénios, à qual parece cor-
responder um modo de vida ribeirinho, e um 
modo de produção essencialmente recolector, 
cuja actividade motora parece ter sido a explo-
ração e comércio de sal marinho. O território 
desta formação social corresponde à orla litoral, 
desde o Tejo ao Guadalquivir (entre outros sí-
tios, destaque para Ponta da Passadeira, Monte 
da Quinta 2, Possanco, Praia do Forte Novo, 
Marismilla). Esses grupos humanos, com uma 
cultura material relativamente homogénea, in-
tegraram-se, certamente de forma periférica, no 

sistema económico agro-pecuário hegemónico, 
através de trocas, por hipótese desiguais, de tipo 
centro-periferia, criando por essa via uma frente 
de expansão territorial da desigualdade social. 
Estas dinâmicas sociais periféricas em relação 
à ordem calcolítica dominante foram apreendi-
das a partir do projecto de investigação multi-
disciplinar ARA, centrado no sítio da Ponta da 
Passadeira (Barreiro), dirigido pela signatária, 
em que as ciências do ambiente tiveram presen-
ça relevante (Soares, 2000, 2001, 2008). 

Mais recentemente, Nocete e colaborado-
res (2004), no âmbito do projecto pluridisci-
plinar ODIEL, propuseram uma nova divisão 
socioterritorial do trabalho, centrada na mine-
ração e metalurgia do cobre, desenvolvidas de 
forma especializada na faixa piritosa ibérica, 
entre o Guadiana e Guadalquivir, de acordo 
com evidências paleoambientais: sedimentos da 
baía de Cádiz com elementos-traço de cobre, 
chumbo, zinco e arsénio datados de meados do 
III milénio; diagramas polínicos que revelaram 
activa desflorestação de escala regional, a par-
tir dos inícios do III milénio; e arqueológicas 
(povoados minero-metalúrgicos de Cabezo 
Juré e La Junta) a que poderíamos adicionar, 
no Médio-Baixo Guadiana, os sítios de Cer-
ro do Castelo da Corte João Marques, Cerro 
do Castelo de Santa Justa, Tês Moinhos, entre 
outros. Segundo Nocete e colaboradores, o ter-
ritório minero-metalúrgico do Baixo Guadal-
quivir estaria na dependência do centro político 
de Valencina de la Concepción (Sevilha), que 
ao cair, em cerca de 2200 AC, teria provocado 
a desactivação da referida “província mineira”.

1.1.1.5. O Calcolítico de outras geografias 

A partir da década de 80 do século XX, o 
labor arqueológico na Pré-história recente por-
tuguesa, especialmente no Calcolítico, adquire 
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uma dilatada expressão geográfica, incluindo 
não só o sul de Portugal, onde os trabalhos de 
campo se intensificam, mas também a bacia do 
Douro, região até então quase desconhecida no 
que à Pré-história recente respeita ( Jorge, 1986, 
1998a, 2000), e a Beira Alta (Valera, 2007), 
dando a conhecer as primeiras redes de povoa-
mento calcolítico, com tipologias arquitectóni-
cas que se assemelham às da Estremadura e do 
Sudoeste, mas, com distintas “matrizes estilísti-
cas” no que à cultura material móvel concerne. 

Destacam-se pelas estruturas que têm re-
velado, o Castelo Velho de Freixo de Numão 
( Jorge, 1998a), Castanheiro do Vento ( Jorge et 
al, 2003), Castro de Palheiros (Sanches, 2003), 
e os castros de Santiago e Fraga da Pena (Va-
lera, 2007). A escola de arqueologia do Porto 
que cedo aderiu ao movimento da Nova Ar-
queologia, nomeadamente às perspectivas de L. 
Binford, realiza uma extraordinária reorientação 
teórica, a partir do final da década de 90, conver-
tendo-se à arqueologia contextual ou pós-proces-
sualista. Esta mudança teórica põe em causa o 
modelo de análise epistemológica proposto por 
T. Kuhn (1962), nomeadamente o princípio da 
incomensurabilidade entre os paradigmas. Esta 
mudança teórica teve localmente a enorme van-
tagem de criar uma frente de debate que forçou 
a arqueologia processualista a relativizar alguns 
princípios e certezas, excessivamente automati-
zados nas suas rotinas. Porém, não entender que 
Shanks e Tilley (1989, 1996) procedem a uma 
crítica assumidamente provocatória, pode le-
var, inexoravelmente, qualquer seguidor menos 
atento, que retire todas as consequências dos 
pressupostos, à imobilidade, uma vez que aque-
les autores chegam a pôr em causa a viabilidade 
do conhecimento científico em arqueologia; se-
gundo lógica de circularidade, o passado é uma 
criação do presente e os dados arqueológicos não 
são objectivos, pois estão à partida imbuídos dos 

preconceitos do arqueólogo: “data only become 
data in the context of specific theories: observations 
are theory-laden” (Shenan, 1994, p. 2); apreender 
a evolução cultural deixa de fazer sentido; a utili-
dade da arqueologia reside, assim, na “construção 
de um ilimitado pluralismo democrático onde a 
única norma é a relativização”, ou seja, a ausência 
de norma. Não deixa de ser interessante tentar 
compreender este movimento à luz da supers-
trutura do capitalismo global em que vivemos, 
direccionada para ocultar os enormes fossos de 
desigualdade que atravessam as sociedades hu-
manas à escala planetária, criando a ilusão da 
compressão espacio-temporal e da possibilidade 
de construção de grandes fora de multivocalida-
de, onde democraticamente a Humanidade pode 
interagir (Hodder, 1998). Os povoados forti-
ficados calcolíticos passam a ser considerados 
centros cerimoniais, arenas de antigas multivo-
calidades, sendo desvalorizadas as respectivas 
arquitecturas defensivas, nesta óptica destinadas 
apenas a monumentalizar esses espaços. Alguns 
arqueólogos da Nova Arqueologia contestaram 
com forte veemência as formulações do pós-pro-
cessualismo: “the outcome of the critique offered by 
the anti-processualist school [...] has been a proposed 
rejection of the methods of scientific inquiry “ (Ren-
frew, 1994, p. 9). 

O Calcolítico da Beira Alta tem vindo a 
ser conhecido sobretudo através dos trabalhos 
de António C. Valera, apoiados em metodo-
logias com forte componente multidisciplinar, 
na esteira das propostas da Nova Arqueologia, 
integrando porém aspectos da crítica ao proces-
sualismo e uma adesão não totalmente expressa 
à arqueologia fenomenológica: 

“O quadro aqui traçado representa alguns de-
salinhamentos relativamente a esquemas generali-
zantes dominantes para as dinâmicas de mudança 
entre os finais do 4º e os inícios do 2º milénio AC 
a nível peninsular. A intenção foi a de que a aná-
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Fig. 22 - Castelo Velho 
de Freixo de Numão, segunda 
fase construtiva (2C); desenho 
final de V. Fonseca. Seg. Jorge, 
2003.

lise, sendo informada por esses discursos de síntese 
globalizante, procurasse perceber as características 
específicas que caracterizam essas dinâmicas de 
mudança a nível local e avaliar as potencialidades 
explicativas e interpretativas de diferentes ângulos 
teóricos de abordagem.

“ [...] não se trata de fazer uma Arqueologia 
Fenomenológica no sentido historicista, ou seja, de 
reconstruir sensações e percepções passadas através 
das nossas experiências actuais [...] mas procurar 
novas formas de entendimento destas comunidades 
passadas [...] procurando compreender os seus sen-
tidos e a sua maneira de estar no mundo” (Valera, 
2007, p. 616-17).

Com efeito, A. Valera reconstrói uma for-
mação social calcolítica, que, na tradição da eco-
nomia pastoril transumante neolítica, proposta 
para a região por Senna-Martinez (1995-96), 
se vai consolidar através de lógicas económicas, 
sociais e culturais muito próprias, exprimindo-
-se na paisagem através do controlo de alinha-
mentos, sejam os corredores de circulação de 
cumeada, vencendo o relevo montanhoso das 
altas pastagens, sejam os vales mais ou menos 
profundos onde a agricultura era rendível. Os 
nós polarizadores dessa paisagem, assinalados 
por pequenos povoados fortificados, como o 
Castro de Santiago, na primeira metade do III 
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Fig. 23 - Planta do Castanheiro do Vento. Seg. Jorge et al., 2003.

Figs. 24 e 25 - Planta e proposta de reconstituição arquitectónica do sitio da Fraga da Pena. Alteamento das estruturas entre 2,5 a 3m, 
aproximadamente. Seg. Valera, 2007.
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milénio AC, com menos de 1ha, e o ainda mais 
reduzido reduto de Fraga da Pena, com menos 
de 0,5ha, construído na segunda metade do III 
milénio (Horizonte Campaniforme), revelam 
uma arquitectura rupestre ou roqueira, entro-
sada com relevos de tipo inselberg, destacados 
na paisagem, tirando partido da sua monumen-
talidade e eficácia protectora/defensiva. Esta 
formação social liga-se ao Calcolítico “pan-
-ibérico” através de elementos superstruturais 
de uma simbólica comum, que parece fluir de 
sul para norte (chegando à bacia do Douro, 
p. ex. povoado de S. Lourenço), e que se ma-
terializa, na situação em análise, na chamada 
cerâmica simbólica. No entanto, esta realida-
de arqueológica regional parece encontrar-se 
efectivamente vinculada, em termos identitá-
rios, ou socioculturais, à província estilística 5 
da cerâmica penteada, do Norte de Portugal e 
Meseta Norte. É aliás interessante acompanhar 

a ampla distribuição da cerâmica penteada, 
quando comparada, por exemplo, com a de tipo 
folha de acácia (Gonçalves, 1992a). A primeira 
atinge parcimoniosamente a alta Estremadura 
(até ao Penedo de Lexim), e prossegue a sua 
expansão pelo nordeste alentejano, região de 
Monforte (Boaventura, 2001), média-alta bacia 
do Guadiana, nomeadamente em Pijotilla, Las 
Cabrerizas II, Cerro de la Horca II (Hurtado, 
1991; Hurtado e Amores, 1982), em ambas as 
margens do Médio Guadiana, Moinho Novo 
de Baixo 1 - Alandroal, Perdigões, San Blas 
(Calado, 2002; Hurtado, 2004). No Triângulo 
da Luz a cerâmica penteada foi identificada, 
muito residualmente, em Monte do Tosco I e 
Mercador (Valera, 2005), e nas Fases I e II do 
Porto das Carretas. A cerâmica de tipo folha 
de acácia, bem representada na Estremadura e 
na Península de Setúbal, nos sítios da Rotura, 
Chibanes (Tavares da Silva e Soares, 1986a) e 

Fig. 26 - Modelo 
das dinâmicas de 
transformação durante 
o III milénio na Beira Alta 
(Castro de Santiago), no 
qual a problemática da 
formação das identidades 
locais ocupa uma posição 
central (Valera, 2007).

5 A noção de província estilística, neste caso aplicada a uma determinada produção oleira, reflecte a capacidade tecnológica, 
tradição ou identidade do grupo produtor, mas também a dos grupos receptores, definindo espaços de interacção que inte-
gram os sítios de produção e de consumo e as vias de circulação de pessoas e bens.



INTRODUÇÃO GERAL

54

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Outeiro Redondo (Cardoso, 2010), prossegue a 
sua expansão para sul, ao longo do Sado, tendo 
sido assinalada, vestigialmente, no Monte da 
Tumba (Tavares da Silva e Soares, 1987). Re-
centemente, foi assinalada no alto Ribatejo, em 
Tomar, no povoado da Fonte Quente (Mateos 
e Pereira, 2008). 

As sociedades do III milénio na Península 
Ibérica, sobretudo na 2ª metade, interagiram in-
tensa e multilateralmente. Para apreender a in-
teracção a essa escala de análise, contamos com 
o modelo de peer polity interaction (Renfrew e 
Cherry, 1986), e com a teoria dos sistema mun-
diais, na versão adaptada a sociedades pré-capi-
talistas de Gailey e Patterson (1988). Esta teoria 
encontra-se subjacente à proposta de organiza-
ção social de F. Nocete (2001) para o Vale de 
Guadalquivir. O primeiro modelo teórico apli-
ca-se a unidades políticas autónomas, de uma 
dada região. As trocas, sejam elas de que tipo 
forem, ocorrem supostamente de forma equili-
brada, com interdependência, mas sem depen-
dência. A teoria dos sistemas mundiais aplicada 
por Nocete às sociedades do III milénio, leva 
este autor a localizar no Sudoeste (região do 
Guadalquivir) a fundação do primeiro estado, 
prístino, implicando a existência de sociedade 
classista e de relações desiguais de tipo centro-
-periferia, ou seja, claramente desequilibradas a 
favor do centro, o qual possuiria aparelho coer-
citivo para impôr os seus interesses às periferias.

1.1.1.6. Epílogo

A partir dos finais da década de 90 do sé-
culo XX, assumido o desenvolvimento regio-
nalmente diferenciado da Pré-história recen-
te na Península Ibérica, e apesar das distintas 
perspectivas teóricas em presença, existe um 
dilatado consenso quanto à existência de uma 
dinâmica de intensificação da complexidade 

social e da consolidação de formas de desigual-
dade, seja no Sudeste, no Sudoeste (Tavares da 
Silva e Soares, 2006) , na Estremadura (Soares, 
2003), nas Beiras ou na Meseta (Díaz-Del-
-Río Español, 1995). Com efeito, a questão da 
emergência da desigualdade e inerente proces-
so de complexidade social durante a Pré-his-
tória, sobretudo nos III e II milénios AC, tem 
sido um dos temas mais tratados pela inves-
tigação arqueológica (Chapman, 1990, 2010; 
Díaz-Andreu, 1993; García Sanjuán e Hurta-
do, 1997; Lillios, 1992; Nocete, 1994; Soares, 
2003) e, independentemente da perspectiva 
teórica com que se aborde esta problemática, 
a sua pertinência para a nossa contemporanei-
dade reforça a função social da arqueologia. 
Às duas tradições teóricas mais enraizadas, e 
muito influenciadas pela antropologia cultu-
ral − neo-evolucionismo cultural e marxismo 
− juntam-se interpretações mais restritas que 
procuram outras leituras como a arqueologia 
da paisagem, de Criado Boado (1993), que 
propõe uma metáfora visual para apreender o 
registo arqueológico, ou a teoria da racionali-
dade económica camponesa (Zafra de la Torre, 
et al., 1999), ou ainda a da gestão agroflorestal 
integrada, como forma de resistência à centra-
lização do poder, nos III e II milénios da Me-
seta peninsular, formulada por Díaz-Del-Rio 
(1995), de alguma forma na esteira do mode-
lo do “policultivo ganadero” de R. J. Harrison 
et al. (1985). Da arqueologia fenomenológica 
chegam-nos algumas reflexões, que apesar do 
seu distanciamento em relação às nossas pers-
pectivas teóricas e sobretudo à nossa práti-
ca, não podemos deixar de considerar ( Jorge, 
2009) para, em coerência, concluirmos pela 
avenida do pluralismo, a tempo ainda de dar a 
palavra a Jorge Alarcão (1996, p. 65):

 “ A Arqueologia contextual e a Arqueologia 
marxista fazem acto de fé na possibilidade de se al-
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cançar o espírito dos homens do passado. Definindo 
objectivos diferentes, estas correntes são compatí-
veis e completam-se”. 

Embora não tenhamos a mesma visão 
conciliadora, uma vez que as correntes teóricas 
referidas se encontram em pólos tão opostos 
como o das abordagens ideográficas e nomo-
téticas6, não nos afastaremos do pensamento de 
Jorge Alarcão quando imaginamos o edifício 
do conhecimento como gigantesca espiral em 
movimento, onde todos os contributos contam 
e dão corpo a energia transformadora, pois só o 
“unanimismo” é entorpecedor da acção.

1.1.2. Operacionalização de conceitos.
Modelos teóricos de organização social 

O tema da presente publicação, organiza-
da em torno de um estudo de caso, obrigou-nos 
ao cruzamento da microescala de análise do 
sítio, com as escalas sucessivamente mais am-
plas, dos territórios local e regional, por forma a 
compreender os processos de complexidade so-
cial, no confronto da teoria com o registo empí-
rico, obtendo quer uma visão das regularidades 
do processo, quer uma percepção “mais real dos 
acontecimentos” na variabilidade contextual es-
pecífica da acção.

O controlo do tempo histórico da nossa 
narrativa, o III milénio AC, definido através 

dos parâmetros objectivos da cronologia radio-
carbónica, não se compagina com a periodi-
zação, necessariamente rígida e normativa, do 
tradicional Calcolítico. Se os seus antecedentes 
têm de ser procurados nos finais do IV milé-
nio, a plenitude das práticas tecnológicas que 
deram origem à designação do período terá de 
aguardar pelo segundo quartel do III milénio. 
Finalmente, a segunda metade do III milénio 
corresponde à desagregação e colapso da orga-
nização social calcolítica e aos inícios de uma 
nova realidade social, enquadrável no chamado 
Horizonte Campaniforme/Bronze antigo7.

Para lá do aparelho técnico-metodológico 
que integra a tradição da disciplina, discutire-
mos e tentaremos definir com a possível clare-
za de contornos alguns conceitos estruturantes 
para a discussão das problemáticas da reconsti-
tuição das formações sociais do Sul de Portugal, 
durante o III milénio.

Por tradição disciplinar entendemos o con-
junto de procedimentos de observação e análise, 
bem como o pensar arqueologicamente as evidên-
cias materiais fornecidas pelos contextos arqueo-
lógicos. Mesmo em tempos de relativização, es-
ses contextos continuam a ser a única “realidade” 
cuja análise e estudo, tão objectivos e multidisci-
plinares quanto nos for possível, permitem testar 
os resultados e mesmo a coerência das propostas 
teóricas. Estamos obviamente conscientes de 

6 As ciências nomotéticas procuram leis gerais, de aplicação universal; as ideográficas procedem à descrição de fenómenos 
particulares, ou singulares.
7 Se o terceiro quartel do III milénio AC poderia ser, na óptica da periodização tradicional ou histórico-culturalista, conside-
rado um Calcolítico terminal, o último quartel do mesmo milénio, que em termos gerais corresponde ao Epicampaniforme, 
deverá ser enquadrado no Bronze antigo. A partir de meados do III milénio, o modelo de organização económico-social 
calcolítico entra em colapso e em sua substituição surge uma nova realidade social. Porque valorizamos na nossa análise as 
transformações sociais, preferimos por agora designar a segunda metade do III milénio por Horizonte Campaniforme/Bron-
ze antigo, onde é possível vislumbrar uma típica fase de desconstrução das preexistências (aproximadamente o 3º quartel 
do milénio) e uma segunda fase de configuração das sociedades da Idade do Bronze (especialmente o último quartel do mi-
lénio). No entanto, face às interrogações a que o registo empírico por agora não dá resposta, consideramos mais prudente 
não separar taxativamente esses dois momentos do processo de mudança.
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que o nosso trabalho é profundamente condi-
cionado pelas condições sociais em que decorre 
a produção científica, tema aliás bem tratado por 
Gándara (1994), através dos conceitos de posição 
teórica (conjunto de princípios valorativos, on-
tológicos, e epistemológico-metodológicos que 
orientam o trabalho de uma determinada comu-
nidade científica), e de área valorativa (eleição 
dos problemas e temáticas de estudo, condicio-
nada pelo tipo de integração social do investi-
gador e sua ideologia, tendo presente também 
que toda a arqueologia é contemporânea e que 
cada sociedade constrói o seu passado, em um 
processo dialéctico e prospectivo. 

1.1.2.1. Modo de produção

O conceito de modo de produção (Mop), 
aqui utilizado, segue de perto as formulações de 
Eric Wolf (1982), que propõe três grandes tipos 
de modos de produção: linhageiro, tributário e 
capitalista. Apenas os dois primeiros, obvia-
mente, têm interesse para o nosso objecto de 
estudo. As potencialidades deste conceito de-
correm da explicitação das relações essenciais 
para a vida em sociedade. 

Uma formação social pode possuir vários 
modos de produção. A cada modo de produção 
corresponde uma determinada ideologia, que 
pode mistificar a verdadeira natureza das rela-
ções sociais implicadas no processo produtivo. 
Cada modo de produção contém em si as con-
tradições que irão levar ao seu colapso e subs-
tituição por outro. As relações de produção vão 
mudando até ao limiar de suporte de ocultação 
das contradições pela ideologia. A crise ideoló-
gica leva à acção e esta transforma o modo de 
produção. A mudança cultural é gradual den-
tro de um determinado modo de produção e 
revolucionária na transformação dos modos de 
produção. 

A noção de modo de produção aqui utili-
zada não define as características de uma uni-
dade social, mas enfatiza o conjunto de rela-
ções sociais pertinentes, ou seja, o conjunto de 
vínculos que ligam todos os participantes no 
processo produtivo: “a specific, historically occu-
ring set of social relations through which labor is 
deployed to wrest energy from the environment” 
(Wolf, 1982, p. 75). Assim, o modo de produ-
ção abrange o conjunto das forças de produ-
ção ou forças produtivas (meios de produção 
− terra, matérias-primas, energia, tecnologia − e 
força de trabalho) e as relações recíprocas entre 
os indivíduos envolvidos na produção: relações 
de produção. No Mop tributário, os produtores 
primários têm acesso aos meios de produção 
(propriedade comunitária). A elite governativa 
extrai sobreproduto económico dos produtores 
através de tributo, por meio de pressão política 
ou militar (Wolf, 1982, p. 79-80). O Mop li-
nhageiro é definido pelas relações de parentes-
co (Wolf, 1982; Godelier, 1982). “Kinship can 
be understood as a way of committing social labor 
to the transformation of nature through appeals 
to filiation and marriage and consanguinity and 
affinity” (Wolf, 1982, p. 91). É possível a apro-
priação particular de poder e prestígio através 
da manipulação da rede horizontal de relações 
que atravessam estas sociedades, em dinâmica 
de complexidade social. Em situação de seden-
tarização, de recursos limitados e acesso restrito 
aos mesmos, como deverá ter ocorrido em ple-
no Calcolítico, “Kinship serves to define rights to 
access to resources. Kinship boundaries are drawn 
tightly around rights to production, including and 
excluding individuals from production. Mytholo-
gical ancestors legitimize membership in groups, 
and inequalities arise as a result of the ranking li-
neages or clans. Many of the societies that anthro-
pologists call chiefdoms lie at the extreme of this 
type of relationship.” (Mcguire, 1995, p. 48).
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1.1.2.2. Modo de produção do Calcolítico
do Sudoeste

Definimos o modo de produção do Cal-
colítico do Sudoeste peninsular como uma va-
riante complexa do modo de produção linha-
geiro de E. Wolf, onde os meios de produção 
continuam a ser colectivos, mas o seu acesso é 
desigual, em consonância com o lugar que cada 
comunidade produtora ocupa nas redes que es-
truturam o aparelho político tribal. A ideologia 
comunalista e o culto dos antepassados iludem 
a extorsão de mais-valia da força de trabalho 
envolvida na produção, através das redes hori-
zontais de desigualdade que ligam as diversas 
linhagens ao antepassado mítico. Intervêm na 
teia de relações sociais, as conotadas directa-
mente com a estrutura de parentesco e um novo 
conjunto de relações associadas às novas solida-
riedades residenciais, decorrentes da plena se-
dentarização, consolidada no Calcolítico, e ou-
tras, por hipótese de tipo cultual/religioso. El-
man Service (1962, p. 165) afirma que essas as-
sociações horizontais integradas em formações 
tribais e integradoras de unidades residenciais 
desaparecem na formação social de tipo chefa-
tura. É muito provável que durante o Calcolíti-
co tenha ocorrido um processo de transferência 
de poder sacralizado dos antepassados míticos 
para os chefes clânicos de cada segmento poli-
ticamente organizado do grupo, aproximando-
-se a organização sociopolítica, por hipótese, de 
uma chefatura de pendor teocrático. A propósi-
to da análise de conjunto das estátuas-menires 
antropomórficas identificadas em cromeleques 
da região de Évora (Almendres, Vale Maria do 
Meio e Portela de Mogos), escreve Mário Va-
rela Gomes (1997a, p. 278): “Assim, terão surgi-
do, pela primeira vez no processo histórico ocorrido 
no Sul de Portugal, os antepassados divinizados à 
imagem e semelhança dos mortais, com atributos 

propiciatórios e funções múltiplas, corporizadas nas 
estátuas-menires”. Porém, sendo estes recintos 
megalíticos de fundação anterior às sociedades 
calcolíticas, a adição das estátuas-menires an-
tropomórficas referidas poderá ser atribuída aos 
finais do IV milénio. Observe-se, então, um ou-
tro contexto, de cronologia calcolítica: o monu-
mento de falsa cúpula de Granja de Toniñuelo 
(Badajoz). Este e outros contextos calcolíticos 
têm colocado em evidência o prolongamento 
da arte megalítica pelo III milénio, com grafias 
mais centradas nos elementos solar e serpenti-
forme; no final do IV milénio, transição para o 
seguinte, a autoridade religiosa e sociopolítica 
teria no báculo a sua mais explícita expressão, 
quer na arte megalítica, quer na cultura mate-
rial móvel. No caso do sepulcro de falsa cúpula 
de Granja de Toniñuelo, todos os ortostatos da 
câmara se encontravam decorados: “Los ortosta-
tos representarían antropomorfos, los componentes 
míticos do grupo, a veces armados e revestidos de 
una túnica talar. Algunos de ellos muestran el li-
naje de los enterrados mediante el desarrollo gráfico 
de su genealogia. Otros, el poder mediante armas, 
otros, quizá, el prestígio que les puede otorgar la 
possesion de determinados adornos, caso de las lú-
nulas del ortostato 12. Todos están presididos o 
anunciados por una referencia común, por un an-
tepasado comun a toda la zona, que se situa a la 
entrada del corredor.”(Bueno Ramírez e Balbín 
Behrmann, 1997, p. 118). Estes autores verifi-
caram a existência de uma escala hierárquica, 
que se manifesta quer em dimensões, quer na 
distribuição selectiva dos símbolos solares e 
serpentiformes. Esta diferenciação hierárquica 
poderia justificar acessos diferenciados a recur-
sos escassos como terra, água ou outros, ou seja, 
aos meios de produção, no contexto de socie-
dades segmentárias complexas, atravessadas já 
por elevados graus de desigualdade e hierarqui-
zação.
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1.1.2.3. Modo de produção do Horizonte
Campaniforme/Bronze antigo

Propomos, como hipótese de trabalho, um 
distinto modo de produção para o Horizonte 
Campaniforme/Bronze antigo. Com efeito, de-
fendemos, apoiados em expressiva base empíri-
ca, que durante esta fase do processo histórico 
ocorre o colapso da formação social calcolítica 
e consequentemente o respectivo modo de pro-
dução, com a desconstrução da organização so-
cial linhageira ou tribal, herdada do Neolítico. 
Uma nova organização sociopolítica emerge dos 
destroços da anterior, polarizada por lideranças 
personalizadas: aventureiros, detentores do con-
trolo da produção e circulação de artefactos de 
cobre, nomeadamente armas, de artefactos so-
ciotécnicos em ouro e marfim (Schuhmacher et 
al., 2009), produtos têxteis, e de outros bens de 
prestígio. A acumulação de riqueza socialmente 
reconhecida sob a forma de bens de prestígio, 
garantia-lhes a capacidade de organização de 
facções de apoio, leia-se, reservas de força de 
trabalho, criando, desta forma, um novo tipo de 
relações sociais de produção (vassalagem/senho-
riais), diverso do parental inscrito na tradicional 
estrutura linhageira. A produção primária, de 
subsistência, continuaria, por hipótese, a ser as-
segurada pelas comunidades camponesas, com 
acesso directo à terra; a extracção de mais-valia 
da força de trabalho envolvida na produção seria 
realizada pelas elites do Horizonte Campanifor-
me no quadro das economias do simbólico e de 
uma ideologia guerreira (Soares, 2003). A divi-
são social do trabalho, pré-requisito para a estra-
tificação social, pode agora iniciar o seu processo 
de desenvolvimento fora da rígida organização 
tribal calcolítica. O registo arqueológico revela 
não só a divulgação pela grande maioria dos ha-
bitats da prática da fundição do cobre, à escala 
doméstica portanto, mas, em paralelo, mostra 

a existência de uma especialização metalúrgica 
integrada, quer na fonte de aprovisionamento, 
em minas subterrâneas (Blas Cortina e Suárez 
Fernandéz, 2009), quer em pequenos acampa-
mentos mineiros de ar livre (Montero Ruiz et 
al., 2008), quer ainda em povoados mineiros 
estáveis como o Cortadouro (Tavares da Silva 
e Soares, 1976-1977) e Cabezo Juré (Nocete et 
al., 2005a), ou em macro-aldeias, no interior de 
espaços funcionalmente especializados, como 
em Valencina de la Concepción (Nocete et al., 
2008) e em San Blas (Hurtado, 2004, p. 153).

O modo de produção campaniforme 
aproximar-se-ia, em nosso entender, do modo 
de produção germânico (Kristiansen, 2001, p. 
77), dele mantendo o carácter aventureiro e ins-
tável das lideranças, mas deixando cair o enfo-
que atribuído por Engels ao saque e conquista 
territorial na acumulação de riqueza por parte 
dessas mesmas lideranças. Preferimos sublinhar, 
mais uma vez de acordo com o registo empírico, 
o papel do intercâmbio de bens de prestígio, as 
economias do simbólico e novas relações sociais 
de produção de vassalagem ou senhoriais, como 
mecanismos de acumulação de riqueza pelas eli-
tes deste novo tipo de organização económico-
-social. 

1.1.2.4. Reprodução social alargada
e formação económico-social

O conceito de modo de produção, só por 
si, não permite uma análise do todo social, ou 
seja, de uma determinada formação económi-
co-social. Esta pode incluir mais do que um 
modo de produção, sendo embora um deles 
hegemónico. Assim, às relações sociais de pro-
dução, torna-se necessário agregar outros con-
ceitos para que possamos prosseguir no intuito 
da construção de modelos de organização social 
para o III milénio no Sul de Portugal. 
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Sob a designação de modo de reprodu-
ção alargada incluímos o sistema de relações e 
actividades sociais que regulam a reprodução 
biológica da espécie e asseguram a reposição 
quotidiana da vida humana (Bate, 2003), onde 
intervêm as normas mais ou menos comple-
xas de acasalamento, filiação, descendência, 
residência, parentesco, mecanismos sociais de 
controlo demográfico (modo de reprodução). 
O modo de produção encontra-se, pois, intri-
cadamente associado ao modo de reprodução. 
Da noção de formação social fazem igualmente 
parte a ideologia e a política, a intervenção de 
actores sociais diversos, mais ou menos organi-
zados, factores importantes nos processos locais 
de tomada de decisão (modo de reprodução so-
cial alargada). Cada formação social concreta 
possui génese e dinâmicas próprias, mas trans-
porta tendências “universalizantes” que a ligam 
ao processo histórico da Humanidade.

O conceito de formação económico-
-social, ou de sociedade, onde os humanos en-
contram as condições de produção, reprodução 
e realização quer individual, quer colectiva, é 
estruturante na presente análise. O dicionário 
filosófico de Rosental e Iudin (1972) propõe 
uma definição razoavelmente operatória, de 
que citamos um extracto: 

“O conceito de formação económico-social 
permite considerar a sociedade humana, em cada 
período da sua evolução como um organismo social 
único, que inclui em si todos os fenómenos sociais na 
sua unidade orgânica e na sua acção recíproca sobre 
a base do modo de produção. As forças produtivas 
constituem a base material e técnica da sociedade; 
as relações de produção, a sua estrutura económi-
ca ou base. As ideias, as relações ideológicas, assim 
como as instituições e organizações de diferente gé-
nero surgidas sobre a base, formam a superstrutura 
da sociedade; finalmente, a língua, a família, as 
comunidades históricas concretas dos homens cons-

tituem fenómenos sociais que não pertencem nem à 
base nem à superstrutura, mas que são de impor-
tância essencial para o desenvolvimento concreto de 
tal ou tal formação”.

1.1.2.5. Formação social de tipo tribal 

A formação tribal, linear ou complexa, 
encontra-se bem caracterizada na literatura 
antropológica (Service, 1970, p. 121-155). No 
entanto, há autores, dedicados especialmente ao 
estudo de sociedades africanas, que discordam 
da aplicação do conceito de formação tribal ou 
tribo, pois argumentam que essa “tribalização” 
é um processo recente e induzido pela penetra-
ção colonial e capitalista e que a mesma possui 
um carácter pejorativo (Southall, 1988, p. 55), 
o que não sucede, por exemplo, na América do 
Norte, onde se considera o mesmo conceito de 
aplicação aceitável quando referido aos grupos 
nativos. 

Algumas sociedades como os Tallensi do 
Gana, acéfalas (não-estatais), de elevada den-
sidade demográfica, seriam relíquias de antigos 
estados; sociedades como os Ngwato seriam 
uma “produção” do colonialismo britânico. A 
ideia, verdadeira, de que o intenso comércio de 
escravos em África alterou as antigas estrutu-
ras sociais e de que a realidade actual resultou 
de transformações bruscas ocorridas apenas há 
alguns séculos atrás, criando tribos, formalizan-
do hierarquias indígenas, promovendo a criação 
de chefes ou reis, de acordo com os interesses 
das potências colonizadoras (Friedman, 1981; 
Harms, 1981) reduziria o interesse do contri-
buto do registo etnográfico africano para as 
teorias arqueológicas. No entanto, este proble-
ma é bem mais global, e não respeita apenas 
a África (Sahlins,1985; Wolf, 1982). A Amé-
rica Latina, América do Norte, Polinésia, Índia 
estão implicadas, embora em diferentes graus, 
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no mesmo “drama” da colonização e neoco-
lonialismo. A arqueologia não pode deixar de 
se socorrer de analogias contemporâneas para 
integrar socialmente as suas reconstituições do 
passado, mantendo embora uma atitude críti-
ca em relação à validade dessas analogias, antes 
de mais relativizando-as (Hernando Gonzalo, 
1995); o conceito estático de sociedades tradi-
cionais é, por exemplo, completamente artifi-
cial e desinteressante. Os dilemas classificató-
rios e as dificuldades em encontrar consensos 
no campo das terminologias e obviamente seus 
conteúdos, deixar-nos-iam apenas com a noção 
de sociedades de nível intermédio (McIntosh, 
1999), face a uma grande diversidade de reali-
dades sociais. Nos anos 60 e 70 do século XX 
(Sahlins, 1968), os estudos sobre a Melanésia 
forneceram importantes contributos para as 
teorias arqueológicas no domínio da comple-
xidade social, mas é importante alargar, tanto 
quanto possível, o nosso campo de observação. 
Enfatizaram o papel das trocas na modelação 
da organização social e os conceitos de chefa-
turas com lideranças de tipo Big Man. A cor-
rente antropológica neo-evolucionista8, a partir 
de trabalho de campo na Melanésia e Polinésia, 
incidiu muito particularmente sobre o conceito 
de chefatura, considerando-o um estádio ge-
ral da evolução da organização social humana 
(Service, 1962). Actualmente, o interesse des-
te conceito é muito discutido, definindo vaga-
mente sociedades complexas pré-estatais. Con-

sideramos que apesar das críticas, continua a ser 
um instrumento útil à teoria arqueológica para 
abordar as sociedades da Idade do Bronze. Vol-
taremos a este conceito, ligeiramente “recau-
chutado”, para a construção da nossa narrativa 
da segunda metade do III milénio, reduzindo-
-lhe o sentido funcionalista/adaptativo, e a di-
nâmica evolucionista que o impregnava, e atri-
buindo, pelo contrário, mais peso ao papel das 
lideranças enquanto agentes e estrategas de um 
projecto social (Earle, 1999). 

Para a reconstrução da sociedade calcolíti-
ca, da primeira metade do III milénio, não hesi-
támos em dar preferência a um modelo de for-
mação social tribal que, no respeito pelo registo 
empírico, enfatizasse a importância da ideolo-
gia comunalista ou megalítica, a qual estrutura 
as relações de reprodução social e interage com 
a base económica, criando um sistema de rela-
ções de reprodução social alargada que, atraves-
sado embora por desigualdade e hieraquização 
social em estruturas horizontais, permite pro-
longar, por hipótese, à escala comunitária local, 
o modo de produção doméstico (Meillassoux, 
1978), igualitário, e resistir à institucionalização 
do poder estatal. 

O tributo, mecanismo que reflecte as 
principais relações de exploração económica 
no modo de produção tributário, já se encon-
traria, quanto a nós, operativo nas sociedades 
linhageiras complexas do final do IV milénio e 
especialmente nas do Calcolítico, embora com 

8 Algumas críticas recentes ao neo-evolucionismo e suas dicotomias clássicas trouxeram novas formas de olhar o desenvol-
vimento social: “With the universal relevance of various elements derived from these dichotomies in question, mechanistic 
models identifying them as subsystems of homeostatic cultural systems have consequently been rejected. In their place, 
human actors, not reified systems, take pride of place as agents of culture change” (Brumfiel, 1992). Reconhecendo embora 
a pertinência da crítica, da valorização da variabilidade do contexto, da conjuntura e da contingência, é preciso reconhecer 
que algumas das mais recentes abordagens incorrem na grave limitação de não desviar o olhar da árvore para a floresta. 
Com esta afirmação, pretendemos argumentar que continua a ser necessário estagiar no precioso legado da antropologia 
neo-evolucionista.
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carácter “voluntário”, encapsulado na ideolo-
gia parental; atravessa as múltiplas variantes de 
chefaturas, e será institucionalizado nas forma-
ções estatais arcaicas.  

A emergência da formação social tribal 
ocorre em Portugal associada à economia de 
produção de alimentos, a partir, principalmen-
te, do Neolítico antigo evolucionado9 e tem na 
arquitectura funerária megalítica um dos prin-
cipais mecanismo de expressão e de retroacção 
social (Soares e Tavares da Silva, 2000a-b; Ta-
vares da Silva, 1997). As relações de parentesco 
formatam a sua ossatura, flexível no início do 
processo e, com o passar do tempo, progressi-
vamente mineralizada. À formação tribal ou 
segmentária corresponde o modo de produção 
doméstico (Meillassoux, 1978). Esse modo de 
produção caracteriza-se pela propriedade co-
munal de todos os elementos do processo pro-
dutivo (objectos, meios de produção e força de 
trabalho) e por relações sociais de produção em 
grande parte estruturadas pelo modo de repro-
dução social, particularmente pelas relações de 
parentesco. A unidade familiar é simultânea-
mente o locus de organização da produção e da 
reprodução. Sobre a desigualdade que atravessa 
o processo produtivo no contexto da unidade 
familiar, possuímos pouca informação arqueo-
lógica que nos ajude a definir estatutos de gé-
nero ou etários. A intensificação económica 
do final do Neolítico (revolução dos produtos 
secundários da criação de gado) vai criar uma 
dinâmica de produção excedentária, com capa-

cidade para suportar a especialização artesanal, 
mesmo que imperfeita, o crescimento demo-
gráfico e em geral as condições necessárias à 
emergência dos primeiros povoados estáveis. É 
a formação tribal, da primeira metade do III 
milénio, com um especifico modo de reprodu-
ção social alargada, e a sua dinâmica transfor-
madora, na segunda metade do mesmo milénio, 
que nos propomos reconstruir a partir de um 
enquadramento teórico fundado prioritaria-
mente na prática arqueológica, com as possíveis 
referências ao registo etnográfico pertinente. 

1.1.2.6. Formação social de tipo tribal complexo: 
um modelo de “complexidade social
horizontal” para o Calcolítico
do Sudoeste

O modelo de organização social que a se-
guir definimos e que propomos para a primeira 
metade do III milénio no Sudoeste da Penínsu-
la Ibérica, inscreve-se em um padrão genérico 
de sociedades pós-igualitárias (Fried, 1967).

Por formação tribal complexa entendemos 
uma formação económico-social que continua 
a reger-se pela estrutura de parentesco, ou seja, 
dotada de ideologia comunalista, no caso ver-
tente megalítica, mas bastante hierarquizada, 
de acordo com elevados níveis de desigualda-
de que atravessam e complexificam a estrutura 
parental básica. O aspecto mais saliente deste 
modelo organizativo terá consistido na sucessi-
va aposição de layers de relações sociais diversas 

9 Alguns autores têm proposto a aplicação dos conceitos de sociedade tribal e de desigualdade social a sociedades de 
caçadores-recolectores complexos (Bate, 2003; Flanagan, 1989), o que não nos parece uma impossibilidade. A análise diacró-
nica dessas sociedades talvez permita entender as suas dinâmicas económicas e sociais e as transformações culturais, quer 
internas, quer de relação. Uma das fragilidades do registo etnográfico é o limitado controlo da dimensão temporal inerente 
aos processos de mudança. É certo que no Mesolítico final do Sul de Portugal, com práticas de armazenagem, mobilidade 
logística e enterramentos intra-habitat (Soares, 1995, 1997) se verificam acréscimos de complexidade relativamente às fases 
precedentes, mas não nos parece defensável a existência de redes de parentesco institucionalizadas.
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que se fundem com a estrutura de parentesco 
neolítica, criando uma complexa teia de rela-
ções de reprodução social de tipo horizontal, 
resistindo dessa forma à estratificação verti-
cal, ou seja à estatização. No registo etnográ-
fico africano existe informação relevante para 
a problemática da resistência à consolidação 
do poder personalizado, constatando-se aí o 
carácter horizontal da complexidade social. O 
processo decisório, baseado no consenso, em 
sociedades hetero-hierárquicas, distribui-se por 
uma estrutura de poder com várias entidades 
comunalistas/corporativas, como linhagens, 
sociedades secretas, cultuais, etárias... Como 
exemplo de resistência à emergência do Estado 
(Clastres, 1974), refiram-se os Gamo do Cen-
tro-Sul das terras altas da Etiópia. Trata-se de 
uma sociedade de economia agrícola intensiva, 
com elevadas densidades populacionais e onde 
a unidade política básica é constituída ao nível 
do bairro (guta). O poder “federal” é equilibra-
do entre assembleias de cidadãos e sacerdotes 
(Netting, 1990, p. 58). Para a concepção do 
modelo social da primeira metade do III mi-
lénio, atribuímos particular atenção às formas 
de complexidade social horizontal e aos siste-
mas de poder difuso ou descentralizado, basea-
dos no consenso e na negociação. Do registo 
etnográfico africano chegam-nos duas modali-
dades de sistemas linhageiros ou segmentários, 
observados em sociedades acéfalas (McIntosh, 
1999), dotadas de complexidade integrada ho-
rizontalmente, que podem ajudar a entender as 
dinâmicas da desigualdade até à sua minerali-
zação na forma de Estado. Assim, registou-se a 
existência de comunidades dispersas e definidas 
territorialmente, organizadas em confederação 
de linhagens de origem variada; a integração 
faz-se pela via religiosa, na qual os rituais detêm 
um papel fulcral; a outra modalidade é cons-
tituída por aldeias compactas, com substancial 

aglomeração populacional, podendo atingir os 
11000 habitantes, e é integrada horizontalmen-
te por grande variedade de associações, sejam 
de parentesco, de culto, secretas, ou outras. Em 
ambas as modalidades organizativas a comple-
xidade social horizontal surge na ausência de 
autoridade centralizada (Dillon, 1990, p.1). 

Para o nosso modelo foi inspiradora a 
organização sociopolítica das populações Ibo 
(Igbo) do SE da Nigéria, consideradas acéfa-
las, e dotadas de complexo sistema de trocas 
regionais estruturado pelo culto Arochukwu, 
logrando atingir uma organização política não-
-estatal, pan-Igbo, com mais de 200 grupos de 
aldeias, cada um com o seu nome, organização 
interna e mercado. Cada grupo tem os seus ri-
tuais e cultura, que os distinguem dos vizinhos, 
e diferentes padrões de interacção com outras 
sociedades. Cada grupo de aldeias é organizado 
com base na descendência patrilinear, nos esta-
tutos etário e de género, em associação com ou-
tras estruturas sociais como sociedades secretas 
e sociedades de “títulos”. 

“[...] In the case of the Igbo, title-taking oc-
curs in the absence of political centralization. In-
dividuals gain prestige by taking progressively 
higher titles, each of which costs more than the pre-
vious one, and brings more influence”(McIntosh, 
1999, p. 11).

O governo de aldeia dos Igbo é conduzido 
por todos os adultos masculinos. Para o agru-
pamento de aldeias é adoptado um governo 
de representação (representativo dos governos 
de aldeia) (Ottenberg, 1971). Entre os Igbo, o 
ritual ocupa um lugar central no processo de 
criação de complexidade. O ritual tem a função 
de reduzir o conflito, combinando em “doses 
diversas” crença, medo, realidade sobrenatu-
ral, sanções ( Johnson, 1982; Bargatsky, 1988). 
Neste contexto, as cerimónias rituais catalizam 
a tomada de decisão e a integração da escala 
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local na regional. O ritual associado ao oráculo 
de Arochukwu propicia o alargamento da esfe-
ra de acção política e da área de influência cul-
tural. O papel do ritual e do poder sobrenatural 
que o mesmo convoca distinguem os que ace-
dem e controlam esse poder, ilusoriamente de 
carácter imaterial, objectivamente manipulador 
da força de trabalho.

O estatuto de cada indivíduo é função da 
posição ocupada na malha parental socialmen-
te construída, no território (aldeia), nos grupos 
etário e de género, na comunidade de crença, 
expressa nos símbolos comuns, e na partilha de 
cosmovisão colectiva. O ritual equilibra medos 
(acção inibidora) e esperanças (acção pro-acti-
va). Os líderes, embora perfeitamente circuns-
critos em termos identitários (identificação com 
a sua aldeia, linhagem, e demais associações 
de que possam ser membros) têm competên-
cia para mobilizar os sentimentos e a vontade 
colectivos, dando forma a uma moral ou ética 
comunitária, da qual são os primeiros zelado-
res. Com esta capacidade, cruzam-se o controlo 
da tecnologia ritual, o conhecimento esotérico, 
a capacidade para mobilizar força de trabalho 
e acumular riqueza, recursos “legitimamente” 
acumulados ao serviço do funcionamento do 
aparelho sociopolítico, no qual, transposto para 
os finais do IV e alvores do III milénios do Sul 
de Portugal, poderíamos ainda reforçar a tona-
lidade religiosa, ou teocrática.

1.1.2.6.1. Para uma definição de complexidade
social

O conceito de complexidade social é aqui 
aplicado na sua maior abrangência, de macro-
-caracterização de sociedades pós-igualitárias, 
quer hierarquizadas, quer estratificadas, tal 
como foi utilizado por L. García Sanjuán e V. 
Hurtado (1997, p. 136):

“[...] el concepto de complejidad social es en-
tendido en el contexto de las sociedades jerarquiza-
das y [o] estratificadas en el sentido con que fueron 
definidas por M. Fried en su, ya clásico, trabajo 
seminal (1967) [...] bien entendido que tanto las 
unas como las otras conforman patrones genéricos 
de organización social post-igualitária dentro de 
los cuales es posible concebir la definición de dife-
rentes modos de producción”. 

E. M. Brumfiel define de forma similar o 
conceito, em um texto onde defende o faccio-
nalismo como factor de mudança em sociedades 
complexas “However, I have recently been concerned 
with the importance of like parts in complex societies 
[...] Aztec ethnohistory suggests that such factions 
provide an important dynamic for change in com-
plex societies” (Brumfiel, 1995b, p.127). A ideia da 
competição entre facções como mecanismo de 
mudança social foi aliás aplicada ao Calcolítico 
ibérico por Díaz-Del-Rio (2004). 

“Social complexity is conventionally defined 
in terms of the number of unlike parts in an in-
tegrated whole. Such parts might be functionally 
specialized units that contribute complementary 
goods and services to the whole, or they might be 
horizontally differentiated socio-economic strata in 
a non-egalitarian state. The interaction of unlike 
parts is an important process in the development of 
complex societies” (Brumfiel, 1995b, p.127).

No uso que fazemos da noção de com-
plexidade social está sempre presente uma 
perspectiva dinâmica, que lhe confere um ca-
rácter relativo, tornando-a significativa quan-
do reportada a algum elemento comparativo, 
de preferência cronologicamente anterior; não 
sendo pois exclusiva da sociedade estratifica-
da, a complexidade social pode ser atingida em 
diferentes graus, por múltiplas vias, em socie-
dades pós-igualitárias. Alguns autores (Bar-
gatsky, 1987) enfatizam o papel das estruturas 
sociais horizontais e do ritual na criação de 
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complexidade. Pela nossa parte, sem deixarmos 
de atribuir relevância ao ritual e superstrutura 
sociopolítica na intensificação da complexida-
de social, damos prioridade à intensificação da 
produção e à interacção dialéctica entre os mo-
dos de produção e de reprodução social. A ideia 
de complexidade social relativizada, ou seja, de 
intensificação da complexidade social, encontra-se 
expressa, em nosso entender, de forma precisa e 
concisa em F. Criado Boado (1993, p. 40):

“[...] intensificación de la complejidad social: 
surgimiento de la tecnología como esfera especia-
lizada de actividad (Ingold, 1990), aparición de 
racionalidades económicas maximizadoras de la 
productividad, emergencia de formas monumenta-
les de expresión del poder, despuntar de las primeras 
imágenes del tiempo como base de la tradición y la 
memoria social.”

Como distinguir arqueologicamente um 
sistema sociopolítico organizado verticalmen-
te, com poder centralizado, de um sistema 
pré-estatal, horizontalmente hierarquizado? 
Remetemos a resposta a esta pergunta para o 
Cap. 3 do presente trabalho, mas não resisti-
mos a propor uma viagem muito breve através 
da arqueologia dos finais do IV milénio do 
Sudoeste peninsular, ou seja, do Neolítico fi-
nal, para observarmos algumas evidências com 
pertinência para esta temática. Nessa viagem 
podemos encontrar “marcas” de uma sociedade 
tribal, organizada em segmentos de abrangên-
cia local, regional, e supra-regional (confede-
ração tribal?) unidos por:

1) Ideologia megalítica, culto dos antepas-
sados, cujos símbolos permaneceram em parte 
conservados em contextos funerários colectivos. 
Na cultura material conservou-se um específi-
co ideoartefacto de ampla circulação, a placa de 
xisto gravada, e um outro, de uso visivelmente 
restrito, o báculo; os próprios locais de habitat, 
agora permanentes, rodeados por linhas de fos-

sos tendencialmente circulares e concêntricas, 
podem ser interpretados, no que à sua arquitec-
tura concerne, como uma metáfora da estrutura 
social segmentária;

2) Partilha da mesma cosmovisão, social-
mente construída através de complexo ritual e 
de importantes investimentos “públicos”, no-
meadamente em monumentos cerimoniais, 
dos quais o registo megalítico não-funerário ou 
menírico, nos dá conta com grande eloquência 
(cromeleques dos Almendres, Portela de Mo-
gos, Vale Maria do Meio, Xarez, entre outros). 

Em nosso entender, obervámos evidências 
de uma organização social desigual e hierarqui-
zada, mas que preserva um certo igualitarismo 
comunitário e solidário, na base da estrutura 
social. A esfera sociopolítica, de “roupagem” re-
ligiosa, possuiria, por hipótese, capacidade para 
acumular bens e poder e para exportar para os 
limites do respectivo segmento, para o espaço 
intergrupal, a competição e o conflito, modera-
dos embora pelos rituais comuns ao todo social. 
A expressão da desigualdade intergrupal pode, 
por exemplo, apreender-se quando se compa-
ram as diferenças de escala e de investimento 
nos monumentos da fase de apogeu do Me-
galistimo do Alto-Alentejo (Soares e Tavares 
da Silva, 2010a), com os do Alentejo Litoral 
e Barlavento Algarvio (Gomes, 1997c; Soares, 
2010). Este modelo de organização social que 
propomos para o final do Neolítico, a que cor-
responde o apogeu do Megalitismo, prossegue 
durante a primeira metade do III milénio, com 
acréscimos de complexidade e reorientações 
económico-culturais, ainda suportadas pela 
ideologia matricial megalítica, ou comunalista. 
A dinâmica de crescimento demográfico calco-
lítica, associada ao incremento da sedentariza-
ção e da armazenagem, sobrevaloriza o hinter-
land agro-pecuário dos povoados, deslocaliza a 
prioridade de investimento colectivo da esfera 
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Fig. 27 - Materializações da estrutura ideológica megalítica do Neolítico final, de finais do IV milénio AC, no Sul de Portugal: estelas-menir do 
cromeleque dos Almendres, seg. M. V. Gomes, 1997a; báculos em xisto da Anta da Lobeira de Baixo, Montemor-o-Novo (esquerda), e da Anta 
4 da Herdade das Antas, Montemor-o-Novo (direita), seg. Gomes, 2000.
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do funerário e religioso para a área residencial 
e arquitecturas defensivas. A divisão social do 
trabalho mesmo que imperfeita tende a acen-
tuar-se. A arte torna-se mais abstracta, e cen-
trada no culto solar. Os conflitos inter-grupais 
são agora disruptivos e originam as primeiras 
construções de carácter “militar”. O anterior 
poder, de perfil religioso, adquire um pendor 
aparentemente mais laico; a hierarquização 
determinada pela estrutura de parentesco vai 
sendo sobreposta pela hiearquização territorial, 
decorrente da posição do indivíduo e do grupo 
no mapa físico, económico e social da aldeia, do 
clã, da tribo.

Defendemos que a modalidade de com-
plexidade social da primeira metade do III 
milénio remonta à segunda metade/último/
quartel do IV milénio, e se enraíza na revo-
lução dos produtos secundários da criação de 
gado (RPS). Esta revolução, como antes já de-
fendemos, transformou radicalmente as bases 
económicas neolíticas, aumentando o volume 
da produção e a produtividade, ao introduzir 
novas tecnologias (carro e arado) com compe-
tência para mobilizar, ao serviço da agricultura, 
a energia de tracção do gado bovino (Soares, 
2003), núcleo duro de um conjunto de outras 
transformações económicas e sociais, que irão 
sendo aperfeiçoadas no decurso do III milénio 
como a produção têxtil e a produção de lacticí-
nios. A RPS proporcionou uma intensificação 
da produção sem precedentes, induziu o cresci-
mento demográfico e a efectiva sedentarização 
das comunidades humanas. Os meios de pro-
dução continuariam, por hipótese, a ser pro-
priedade colectiva no decurso do III milénio; 
as relações sociais de produção, baseadas na 
estrutura de parentesco, adquirem maior com-
plexidade pelo acréscimo de novas relações de 
interacção social de base residencial/territorial; 
as práticas funerárias prosseguem o ritual de 

enterramento colectivo, mas surgem algumas 
evidências de segregação espacial e de diferen-
ciação de riqueza, como no monumento nº 3 
da necrópole de Alcalar. 

No espaço intra-habitat, para o qual a in-
formação é, na generalidade dos casos, ainda 
muito incipiente, não se observam materiali-
dades susceptíveis de suportar acentuadas as-
simetrias na estrutura social. Na arquitectura 
doméstica do Porto das Carretas diferencia-se 
uma cabana de planta aproximadamente cir-
cular, com embasamento de alvenaria de xisto 
e argila, e diâmetro interno com cerca de 5m, 
envolvida por provável corredor perimetral, de-
finido por estrutura com embasamento igual-
mente de alvenaria. Esta cabana poderia ter 
pertencido, por hipótese, ao chefe comunitário 
ou de aldeia, cujas funções podemos aproximar 
das que o registo etnográfico de sociedades pré-
-estatais atribui, em geral, ao ancião ou adulto 
prestigiado que estimula e incrementa a produ-
ção agrícola e redistribui a produção colectiva, 
de forma ritualizada, associada à festa e a ceri-
mónias religiosas, e, sobretudo, assegura a coe-
são intra-grupal (Godelier, 1986). 

A desigualdade tem a sua maior visibili-
dade no sistema de povoamento, hierarquiza-
do, na primeira metade do III milénio do Su-
doeste da Península Ibérica. Poderíamos en-
tão sublinhar, como antes já referimos, que as 
primeiras formas de desigualdade se afirmam 
sobretudo no exterior das comunidades de re-
sidência, e no espaço de relação inter-grupal. 
Essa desigualdade decorrente da complexifi-
cação da estrutura linhageira, exprime-se, em 
nosso entender, na tensão competitiva e confli-
tual entre os chefes de linhagens, na luta pelo 
poder, seja ele imaterial (religioso e ideológi-
co), ou económico (controlo do acesso a bens 
escassos como a terra, água, força de trabalho). 
Teríamos, assim, um modo de produção do-
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méstico, ou comunitário, embebido no modo 
de produção do Calcolítico. O primeiro com 
expressão local, o segundo com expressão re-
gional, expresso, como antes se disse, no espa-
ço de relação inter-linhageiro. A cada unidade 
sociopolítica, no caso vertente, a formação tri-
bal complexa, organizada em torno da ideia de 
um antepassado fundador mítico, correspon-
deria um microcosmo centrípeto, com diver-
sos segmentos ou clãs, accionado por relações 
desiguais de tipo centro-periferia, com acu-
mulação de mais-valias no centro do sistema. 
Muitos autores afectam as relações de inter-
câmbio de tipo centro-periferia a sociedades 
estratificadas, em geral no quadro da teoria 
dos sistemas mundiais. Este mecanismo defi-
nidor de fluxos de trocas desiguais não é ne-
cessariamente específico de um determinado 
sistema económico, e as suas configurações e 
dinâmicas serão função do contexto económi-
co em que interagem. Aqui são entendidas na 
sua expressão mais elementar. Consideramos, 
pois, que a sua lógica se encontra subjacente 
à construção das paisagens calcolíticas do Su-
doeste peninsular. Já antes defendemos a sua 
operacionalização para as sociedades do II mi-
lénio (Soares e Tavares da Silva, 1998, 2000a). 
Samir Amin (1974), a propósito do desenvol-
vimento desigual do capitalismo imperialista, 
encontrou na dinâmica centro-periferia, e na 
divisão internacional do trabalho a ela asso-
ciada, os principais mecanismos para explicar 
o alargamento da desigualdade verificada nos 
contextos de produção (luta de classes) para 
contextos exteriores, criados pela desigual va-
lorização das matérias-primas e mercadorias 
transacionadas. 

A sociedade tribal hierárquica (Sarmiento, 
1992), caracterizada por “corresponder à fase 
superior da evolução das sociedades tribais”, 
na qual existe hierarquia, mas não divisão em 

classes sociais, e o modelo de organização social 
calcolítico para o Sudoeste desenvolvido por L. 
Garcia Sanjuán e V. Hurtado (1997), e designa-
do por sociedade hierarquizada comunalista são 
os que mais se aproximam da nossa proposta 
para a primeira metade do III milénio.

“La sociedad tribal jerárquica, como fase su-
perior de la sociedad tribal, es una consecuencia 
evolutiva de ella. Es un tipo social que no presenta 
todavía una división social en clases, que sería el 
rasgo cualitativo de las sociedades estatales, pero 
tampoco es una sociedad igualitaria, ya que existe 
cierta jerarquía entre los individuos, característica 
que la diferencia de las sociedades tribales” (Sar-
miento, 1992, p. 80).

Embora citado anteriormente, importa 
revisitar o texto de García Sanjuán e Hurtado 
Pérez de 1997 (p. 137):

“ [A sociedade hierarquizada comunalista] 
es un modelo de organización social, sin embargo, 
pre-estatal, pre-estratificado o pre-clasista [...] ya 
que los niveles de desigualdad en el acceso de los in-
dividuos a los medios de producción (sobre todo la 
tierra) y los productos subsistenciales básicos no han 
alcanzado o traspasado el umbral de la sociedad de 
clases [...]”.

1.1.2.7. Desintegração da sociedade tribal
complexa do Neolítico final-Calcolítico

O conceito de chefatura, em geral associa-
do à escola antropológica funcionalista, é bas-
tante aberto e ambíguo, razões que tornam o 
seu interesse limitado. R. Carneiro (1981) con-
sidera a chefatura como uma unidade política, 
que abrange um conjunto de aldeias ou comu-
nidades sob o controlo de um chefe supremo. 
Esta unidade política autónoma, com grande 
diversidade de comunidades dentro do seu ter-
ritório, alcança a coesão, precisamente, pela via 
do poder político centralizado. 
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Fig. 28 - Manifestações da ideologia calcolítica, da primeira metade do III milénio AC, no Sudoeste da Península Ibérica, centrada no culto solar. 
A - Estela antropomórfica de Granja de Toniñuelo, seg. Bueno Ramirez e Balbin Behrmann, 1997; B - Ídolo-cilindro, em mármore, proveniente 
do monumento funerário da Salema (S.Francisco da Serra), seg. Tavares da Silva e Soares, 1981; C - Ídolo oculado em osso do Cerro do Castelo 
de Sta. Justa, seg. Gonçalves, 1989a; D - Prato com decoração simbólica, onde se destacam prováveis representações de sol e água corrente, 
proveniente da fortificação calcolítica do Monte da Tumba, seg. Tavares da Silva e Soares, 1987.
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A chefatura de tipo germânico inicial, as-
sociada a relações de produção de tipo tributá-
rio e com uma estrutura de poder político ins-
tável (Kristiansen, 2001), serve-nos de referên-
cia para a caracterização da organização social 
da segunda metade do III milénio.

Para lá da polémica, o conceito de chefa-
tura aplica-se, com razoável operacionalidade, a 
sociedades de nível intermédio (sociedades que 
não sendo igualitárias ainda não atingiram a es-
tratificação social). Na formulação do conceito, 
de um modo geral, a ênfase tem sido colocada, 
não na infraestrutura económica, mas na eco-
nomia política10. 

Consideramos que o conceito de chefatu-
ra se ajusta à realidade arqueológica da segunda 
metade do III milénio, onde se acentua a des-
vinculação face ao sistema de parentesco que 
caracterizou a fase anterior, onde o território 
adquire um maior protagonismo na ordenação 
social, e a hierarquia vertical tende a impôr-se 
sobre a horizontal, mesmo que a instabilidade 
caracterize as novas lideranças, afirmadas pela 
sua capacidade para centralizar e gerir a diversi-
dade de interesses dos diferentes grupos sociais, 
e para promover acções de carácter “público”, 
pela via da tributação. A reorientação dos prin-
cípios organizativos da economia política para 
uma estrutura de poder verticalizada, assente em 
economia fundada em bens de prestígio e en-
tesouramento restrito (wealth finance) (D’Altroy 
e Earle, 1985; Polanyi, 2009), bem como a di-
nâmica estrutural subjacente a esta realidade, 
caracterizada por evolução progessiva da com-
plexidade social, permitem-nos defender um 

modelo de chefatura simples ou incipiente para 
as sociedades da 2ª metade do III milénio AC.

1.1.2.8. Lideranças instáveis de tipo “omnisciente” 

A liderança aqui considerada, de tipo 
“omnisciente”, supõe a capacidade para a ac-
ção consequente, mobilizando diferentes tipos 
de conhecimento (técnico, ecológico, agrícola e 
ritual) através de redes sociais eficientes em ter-
mos reconhecíveis pelos grupos dependentes. 
A esta dinâmica, alimentada por economias da 
informação, alguns autores (Guyer e Belinga, 
1995) opõem os mecanismos de acumulação 
de riqueza. Pela nossa parte consideramos que 
ambas as componentes de apropriação do po-
der político (informação e riqueza) podem ser 
complementares nesta ancestral “meritocracia”.

A contextualização da noção de poder, 
leva-nos a refutar a proposta de Weber (1964, 
p. 152), como a possibilidade de um actor social 
exercer, mesmo com resistência, a sua vontade, 
dando preferência à de Foucault (1978), quan-
do argumenta que “o poder é tolerável só na con-
dição de mascarar uma parte de si mesmo”, sendo 
o seu bom êxito função da capacidade de iludir 
os seus próprios mecanismos.

O poder político, observado a partir do re-
gisto etnográfico africano, é em geral fragmen-
tado em diversos loci, radicado na interacção 
entre recursos e objectivos, sejam eles naturais 
sociais e/ou sobrenaturais. Ao líder cabe priori-
tariamente mediatizar o conflito entre o mundo 
organizado e as forças obscuras da destruição 
(Newbury, 1991); manter a vigilância sobre es-

10 Apesar da diversidade de chefaturas constante do registo etnográfico (com distintas géneses), da fluidez de fronteiras 
entre chefaturas e sistemas estatais, existe um certo denominador comum aos sistemas de chefaturas, bem sintetizado por 
Elman R. Service (1970, p. 158): “As chefaturas são sociedades redistributivas com orgão central permanente de comando. 
Nestes termos, o orgão central acaba por ter não apenas papel económico [...] mas também de desempenho de adicionais 
funções sociais, políticas e religiosas.”
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sas forças seria condição necessária para afastar 
o perigo de fomes generalizadas ou de outras 
catástrofes. Nos processos de centralização do 
poder, há exemplos de sociedades (os Jukun 
da Nigéria, ou os Alur da fronteira do Uganda 
com o Zaire) que convidam para seus gover-
nantes reconhecidos líderes rituais, imigrantes, 
com competência para chamar a chuva e/ou ar-
bitrar conflitos (Southall, 1956).

A dimensão ritual da liderança ao servi-
ço dos interesses sociais envolve a criação de 
alianças com outros líderes rituais de forma a 
garantir a adequada socialização e legitimação 
moral. Estas alianças são importantes instru-
mentos de expansão da influência política, e de 
intercâmbio de bens de prestígio, os quais, nas 
sociedades do Sudoeste, da segunda metade do 
III milénio, possuem uma crescente compo-
nente artefactual metálica. 

É possível que na fase precoce das lide-
ranças rituais personalizadas, os “pagamentos” 
recebidos fossem reinvestidos na expansão das 
áreas de intervenção do respectivo grupo social, 
mas este é um terreno muito movediço, onde 
sempre surge alguma oportunidade para ocor-
rer acumulação de riqueza pessoal, tal como se 
observou entre os chefes dos Ashanti (Mamda-
ni, 1996), cuja riqueza foi crescendo por via da 
sua participação no comércio, a longa distância, 
de bens de prestígio. Consideramos que este 
tipo de lideranças que designamos por “om-
nisciente” e respectivos mecanismos de legiti-
mação se aplicam bem ao registo arqueológico 
da segunda metade do III milénio: atenda-se 
às sepulturas individuais de personagens “aris-
tocratas e guerreiros”, e à estandardização, bem 
como ampla distribuição geográfica, do chama-
do “pacote campaniforme” (Fig. 264).

Necessariamente diferentes foram as es-
tratégias de poder durante a primeira e a segun-
da metades do III milénio; veja-se a propósito 

e com as necessárias reservas o “dual processual 
model” de Blanton et al. (1996) (Quadro 2). 
Uma estratégia de poder genericamente comu-
nitária pode ser atribuível às sociedades tribais 
complexas do Sudoeste, da primeira metade do 
III milénio; as estratégias de poder assentes em 
redes de lideranças personalizadas adequa-se ao 
tipo de estrutura política que defendemos para 
o Horizonte Campaniforme. 

A passagem da liderança à autoridade 
governativa, processo inerente à estatização, 
constitui uma transformação qualitativa do 
aparelho político, pois exige a alteração das re-
lações de produção e uma nova ideologia, que 
por agora não hesitamos em situar somente nos 
finais da Idade do Bronze (Soares e Tavares da 
Silva, 1998).

Em um texto sobre a desigualdade e com-
plexidade sociais no Sudoeste (Serra de Huelva), 
a partir da segunda metade do III milénio, até à 
formação do Estado, que na sua proposta ocorre 
na I Idade do Ferro, L. García Sanjuán (1999) 
propõe um modelo de tempo longo para a in-
tensificação da complexidade social, importan-
do, no entanto, ter presente a possibilidade de 
surgirem ciclos pendulares neste processo, com 
fases de maior ou de menor centralização do 
poder. De salientar que o autor data do Bronze 
médio a desagregação da formação social tribal, 
enquanto nós propomos uma cronologia mais 
precoce para esse processo, a iniciar-se no Hori-
zonte Campaniforme/Bronze antigo. O mesmo 
autor conclui que as comunidades da Idade do 
Bronze dependiam menos que as do Calcolítico 
da proximidade imediata de solos férteis, o que 
sugere que essas populações estavam menos de-
pendentes da produção local para a sua subsis-
tência, ou seja, que a gestão da sua subsistência 
se decidia em uma instância supra-local. O autor 
observa também que em relação aos povoados 
calcolíticos, os da Idade do Bronze escolhiam 
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locais mais elevados, facto que interpreta como 
um acréscimo de instabilidade e conflito, e que 
durante a Idade do Bronze as actividades minei-
ras e metalúrgicas sofrem acentuado incremento, 
expresso em extensas desflorestações de escala 
regional, confirmadas por diagramas polínicos. 

1.1.2.9. Sistema económico

Atingida a definição de formação econó-
mico-social, importa prosseguir, com a clari-
ficação de mais um conceito-chave, entrando 
desta forma na esfera do intercâmbio entre dis-
tintas sociedades, e da interacção, em geral: “An 
economic system may link different modes of pro-
duction and societies into a hole, thereby creating 
a unity without which those modes and societies 
would not exist (Laclau, 1977, p. 35).

Enquanto o modo de produção se refere à 
organização da produção, o sistema económico 
define as relações de troca que ligam diferentes 
sectores de uma economia ou diferentes unida-
des produtivas. Estes sistemas operam a escalas 
local, regional ou global (p. ex. sistema econó-
mico capitalista).

Sistema económico ou economia não po-
dem ser confundidos com modos de trocas. 
Modos de trocas respeitam apenas aos meca-
nismos através dos quais os produtos circulam, 
e aos quais subjazem relações mais ou menos 
estáveis e potencialmente geradoras de depen-
dência entre os grupos intervenientes. 

Tal como os modos de produção, os sis-
temas económicos não devem ser equiparados 
a estágios evolutivos das sociedades humanas; 
eles representam sistemas de relações historica-
mente contextualizados. Não faz, pois, sentido 
tentar enumerar tipos de sistemas económicos. 
É a escala de análise e são as evidências empí-
ricas que nos podem sugerir o tipo de sistema 
económico mais provável. Os grupos humanos 

não passam inexoravelmente por uma determi-
nada sequência de sistemas económicos. 

As relações de intercâmbio e em geral as 
de interacção, ao permitirem o contacto entre 
realidades sociais muito diversas, constituem 
factor de mudança cultural e podem apresentar 
modalidades diferenciadas. Não dispomos de 
uma teoria geral que permita abordar satisfato-
riamente esta problemática. Sem voltar ao velho 
difusionismo e sem enveredar por formulações 
de cariz neo-difusionistas, existem alguns mo-
delos teóricos, de aplicação restrita, mas com 
interesse operatório. Um desses modelos teó-
ricos ficou a dever-se a Colin Renfrew (1999, 

Fig. 29 - Transformações sociais a partir do registo funerário
do Sudoeste da Península Ibérica. Seg. García Sanjuán, 1999.



INTRODUÇÃO GERAL

72

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

p. 114) e assenta, como referido, no conceito 
central de peer polity interaction. Este modelo 
não enfatiza relações de dominação/subordina-
ção entre sociedades, e só se aplica a unidades 
sociopolíticas autónomas, partindo do pressu-
posto da existência de realidades socioculturais 
de similar desenvolvimento a operar na mesma 
região: “peer polity interaction designates the full 
range of interchanges taking place, including imi-
tation and emulation, competition, warfare, and 
the exchange of material goods and of information 
between autonomous (i. e. self-governing and in 
that sense politically independent) socio-political 
units which are situated beside or close to each other 
within a single geographical region, or in some ca-
ses more widely”. Em Portugal, a sua aplicação 
foi muito limitada. Veja-se a sua utilização para 
o Calcolítico da Estremadura (Lisboa, 1995).

A teoria neo-marxista dos sistemas mun-
diais (TSM) tem-se mostrado, ao contrário da 
anterior, bastante eficaz e muito frequentemen-
te utilizada em análises de realidades arqueo-
lógicas de ampla escala, onde se inscrevem 
sociedades estratificadas, e em diversas regiões 
do globo (Champion, 1995; Haselgrove, 1987; 
Kristiansen, 2001; Mcguire, 1995; Rowland et 
al., 1987). Na sua formulação seminal, a TSM 
ficou a dever-se a Wallerstein (1974, 1980, 
1989) que a concebeu para economias mun-
diais, com relações de produção capitalistas, e 
mercados de escala mundial. A mesma foi po-
rém operacionalizada para adaptação a socieda-
des pré-capitalistas, nomeadamente por Gailey 
y Patterson (1988). As vantagens desta teoria 
decorrem antes de mais da iluminação e expli-
cação dos processos de exploração e dominação 
transportados dos locais de produção (escala 
local) e que, embebidos nas “transacções co-

merciais”, são ampliados à escala supra-local. O 
modo de troca não depende exclusivamente do 
nível de desenvolvimento das forças produtivas 
de cada unidade sociopolítica participante, mas 
também da forma como ocorre a “divisão inter-
nacional” do trabalho à escala do “mundo” defi-
nido pelas redes de trocas e necessariamente do 
tipo de integração das diversas unidades socio-
políticas nesse mesmo mundo. De concepção 
centrípeta, esta teoria parte da existência de um 
centro económico-social hegemónico, em tor-
no do qual se vão articulando sucessivamente as 
diversas periferias. A posição de cada unidade 
sociopolítica nesse sistema de relações define 
o seu nível de dependência/subordinação, com 
base na distância (fisica/económica/social/cul-
tural) que mantém com o centro; quanto mais 
periférico, mais subordinado, pois a sua produ-
ção é proporcionalmente desvalorizada, com 
aquela distância. A plena aplicação da teoria 
dos sistemas mundiais pressupõe a existência 
de estado, mesmo que primitivo, com capaci-
dade “administrativa” e “coerciva” para polarizar 
e de alguma forma gerir o sistema. Outras das 
vantagens deste aparelho teórico é a sua con-
cepção dialéctica e dinâmica. A posição dos 
elementos constitutivos desta constelação de 
unidades sociopolíticas vai sofrendo reorienta-
ções, mais ou menos paulatinas, mais ou menos 
bruscas, podendo em um determinado ciclo de 
desenvolvimento ocorrer o colapso do centro e 
sua substituição por antiga periferia.

A TSM aplica-se, como já referimos ante-
riormente, de acordo com F. Nocete (2001), às 
sociedades do III milénio da Península Ibérica 
(Mederos Martín, 1995), tendo sido o centro 
do sistema, o território do estado prístino11, lo-
calizado na Andaluzia, no Baixo Guadalquivir, 

11 Cf. também sobre este conceito, Harris (1990, p. 101-122).
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Fig. 30 - Modelos de periferias geradas por estado tributário débil (A), e forte (B). Seg. Gailey e Patterson, 1988, in García Sanjuán, 2005b.

Fig. 31 - Modelo de povoamento para o Sudoeste Peninsular, em cerca de 2500-2200 AC, de Francisco Nocete 
(2001). Rede poligonal desenhada a partir dos centros políticos com extensão superior a 50 ha: 1-Porto Torrão 
(Ferreira do Alentejo); 2- Pijotilla (Badajoz); 3-Valencina de la Concepción (Sevilha). 
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com um centro político principal em Valenci-
na de la Concepción, e um secundário, em El 
Gandul ou Carmona. Alguns autores (Costa 
Caramé et al., 2010) têm discordado do “pe-
queno sistema mundial” proposto por Nocete 
para a Ibéria, atendendo à “ambiguidade” da 
informação arqueológica actualmente dispo-
nível para Valencina de la Concepción. Com 
efeito, estes autores propõem uma leitura mais 
prudente do registo arqueológico da área de 
Valencina de la Concepción, estimada em 300-
400 ha, os quais podem corresponder a uma 
utilização extensiva, dispersa e desigualmente 
distribuída pela dilatada diacronia do sítio, ao 
invés, de “cumulativamente”, sugerirem uma 
“excessiva e ilusória” complexidade social: “The 
interpretation of social complexity demands robust 
methodologies and good empirical evidence. The 
assessment in terms of empirical indicators of so-
cial stratification suggests that in Valencina there 
is a group of indicators that give an inconclusive 
result [...] and another group of indicators whi-
ch are negative” (Costa Caramé et al., 2010, p. 
111). Concordamos, na generalidade, com a 
perspectiva teórica e metodológica desenvol-
vidas neste texto, pois o registo empírico, em 
nosso entender, não suporta a ideia da existên-
cia de sociedades estatais na Península Ibéri-
ca durante o III milénio, como temos vindo a 
sublinhar. Será necessário aguardar pelo final 
da Idade do Bronze/inícios da Idade do Ferro 
para que as evidências arqueológicas suportem 
a existência de Estado. 

No entanto, consideramos que não foi de-
vidamente valorizada, na análise da informa-
ção disponível para a área arqueológica de Va-
lencina, a especialização metalúrgica observada 
no sítio do Plano Parcial de Matarrubilla, onde 
a produção metálica foi estimada em cerca de 
uma tonelada a partir de elevada concentração 
de cadinhos, recipientes-forno de redução de 

minério, minerais de cobre, fornos metalúrgi-
cos semi-escavados no solo, escórias (Nocete 
et al., 2008, p. 728). Verifica-se, também, um 
fraco controlo da dimensão cronológica, bem 
como algum excesso de confiança nas técni-
cas estatísticas, ao não se considerar que em 
arqueologia trabalhamos sobretudo com au-
sências, por outras palavras, realidades muito 
fragmentárias.

A proposta de recuar até ao III milénio a 
sociedade estratificada/estatal, pode contribuir, 
segundo outras vozes críticas, para naturalizar 
as relações sociais de exploração e subordinação. 
O debate sobre esta problemática abre um novo 
campo de reflexão, com consequências para a 
análise da economia política actual: “Friedman, 
Eckholm and others now openly talk of a capitalist 
world system that has existed for 5000 years [...] 
if capitalism appeared together with the state, it 
would be hard to imagine eliminating one without 
the other” (Graeber, 2006, p. 66). 

Existem algumas propostas teóricas di-
reccionadas para a apreensão e interpretação 
de sistemas económicos de antigas sociedades 
hieraquizadas complexas, valorizando os prin-
cípios organizativos da economia política: mo-
delo de “staple/wealth finance”, a partir do qual 
Karl Polanyi (1957, 2009) define dois sistemas 
económicos antigos, um baseado em trocas em 
espécie, e outro em trocas de bens de prestí-
gio (entesouramento da riqueza); o modelo 
“dual processual theory” de Blanton et al. (1996), 
que incidindo nas estratégias de poder (corpo-
rate/network) pode complementar a primeira 
proposta teórica. A proposta teórica que tem 
recolhido maior consenso e que se tem mos-
trado mais conforme à realidade arqueológica 
em análise parte do conceito de economia de 
bens de prestígio, que se adapta com razoável 
eficiência à realidade arqueológica da segunda 
metade do III milénio da Península Ibérica.



INTRODUÇÃO GERAL

75

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

1.1.2.10. Sistemas económicos pré-estatais:
economia de bens de prestígio

O sistema económico baseado na associa-
ção do poder político ao controlo do acesso a 
produtos exógenos que possuam valor social-
mente reconhecido (Frankenstein e Rowlands, 
1978), ou seja, a economia de bens de prestígio, 
pode correlacionar-se com diversos modos de 
produção: de tipo linhageiro, de tipo linhagei-
ro complexo, de tipo germânico inicial e mais 
especificamente com o modo de produção do 
Horizonte Campaniforme/Bronze antigo, an-
tes descrito e que aqui nos interessa. Para a aná-
lise deste tipo de economia, os estudos levados 
a efeito na Mesoamérica (Blanton et al., 1996) 
e no Sudoeste americano, entre os Hohokaw 
(Mcguire, 1983), e os Chaco (Earle, 2001), têm 
fornecido importante contributo. 

Na economia de bens de prestígio, as eli-
tes obtêm poder através do controlo do acesso a 
bens adquiridos sobretudo por trocas externas. 
Estes objectos não são necessários à subsistên-
cia mas são itens com valor para a reprodução 
social alargada, ou seja, são objectos necessários 
porque validam ritualmente momentos cruciais 
do ciclo da vida civil e religiosa dos humanos 
(p. ex. nascimento, casamento, morte, etc.). A 
população “subordinada” fica na dependência 
dos chefes para aceder a esses objectos. Aqueles 
utilizam este mecanismo para extrairem mais-
-valias da produção subsistencial. Pelo menos 
uma parte dos excedentes apropriados é inves-
tida no ciclo económico dos bens de prestígio, 
garantindo às elites capacidade de competição 
com outros líderes por estatuto e novos bens de 
prestígio, se possível provenientes do exterior. 
Esta apropriação deriva essencialmente do va-
lor social dos artefactos e não do uso da força. 
O significado dos bens de prestígio encontra-se 
integrado na ideologia, a qual serve para ocultar 

o papel de exploração exercido pelo chefe e para 
legitimar, em um âmbito mais alargado, a desi-
gualdade. Estes líderes participam em relações 
hieraquizadas de interdependência, em forma-
ções sociais com diversos níveis hierárquicos. 
Estas relações de interdependência e subordi-
nação formatam o sistema de trocas. Por fim, o 
chefe supremo da formação social depende de 
outros no exterior dessa sociedade, que o abas-
tecem em produtos que lhe permitem manter 
o sistema de interdependências no seu próprio 
território (McGuire, 1995).

“The artefacts derive their power from ideo-
logy, and their exchange and distribution main-
tains the ideology. Goods that are rare, that require 
unusual skill to produce, or that are associated with 
more powerful social systems provide the best can-
didates for valuables” (Flannery, 1968, p. 80).

A desigualdade cresce neste sistema; os 
grupos que possuem recursos/produtos infe-
riores podem tornar-se dependentes de outros; 
o chefe supremo aproveita todas as pequenas 
vantagens, competindo para aumentar o núme-
ro de seguidores que se encontram na sua de-
pendência, funcionando aqui o mecanismo da 
fissão/agregação que permite manter o sistema 
económico em funcionamento sem conflitos 
sociais disruptivos. 

As lideranças do Horizonte Campanifor-
me/Bronze antigo que controlariam a produ-
ção, mas sobretudo as redes de trocas, obten-
do por essa via seguidores, cujos vínculos são 
agora de natureza diferente dos de parentesco, 
assentam o seu poder na economia de bens de 
prestígio (Soares, 2003). Esse poder é por ine-
rência instável, devido às contradições inter-
nas de uma economia que depende em grande 
parte do funcionamento das redes de troca 
exteriores. Mudanças ambientais, políticas, ou 
perturbações sociais a centenas de quilómetros 
podem bloquear os fluxos de bens de prestígio, 
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dos quais as lideranças dependem para legiti-
mar o seu poder. O líder, que carece de bens de 
prestígio necessários à competição com outros 
chefes e para ostentação junto dos seus subor-
dinados, depende, obviamente, da capacidade 
produtiva da população. Se a extracção de ex-
cedente ultrapassa a capacidade produtiva, ou 
se agrega força de trabalho acima da capaci-
dade de suporte do meio, a economia colap-
sa, como parece ter acontecido no final do III 
milénio em Marroquíes Bajos (Díaz del Río, 
2004), a não ser que a produtividade aumente, 
ou o poder político se reforce com meios de 
coerção, levando ao aumento da exploração da 
força de trabalho. 

A aplicação do conceito de economia de 
bens de prestígio e suas vantagens à realida-
de arqueológica da Estremadura portuguesa, a 
partir da revisitação dos hipogeus da Quinta 
do Anjo (Palmela), mostrou-se bastante efi-
ciente na explicação das transformações so-

ciais e acréscimos de complexidade ocorridos 
na segunda metade do III milénio:

“A consagração das armas nos rituais fu-
nerários do Horizonte Campaniforme configura 
o ponto de viragem das sociedades igualitárias 
para as complexas. O conjunto de artefactos me-
tálicos [é constituído] essencialmente [por], ob-
jectos de carácter bélico e ou cinegético – pontas 
tipo Palmela.

“Os adereços ostentados pelos mortos deve-
riam ser preciosos, como é sugerido pelo achado de 
elementos de adorno em ouro (duas finas lâminas, 
três tubos e uma espiral). [...] Surgem igualmente 
botões de osso e marfim, cónicos, em forma de tarta-
ruga ou vagamente antropomórficos, com perfura-
ção em V. A cultura material deixa, pois, perceber a 
profunda metamorfose em curso. Quase desapare-
cem as produções ideotécnicas, numerosas nos perío-
dos anteriores, dando lugar a produções de carácter 
sociotécnico. Subitamente, deixamos de descortinar 
a entidade comunitária em que o indivíduo se di-

Quadro 2 - Síntese do “dual processual model” de Blanton et al., 1996, adaptado por McIntosh, 1999.
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luía para, pelo contrário, quase podermos percepcio-
nar a singularidade de cada indivíduo aqui tumu-
lado, com suas ricas vestes, armas e recipientes de 
alto valor acrescentado, em atenção à importante 
incorporação de trabalho retirado às actividades 
de subsistência. Quem seriam estes primeiros guer-
reiros, de que a cultura material nos deixou rastos 
indeléveis?

 “[...] O poder que detinham corresponderia 
ao culminar de um processo de diferenciação social 
que viemos acompanhando ao longo desta narra-
tiva. A metalurgia e a intensificação das trocas te-
riam constituído a base material que suportou a sua 
emergência.

“[...] As funções de carácter “político” esta-
riam, por hipótese, também em reorganização no 
sentido da definição de formas mais centralizadas 

de poder. A fragmentação e dispersão do povoa-
mento de que nos dão conta os vestígios arqueoló-
gicos terão sido compensadas através de líderes cujo 
poder decorreria, em parte, do controlo da activi-
dade metalúrgica. Comparem-se, a este respeito, a 
dispersão dos testemunhos da prática da metalurgia 
pré-campaniforme no povoado de Almizaraque 
com a sua concentração no povoado campaniforme 
de El Ventorro (Madrid). Atenda-se igualmente à 
reorientação da metalurgia do cobre no sentido da 
produção de armas (expressão de coacção e violên-
cia, símbolo de poder) e ao desenvolvimento da me-
talurgia do ouro, ao serviço do fabrico de adornos. 

“[...] A intensidade e abrangência das redes 
de trocas, que ligaram a nossa região ao Baixo 
Guadalquivir e ao centro da Meseta, ou que facul-
taram o contacto entre regiões tão distantes como o 

Quadro 3 - Modalidades de apropriação e de reinvestimento dos excedentes nas sociedades da Pré-história recente
da Estremadura. Seg. Soares, 2003.
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Sul da Península e o Marrocos Atlântico (comércio 
do marfim), terão estado igualmente ao serviço do 
processo de reorganização do poder “político”, mes-
mo que em fase pré-institucional e apresentando, 
por hipótese, carácter eminentemente individual. 
Os chefes terão funcionado, na fase crítica do Bron-
ze antigo, como nós de articulação das estruturas 
sociais em reorganização. [...] Uma nova ordem 
socioeconómica suplantou a lógica comunitária do 
Calcolítico pleno, cujo poder emanava das estrutu-
ras de parentesco, através de formas mais ou menos 
ritualizadas, sendo o sobreproduto económico desti-
nado a fins basicamente colectivos. 

“Durante o Horizonte Campaniforme tardio, 
adquirem grande relevo as economias do simbóli-
co, directamente associadas à emergência da com-
plexidade social. Com efeito, as elites deste período 
procurariam legitimar o controlo da actividade 
produtiva, nomeadamente metalúrgica, através da 
acumulação de riqueza na forma de bens de prestí-
gio, e da gestão dos centros de poder simbólico her-
dados, mas destradicionalizados.

“Ao revisitarmos o sítio da Quinta do Anjo 
tornou-se imperioso reflectir sobre o papel desem-
penhado pelas economias do simbólico na modela-
ção da organização social calcolítica. Na necrópo-
le da Quinta do Anjo, a interacção e integração 
sociais deverão ter ocorrido intensa e duradoura-
mente; este contexto foi, sobretudo, um centro de 
elaboração de significados, de recriação social da 
realidade, em torno do qual ideias, valores éticos 
e estéticos e partilha de experiências foram engen-
drando uma identidade cultural própria. Nes-
te lugar, central e de notoriedade maior durante 
mais de um milénio, foi-se criando um ambiente 
de grande espessura histórica e carga simbólica, 
com capacidade para conferir valor aos sujeitos e 
objectos e para justificar ideologicamente o proces-
so de diferenciação social, particularmente visível 
a partir do Horizonte Campaniforme.” (Soares, 
2003, p. 192-96 ). 

1.2. Quadro biofísico

1.2.1. Paisagem regional.
As permanências ou a geografia
de um rio. 

A enraizada tendência herdada da escola 
possibilista francesa, mais precisamente de Vi-
dal de La Blache (1954), de iniciar uma mo-
nografia com a descrição do cenário biofísico 
onde a história aconteceu, não nos parece com-
pletamente ultrapassada, se pensarmos a pai-
sagem como um palimpsesto e sublinharmos, 
precisamente, o seu carácter dinâmico, onde 
cabem as profundas e rápidas mutações que a 
mesma pode sofrer, sobretudo quando o Ho-
mem se constitui como o principal agente da 
mudança. O que actualmente podemos obser-
var, na área do regolfo da barragem de Alqueva, 
em muito pouco se assemelha à paisagem de 
há uns escassos anos atrás, quando escavámos 
o sítio do Porto das Carretas (1997-2001); só 
muito dificilmente encontramos referências fí-
sicas que nos permitam situar a nossa própria 
experiência arqueológica na região; Monsaraz 
será um dos raros vigilantes solitários dessa an-
tiga paisagem. A subida das águas do rio até à 
cota dos 152m acabaria por criar um enorme 
lago artificial, que, da Juromenha a Alqueva, 
se estende por uma área estimada em 250km2, 
submergindo, pois, os mais antigos terraços do 
Guadiana na área da albufeira. Em um perío-
do de meses foi, assim, possível elevar as cotas 
de imensa massa de água continental aos níveis 
dos alvores do Plistocénico.

Teremos de voltar aos dias que antecede-
ram o encerramento das comportas da barragem 
de Alqueva para nos aproximarmos dos am-
bientes que terão prevalecido na bacia do médio 
Guadiana, mais precisamente entre Monsaraz e 
Mourão, durante a Pré-história recente.
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1.2.1.1. Caracterização geral

O rio foi o principal eixo organizador do 
espaço habitado, ao longo dos seus 810 Km de 
extensão, e por essa razão, o elemento da paisa-
gem que mais nos interessou (Fig. 32). Nasce 
na Mancha, em Campo Montiel, a 1700m de 
altitude, em uma extensa superfície de apla-
namento, com rochas triásicas, resultante da 
colmatação de antiga bacia sedimentar. Esta 
unidade geomorfológica (maciço antigo) pos-
suía drenagem endorreica antes do Miocénico 
médio-superior. Na sequência do balançamen-
to da Península Ibérica para oeste, em resultado 
da colisão da placa africana com a microplaca 
ibérica, a drenagem tornou-se exorreica. Surgi-
ram então o Douro, Tejo e Guadiana. Em Es-
panha, o Guadiana partilha com o Tejo a dre-
nagem da Meseta Sul e recebe águas dos con-
trafortes mais setentrionais da Serra Morena, a 
este, a bacia é delimitada pelas bacias do Jucar 
e Odiel e a sul, pela bacia do Guadalquivir. Em 
Portugal, a bacia do Guadiana confina a norte 
(Elvas-Évora) com a do Tejo e a oeste com as 
do Sado, Mira e Arade. O Guadiana atraves-
sa, quase até à foz, o maciço antigo. Essa vasta 
superfície de aplanamento, com fraco declive, 
quase exclusivamente de arrasamento no Baixo 
Alentejo, apenas se interrompe pelos relevos de 
dureza das Serras de Ficalho e de Alcaria Rui-
va e por relevos tectónicos do Pliocénico, que 
constituem as fronteiras da bacia do Guadia-
na com a do Tejo (Serras de S. Mamede e de 
Ossa), com a do Sado (horst de Portel) e com 
as ribeiras algarvias (semi-horst do Caldeirão).

O Guadiana é um rio “antigo”, cujo perfil 
longitudinal se mostra muito regularizado. Os 
principais afluentes portugueses são, na mar-
gem direita, os rios Caia, Degebe, Cobres, Vas-
cão e Odeleite e, na margem esquerda, o Ar-
dila e o Chança. A bacia hidrográfica abrange 

66 960 Km2, situando-se em Portugal pouco 
mais de 1/6, ou seja, 11 700 Km2. Possui uma 
eficiência de drenagem muito baixa (0,2 m3/
Km2) (Loureiro, 1982).

Actualmente, é navegável desde a foz, en-
tre Vila Real de Santo António e Aiamonte, até 
Mértola, em uma extensão de cerca de 70Km. 
As marés fazem-se sentir 20Km a montante 
da foz.

No troço que mais nos interessa, entre as 
ribeiras de Cuncos e de Alcarrache, particular-
mente na área do Xarez, o Guadiana dilata-se 
e perde o carácter agreste que o seu significati-
vo encaixe lhe confere imediatamente a jusan-
te da antiga ponte de Mourão. Também neste 
troço se localiza um dos vaus onde é possível 
atravessar o rio, que tem o sugestivo topónimo 
de Porto das Carretas. Esta passagem parece 
ter sido ponto vulnerável em um rio/frontei-
ra, onde se montou vigilância no Calcolítico 
(fortificação do Porto das Carretas, na margem 
esquerda), e em tempos históricos (atalaia na 
margem direita).

O modelado da bacia vertente reflecte 
a natureza litológica dos materiais, a qual in-
fluencia igualmente, o ritmo do escoamento. 
Predomina o modelado xistento (formas arre-
dondadas, vales de perfil transversal em V, rede 
hidrográfica encaixada). Os xistos e grauvaques 
(Carbónico marinho alentejano) são imper-
meáveis, com fraca capacidade de retenção de 
água. O escoamento superficial é intenso e a sua 
resposta pouco diferida quando ocorrem chu-
vas fortes, contribuindo para a imponderação 
dos regimes fluviais.

No Alto Alentejo e região de Beja, a ba-
cia do Guadiana possui extensas áreas de rochas 
eruptivas (granitos no Alto Alentejo e gabro-
-dioritos em Beja) que são menos impermeá-
veis que os xistos, apresentando, pois, distinta 
influência no escoamento. A textura granular da 
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Fig. 32- Bacia vertente do Guadiana. Base cartográfi ca: Ribeiro et al, 1988, p. 491.

rocha alterada até grandes profundidades possui 
elevada capacidade de absorção de água, contri-
buindo para ponderar os cursos fl uviais. As for-
mas características do modelado granítico são as 
“penhas”, cuja génese se deve a erosão diferen-
cial em áreas muito fracturadas, e os inselber-

gs (relevos herdados), bem como vales de perfi l 
transversal tendencialmente em forma de U.

Na bacia do Guadiana existem algumas 
áreas, nomeadamente na região de Moura, 
onde se regista a presença de calcários lacustres 
do Oligocénico, bem mais permeáveis, favore-
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cendo a circulação em profundidade e o mode-
lado cársico.

Importa ainda referir os terraços fluviais 
quaternários, ricos em seixos rolados de quart-
zito, com grande representação em ambas as 
margens do rio, no troço de Monsaraz/Mourão.

A bacia do Guadiana encontra-se, em ge-
ral, bastante desflorestada, em consequência de 
condições climáticas desfavoráveis, marcadas 
pela aridez, e também de acções antrópicas (es-
pecialmente a desflorestação associada à cam-
panha do trigo, dos anos 30 do século XX), o 
que não contribui para minimizar os efeitos da 
litologia no escoamento. Neste contexto biocli-
mático, as ocorrências de seca ou de cheia são 
ampliadas. No Verão, a evaporação é das mais 
elevadas do país, e, no Inverno, a resposta do 
escoamento à precipitação é imediata.

1.2.1.2. Quadro climático 

A bacia do Guadiana em Portugal ocupa 
um corredor (N-S), caracterizado por clima 
subtropical, com uma estação quente e seca, 
que pode prolongar-se por seis meses, e um 
curto Inverno mais ou menos chuvoso. As esta-
ções intermédias têm limites imprecisos e o seu 
comportamento termo-pluviométrico é muito 
irregular.

A região possui um elevado número de 
horas de insolação (2900-3100) por ano e uma 
temperatura média anual de 16ºC, factos que 
explicam os elevados níveis de evapotranspira-
ção real e potencial. Encontra-se sob influência 
da depressão térmica ibérica, sendo afectada 
por vagas de calor quando ocorre o tipo de tem-
po depressionário muito quente.

Em extensas áreas da bacia a precipitação 
média anual varia entre 400 e 500 mm (Fig. 
33), e concentra-se em menos de 70 dias por 
ano. A altitude e orientação do relevo são facto-

res climáticos significativos à presente escala de 
análise: nas serras limítrofes, os valores da pre-
cipitação variam entre 800 e 1400mm; a linha 
de relevos que prolonga para SW a Cordilhei-
ra Central e Serra de Ossa protege a bacia das 
frentes perturbadas de NW; as Serras de Portel 
e Caldeirão protegem igualmente a bacia dos 
ventos de SW. O efeito de Föhn é notório a NE 
da Serra do Caldeirão, onde se registam 400 a 
500 mm de precipitação média anual, distribuí-
dos por menos de 50 dias.

A pluviosidade ocorre em pleno Inverno 
(Dezembro), em resultado de perturbações de 
oeste, e na transição Inverno/Primavera; neste 
período do ano, a chuva é concentrada e vio-
lenta, frequentemente associada a trovoadas. A 
origem destas chuvas reside em depressões es-
tacionárias (gotas de ar frio), que se formam em 
circulação meridiana, entre os Açores, Madeira 
e a Meseta ibérica. 

 
1.2.1.2.1. Precipitação e escoamento

A presente síntese baseia-se na análise de 
pormenor do escoamento e precipitação relati-
vos ao período 1952/53-1981/82, efectuada no 
médio Guadiana, entre a antiga Ponte de Mou-
rão e Monte dos Fortes (Soares et al., 1989).

Da análise dos regimes prováveis da preci-
pitação para o conjunto das estações udométri-
cas verificaram-se as seguintes regularidades: os 
meses em regra mais húmidos são Dezembro 
e Março (Figs. 34 e 35); os meses de Janeiro e 
Fevereiro são também húmidos, mas raramen-
te apresentam máximos absolutos ou relativos; 
Abril e Maio mostram um forte declínio da 
precipitação; de Junho a Setembro instala-se a 
seca, com o máximo em Julho e Agosto; Outu-
bro e Novembro são muito irregulares.

Quanto aos regimes prováveis de escoa-
mento (Figs. 36 e 37), a bacia revela uma di-
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ferenciação latitudinal: a norte, regista-se maior 
concentração do escoamento nos meses de Ja-
neiro a Março, e no sul, o mês de Dezembro é 
também importante. Em Maio inicia-se a estia-
gem, a qual em Julho e Agosto é total, à excep-
ção do próprio Guadiana, influenciado positiva-
mente pelos afluentes da metade norte da bacia.

A comparação entre os regimes prováveis 
do escoamento e da precipitação revela a depen-
dência do escoamento relativamente à pluviosi-
dade. Os valores máximos de ambas as variáveis 
ocorrem nos meses de Dezembro e Março. O 
Guadiana e os seus afluentes portugueses, ca-
racterizados por um regime pluvio-mediterrâ-
neo, apresentam, pois, máximos correlacionáveis 
com os máximos da precipitação, sendo a res-
posta do escoamento à precipitação, em geral, 
rápida no Inverno. Porém, as chuvas outonais 
têm pouca expressão no escoamento, pelo fac-
to de irem recompor a reserva útil do solo após 
verões longos e secos, com elevados índices de 
evaporação. As diferenças registadas no escoa-
mento, nos anos húmidos, devem-se sobretudo 
ao comportamento das precipitações nos meses 
de Inverno e, em particular, na Primavera (gotas 
de ar frio). As oscilações intermensais e intera-
nuais dos caudais podem ser flagrantes; excep-
tuando as do Guadiana que não chega a secar, 
todos os outros cursos de água apresentam um 
período sem escoamento que pode abranger Ju-
lho, Agosto e Setembro ou mesmo o período de 
Junho a Setembro (R. de Cobres). A estiagem 
surge assim como uma característica comum 
aos cursos de água da bacia, acentuada pela eva-
poração. No ano de 1980-81, a seca e a correla-
tiva estiagem foram tão intensas e generalizadas 

 Fig. 33 - Extracto de carta de precipitação (média anual, 1931-
1960), respeitante ao corredor do baixo e médio Guadiana. 
Segundo Daveau, 1977.
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que o escoamento do Guadiana (Pulo do Lobo) 
quase se interrompeu no mês de Junho, haven-
do afluentes que secaram durante quatro meses. 
Nos anos húmidos, as situações extremas de 
cheias, parecem associar-se a situações sinópti-
cas do tipo circulação meridiana com formação 
de gotas de ar frio. 

Estiagens e cheias acompanham, pois, o 
comportamento da precipitação (Fig. 38), mas 
são acentuadas pelas condições bioclimáticas de 
rexistasia, condições que poderiam ter sido bem 
menos degradadas (maior florestação, menor 
erosão de vertentes e conservação dos solos) 
durante a Pré-história recente, contribuindo 
para ponderar o regime fluvial. No entanto, dei-
xam em aberto a possibilidade de existir um ce-
nário de relativa imprevisibilidade e risco para a 
prática agrícola. Os povoados dos finais do IV 
milénio de Águas Frias e Juromenha no Alan-
droal (Calado, 2006), cujos sistemas de fossos  

Fig. 34 - Regime provável da precipitação 
(v. absolutos) em Reguengos de Monsaraz 
(52/53-81/82). Seg. Soares et al., 1989.

Fig. 35 - Regime provável da precipitação 
(coef. m. m.) em Reguengos de Monsaraz 
(52/53-81/82). Seg. Soares et al., 1989.

sinuosos se conectavam com o leito do rio (pri-
meiras obras hidráulicas de aproveitamento 
agrícola?),  sugerem o recurso ao regadio. De 
um modo geral, a informação disponível apon-
ta porém para modelo de exploração integrada 
agro-silvo-pastoril, sem dúvida o mais consis-
tente com o quadro hidro-climático esboçado 
na actualidade para este território, e que com 
fortes probabilidades pode ser projectado na 
Pré-história recente.

1.2.1.3. Relevo, recursos minerais e solos

Se o rio foi indiscutivelmente o grande 
factor de fixação humana neste corredor ibéri-
co, as manchas de solo arável (Fig. 40) devem 
ter sido também um factor estratégico para 
as comunidades agro-pastoris do III milénio 
AC. A geologia e os recursos minerais (Fig. 
39), nomeadamente os destinados à manufac-
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Fig. 36 - Regime provável do escoamento 
(v. absol.) em Ponte Mourão (52/53-81/82). 
Seg. Soares et al., 1989.

Fig. 37 - Regime provável do escoamento 
(coef. m. m.) em Ponte Mourão (52/53-
81/82). Seg. Soares et al., 1989.

tura das indústrias líticas e cerâmicas, comple-
mentam, com o relevo, nos seus traços mais 
gerais, as permanências do espaço biofísico 
onde as comunidades pré-históricas de que nos 
ocupamos construíram os seus territórios. Per-
manências que devem, porém, ser relativizadas, 
pois o clima não seria necessariamente tão ári-
do como na actualidade, nem o coberto vegetal 
tão pouco denso, e os solos, por consequência, 
não seriam tão magros (Fig. 40). No entanto, 
defendemos a utilização das cartas de solos do 
SROA, no âmbito da Pré-história recente, en-
quanto instrumento de trabalho que nos per-
mite avaliar, mesmo que por defeito, os recursos 
edáficos disponíveis, já que estes são essenciais 
para a reconstituição dos sistemas de povoa-
mento das antigas sociedades camponesas. 

A unidade fundamental do relevo é consti-
tuída pela superfície ondulada pertencente à pe-
neplanície alentejana, dissecada pelo Guadiana e 

pela restante rede hidrográfica. À escala micro-
-regional, que aqui mais nos interessa (Monsa-
raz-Mourão), destacam-se as elevações de Mon-
saraz, de S. Gens e do Castelo de Mourão. 

A região de Monsaraz-Mourão pertence 
à unidade paleogeográfica de Ossa-Morena, 
com acentuada diversidade litológica. As for-
mações mais antigas são provavelmente do 
Ordovícico-Silúrico. Formam os flancos de 
sinclinal e são constituídas por xistos cinzen-
tos-escuros, xistos avinhados (xistos argilosos, 
ardósicos e quartzosos), grauvaques e quart-
zitos, cujas camadas apresentam a orientação 
NW-SE; nas orlas de metamorfismo dos xis-
tos silúricos com as rochas eruptivas, surgem 
xistos mosqueados, a fácies das corneanas pe-
líticas (onde pode surgir a fibrolite) e quartzo-
-feldspáticas, e a fácies anfibolítica. A forma-
ção de Terena (Devónico) preenche o centro 
de amplo sinclinal que da Serra de Ossa se 
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Fig. 38 A - Valores mensais da precipitação 
nos anos extremos em Reguengos
de Monsaraz (1965-66 e 1980-81). 
Seg. Soares et al., 1989.

estende até Barrancos e se prolonga por Es-
panha; é ladeada pelos depósitos do Silúrico 
já referidos, e é constituída, alternadamente, 
por xistos argilosos (por vezes com filões de 
quartzo) e grauvaques grosseiros, de orienta-
ção NW-SE (Perdigão e Assunção, 1971). A 
orogenia hercínica afectou os depósitos ordo-
vícico-silúricos e devónicos, provocando o seu 
levantamento e consequente erosão.

“Durante o Cenozóico, a região estaria mais 
ou menos aplanada, com algumas depressões pouco 
profundas que vieram a ser preenchidas por depó-
sitos detríticos continentais” (Perdigão, 1980, p. 
15), constituídos por argilas vermelhas ou acas-
tanhadas, cascalheiras de seixos angulosos, grés 
margosos ou calcários.

As rochas eruptivas presentes na região 
fazem parte do maciço granodiorítico de Re-
guengos de Monsaraz (quartzodioritos e diori-
tos). Surgem afloramentos significativos a NW 

de Mourão, formados por rochas mesocratas 
de grão médio ou grosseiro, raramente de grão 
fino, tendo como principais minerais plagiocla-
ses intermédias, quartzo, biotite, horneblenda, 
esfena, e, como elementos acessórios, óxidos de 
ferro, titânio, apatite, zircão e alanite.

O Plistocénico encontra-se representado 
por terraços fluviais, ao longo das margens do 
Guadiana e da Rib.ª de Azevel, constituídos 
por cascalheiras de seixos rolados, onde abunda 
o quartzito, acompanhadas por leitos de argilas 
de tonalidade geralmente avermelhada. Esses 
terraços escalonam-se em cinco níveis, de acor-
do com a sua altitude acima do leito do rio, em 
período de estiagem: Q1–80-90m (o pior con-
servado); Q2–50-60m; Q3–30-40m (o de mais 
ampla distribuição); Q4a–15-20m; Q4b–5-8m 
(constituído por depósitos de tipo nateiro). Ao 
Vilafranquiano têm sido atribuídos alguns de-
pósitos heterométricos de matriz areno-argilo-

Fig. 38 B - Valores mensais
do escoamento em Ponte Mourão nos 
anos extremos (1965-66 e 1980-81).
Seg. Soares et al., 1989.
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Fig. 39 - Carta geológica da região em estudo, ligeiramente adaptada a partir das folhas 40B, 40D, 41A e 41C dos Serviços Geológicos 
de Portugal (actual  Instituto Geológico e Mineiro). Os círculos castanhos assinalam sítios arqueológicos activos durante o III milénio AC 
na margem esquerda do Guadiana: 1 - Porto das Carretas, 2 - Mercador, 3 - Hortinho, 4 - Moinho de Valadares1.

sa, de origem torrencial, e corelacionáveis com 
clima semi-árido.

Neste contexto geológico, as populações 
pré-históricas dispunham de abundantes re-
cursos minerais para a manufactura da indús-
tria em pedra polida/bujardada: desde as rochas 
granitóides de grão grosseiro a médio, para a 
preparação de elementos de mó, do maciço gra-
nodiorítico de Reguengos de Monsaraz, com 

um afloramento na margem esquerda do Gua-
diana que pode ter abastecido os povoados da 
Pré-história recente do Triângulo da Luz, até 
aos anfibolitos, necessários à elaboração de ins-
trumentos em pedra polida (formação de xistos 
de Moura, provavelmente do Ordovícico-Si-
lúrico), passando pelas corneanas ferruginosas, 
usadas na preparação de polidores/afiadores. O 
mesmo não se pode dizer relativamente à ma-



Fig. 40 - Carta de capacidade de uso do solo da região em estudo; levantamento na escala 1: 50 000 (Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento 
Agrário), Folhas 40B, 40D, 41A e 41C. Os círculos a castanho assinalam os sítios arqueológicos do III milénio AC da margem esquerda do Guadiana que 
integram o território do Triângulo da Luz: 1- Porto das Carretas, 2- Mercador,  3- Hortinho, 4- Moinho de Valadares 1, 5- Julioa4/Luz20, 6- Monte do Tosco I.
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téria-prima mais adequada ao subsistema tec-
nológico uso-intensivo da indústria em pedra 
lascada – o sílex, raro na região. Algum sílex, 
oriundo de outras áreas da bacia do Guadiana, 
mais a montante, chegou à nossa região trans-
portado pelo rio, e aí recolhido sob a forma de 
seixos rolados, de pequenas dimensões, como 
observámos no povoado do Porto das Carre-
tas. No entanto, as lâminas de sílex do Porto 
das Carretas, em atenção às suas dimensões e 
aos elos perdidos da respectiva cadeia operató-
ria, afiguram-se-nos exógenas, no que respeita 
à matéria-prima e à manufactura12. A prove-
niência deste sílex poderá localizar-se nas orlas 
meso-cenozóicas ou em outras formações do 
Jurássico médio-superior da cordilheira bética 
(Nocete et al., 2005b). Mesmo na zona meta-
vulcânica de Ossa-Morena é possível encontrar 
litologias siliciosas, de textura microcristalina e 
fractura concoidal, susceptíveis de serem trans-
formadas pelo talhe em utensílios líticos. A. 
Barros e Carvalhosa (1967), na nota explicativa 
da Folha 40-D de Portel, assinala a presença de 
rochas carbonatadas no complexo cristalofílico, 
de Portel a Vera Cruz, algumas com texturas 
cristalinas finas. Refere o mesmo autor que a 
silicificação afecta formações carbonatadas, 
tendo sido os carbonatos de cálcio substituídos 
por magnésio; esse processo de chertificação 
das rochas carbonatadas é sobretudo visível em 
Algares. 

A substituição parcial do sílex, nas colec-
ções estudadas, é assegurada pelo xisto silicioso, 
verde-acinzentado e, sobretudo, avinhado (de-
signado comummente por xisto jaspóide), por 
algumas rochas ígneas e quartzo (abundante 
em filões que atravessam os xistos do Silúrico e 
presente também nas cascalheiras fluviais), so-
bretudo as variedades quartzo leitoso e cristal 
de rocha. O subsistema tecnológico expedito 
da utensilagem em pedra lascada usa, por de-
finição, matérias-primas abundantes nas ime-
diações dos habitats, o que na região em apreço 
corresponde sobretudo a quartzito e quart-
zo sob a forma de seixos bem rolados, muito 
numerosos nos terraços do Guadiana13. Estes 
foram frequentados, recorrentemente, desde 
o Paleolítico até aos finais da Pré-história re-
cente, não só pelo facto de se interporem no 
caminho para o rio, eixo privilegiado de caça, 
mas certamente também por constituírem um 
manancial inesgotável de matéria-prima para a 
produção de utensilagem lítica. 

As areias e cascalheiras fluviais actuais 
surgiam em muitos troços do rio, em particular 
na praia junto da velha ponte de Mourão e na 
ilha da Cinza.

No que respeita às matérias-primas argi-
losas para a produção cerâmica, constatou-se 
a utilização de dois grandes grupos de argilas: 
as resultantes da alteração dos quartzodioritos, 
dioritos e gabros associados, vulcanitos e xis-

12 Conclusões similares foram retiradas dos estudos sobre as indústrias em pedra lascada dos restantes povoados do IV e III 
milénios da margem esquerda do Guadiana, integrados no Triângulo da Luz (Berraquero, 2005, p. 206 e 228). Relativamente ao 
Moinho de Valadares 1, “ o único elemento em sílex presente no espólio procede de um seixo rolado muito pequeno com 
entalhe [...] transportado pelo rio”. No sítio de Monte do Tosco 1 e no que se refere ao sílex utilizado na produção
de pontas de seta, admite-se que esta matéria-prima pudesse ter sido recolhida em depósitos aluvionares, nas proximidades 
da jazida, enquanto no fabrico de lâminas deve ser considerada uma “proveniência alógena” para o sílex.
13 Segundo Mariano Feio (1946), o quartzito representa 70% do material detrítico transportado pelo Guadiana. No troço em 
estudo (Monsaraz-Mourão), estamos convencidos, calcorreados os terraços fluviais, que o quartzito está representado talvez 
em mais de 80% dos seixos.
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tos com metabasitos (maciço granodiorítico 
de Reguengos de Monsaraz e respectivas orlas 
de metamorfismo); e as argilas provenientes de 
depósitos terciários (Dias et al., 2005, p.169). 
Uma outra fonte de material argiloso utilizado 
na construção em terra (argila de revestimento 
de cabanas), foram os lodos do Guadiana (Co-
roado e Rocha, Anexo 5).

A mancha de solos (Fig. 40) com maior 
potencial agrícola (Classes A, B e C) coincide 
sobretudo com os depósitos cenozóicos, afas-
tados do leito do rio, à excepção de duas áreas, 
descontínuas, de menores dimensões, próximas 
das margens do Guadiana: 

- A partir do sopé sul e sudoeste do Por-
to das Carretas, desenvolvendo-se por terras da 
Quinta da Fidalga (mancha de rochas erupti-
vas, na margem esquerda do Guadiana), Ma-
lhada do Mercador e Hortinho (substrato do 
Paleogénico), prolongando-se (solos ligeiros e 
frescos de classe C) até à área da Fábrica de Ce-
lulose (terraços fluviais plistocénicos); 

- Retalho associado, igualmente, a mancha 
de rochas eruptivas, surge na margem oposta, 
em Xarez de Baixo. A ambas as áreas de solos 
agrícolas corresponderam explorações agro-pe-
cuárias actuais, apenas desactivadas pela inun-
dação do regolfo da barragem. A maior parte da 
região possui solos pobres e delgados (classes 
D e E), associados a substrato xistento, larga-
mente exposto por erosão recente e antrópica 
(nomeadamente em resultado das campanhas 
do trigo, dos anos 30 do século XX).

No que respeita às existências em minérios 
de cobre, não podemos esquecer que o Guadia-
na atravessa a faixa piritosa ibérica (Barriga e 
Carvalho, 1983). Na região da bacia do médio 
Guadiana que aqui mais nos interessa, A. Barros 
e Carvalhosa (1967) assinala, na Folha de Portel, 
antigas explorações de cobre nas proximidades 
de Monte do Trigo, Corte do Pinto e Algares.

1.2.2. A Paisagem vegetal

É sobretudo através do coberto vege-
tal que melhor registamos as transformações 
paisagísticas. Na formação do coberto vegetal 
convergem numerosos factores a que nos vi-
mos referindo. A área de Monsaraz-Mourão, 
integrada no corredor quente e seco do mé-
dio Guadiana, de características subtropicais, 
apresenta-se na actualidade como uma região 
profundamente desflorestada; essa paisagem 
estépica é pontuada de onde em onde por al-
gumas azinheiras (Quercus rotundifolia) e/ou 
oliveiras. Como escrevia Paula Queiróz (2003, 
p. 456): “ Embora hoje em dia o domínio climá-
cico regional seja o azinhal, as antigas florestas 
dominantes nesta região poderão ter sido os car-
valhais de carvalho cerquinho, que poderão even-
tualmente ter prevalecido até à Idade Média”. 
Estamos, porém, no domínio das hipóteses e 
como a mesma autora afirma a páginas 453, 
“A milenar intervenção humana nesta região, 
produzindo uma acentuada e acumulada (quiçá 
irreversível) eco-transformação dos ecossistemas 
naturais, traduz-se num afastamento incomen-
surável das actuais comunidades vegetais face ao 
coberto vegetal que durante o Neolítico aí preva-
leceu”.

O período que aqui mais nos interessa 
abordar, o III milénio AC, e para o qual encon-
trámos ecofactos com interesse antracológico, 
integra-se na fase antracológica II definida por 
David M. Duque Espino (2004) para a bacia 
média do Guadiana, entre 4500 e 2800 BP, 
período sensivelmente coincidente com o Sub-
-Boreal. A partir de 4500 BP, aquele autor ob-
serva, com base em registos antracológicos de 
sítios do médio Guadiana, um flagrante domí-
nio de Quercus ilex-coccifera, uma presença mar-
cante de espécies termófilas, com destaque para 
a Olea europaea, e uma representação modesta 



INTRODUÇÃO GERAL

90

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

da ripissilva. Este quadro terá resultado de um 
clima mais seco e quente que na fase anterior 
e de uma maior intervenção antrópica. Au-
mentam então consideravelmente os espaços 
abertos, ocupados pela agricultura e pastoreio, 
a expensas da retracção das manchas florestais. 
Este ambiente bioclimático não seria porém tão 
rexistásico como o dos nossos dias. Comparan-
do a diversidade florística do Calcolítico com a 
actual, na mesma região, a partir da agregação 
dos taxa em três grandes grupos vegetais (“es-
pécies lenhosas”, “espécies herbáceas perenes” e 
“espécies herbáceas anuais”), D. Duque Espino 
(2004, p. 33) constata “un cierto equilibrio en los 
porcentajes de los tres grupos para la fase calcolítica, 
que contrasta com los bajos valores de las leñosas y 
la dominante presencia de las herbáceas anuales en 
la actualidad”.

O estudo de arqueobotânica realizado a 
partir dos carvões recolhidos no povoado cal-
colítico do Porto das Carretas (III milénio 
AC) por Paula Fernanda Queiroz e João Pe-
dro Tereso (Anexo 2) não contraria, em termos 
genéricos, o quadro geral obtido para o médio 
Guadiana; dá-nos conta de uma paisagem ve-
getal variada e francamente menos xérica que a 
actual; na primeira metade do III milénio apre-
sentava elementos característicos das seguintes 
unidades de vegetação: mata mediterrânea, pi-
nhal manso, floresta ribeirinha e campos de cul-
tivo. Na segunda fase de ocupação do Porto das 
Carretas (ca 2500-2140 AC), em resultado de 
melhoria bioclimática ou mais provavelmente 
de uma redução da pressão antrópica, o carva-
lhal melhora a sua representação, nele estando 
então presente, além dos carvalhos perenifolios 
da primeira fase, o Quercus faginea da floresta 
esclerófila supramediterrânea. Outros territó-
rios calcolíticos do Sudoeste Peninsular interior 
(bacia do Odiel) evidenciam a partir de estudos 
polínicos realizados em Cabezo Juré e La Junta 

(Nocete et al., 2005a), uma intensificação máxi-
ma da produção/desflorestação, em meados do 
III milénio AC, seguida de uma recuperação do 
coberto vegetal, durante o último quartel do III 
milénio, associada à redução da pressão antró-
pica sobre o meio. 

No que respeita aos documentos directos 
da existência de campos de cultivo, registaram-
-se macrorrestos de Vicia faba minuta no Porto 
das Carretas (Fase I) e impressões de sementes 
de cevada (Hordeum vulgare L.) no sítio calco-
lítico de Moinho de Valadares 1, localizado na 
mesma região (Queiroz e Ruas, 2005).

Os restos faunísticos recuperados nos sí-
tios calcolíticos do Porto das Carretas (Cardo-
so, Anexo 3), Mercador (Moreno Garcia, 2005), 
Moinho de Valadares 1 (Valente, 2005) e Mon-
te do Tosco 1 (Pajuello, 2005) ajudam a com-
pletar a paisagem calcolítica do actual território 
português da margem esquerda do Guadiana, 
limitado pelas Ribeiras de Alcarrache e Cun-
cos. Assim, em todos os sítios surgiram indícios 
de actividades cinegéticas dirigidas para mamí-
feros de grande porte como Cervus elaphus (o 
mais comum), cavalo e auroque (frequentes), 
fauna que aponta para a existência de pastos 
abertos. Os sítios do Mercador e do Porto das 
Carretas revelaram também a presença, rara, de 
corço (Capreoulos capreolus), espécie adaptada a 
espaços florestados.

No que se refere à fauna doméstica, veri-
fica-se o domínio do gado suíno, seguido pelo 
ovicaprino, estando também presente gado bo-
vino. O segundo abunda nos povoados que se 
localizam em áreas de relevo mais acidentado, 
como Moinho de Valadares 1 e Monte do Tos-
co 1. O porco é claramente dominante nos po-
voados do Mercador e do Porto das Carretas. 
A importância da criação do porco pode estar 
associada à existência de extensas áreas de flo-
resta de carvalhos perenifólios. É possível que a 
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bolota fosse também recolectada para alimen-
tação humana, como é sugerido pelo achado 
de macrorrestos de glandes de Quercus sp. no 
povoado de Moinho de Valadares 1 (Van Leeu-
waarden e Queiroz, 2005). A exploração articu-
lada do porco e da bolota vem apoiar a proposta 
que coloca no Calcolítico os inícios do monta-
do, enquanto paisagem rural resultante de um 
modelo de gestão integrada agro-silvo-pastoril 
(Stevenson e Harrison,1992; Soares, 1994). 

1.2.3. Guadiana: ponte ou fronteira?
Esquisso para uma paisagem
sociopolítica

1.2.3.1. No tempo das primeiras sociedades
agro-pastoris

Na área da bacia do Guadiana em que 
se inscreve o território do Porto das Carre-
tas, mais precisamente na depressão do Xarez, 
identificou-se o primeiro núcleo de povoamen-
to de produtores de agro-alimentos da região 
de Reguengos de Monsaraz, atribuível, a par-
tir da análise da cultura material, ao Neolítico 
antigo evolucionado, de finais do VI/ primeira 
metade do V milénio AC. Estas populações 
localizaram-se em território banhado por um 
dos meandros mais dilatados do rio, um qua-
se lago, de fraco hidrodinamismo, de margens 
baixas, aliás sujeitas a periódicas inundações 
fertilizadoras dos campos de cultivo (Gonçalves, 
2003a), com solos relativamente ligeiros (arcó-
sicos) e férteis. Este primeiro núcleo de povoa-
mento agro-pastoril vai expandir-se, no decurso 
do Neolítico médio, para ambas as margens do 
rio (Oliveira, 2000; Soares e Tavares da Silva, 
1992), através de uma estratégia de povoamento 
bem mais dispersa, que no Neolítico antigo, mas 
articulada pelo Guadiana. No território ances-
tral, nas terras baixas de Xarez, é edificado um 

recinto megalítico (Gomes, 2000) que irá sendo 
“actualizado”, mantendo-se em actividade pelo 
menos até ao Calcolítico. O Guadiana, neste 
troço do percurso e em cronologia neolítica, 
parece ter sido um meio de aproximação entre 
ambas as margens. Eixo organizador de um ter-
ritório física, económica e simbolicamente vira-
do para o rio, que em fase avançada do Neolítico 
se despovoa (?), e se patrimonializa. Esta paisa-
gem-relíquia neolítica (Fig. 41) persistirá e será 
integrada na construção da paisagem calcolítica 
que aqui mais nos interessa.

1.2.3.2. Guadiana, um rio-fronteira

Defronte da fortificação calcolítica do 
Porto das Carretas, uma atalaia dos séculos 
XVII-XVIII (Silva, 1999, p.184) defendia a 
mesma travessia do rio, vigiada, cerca de cinco 
mil anos antes, pelo sítio que escavámos. 

Comparando a cartografia dos sítios calco-
líticos da região em estudo, com a do conjunto de 
atalaias dos séculos XVII-XVIII (Fig. 42), per-
tencentes ao sistema defensivo do Guadiana no 
termo de Monsaraz (Silva e Perdigão, 1997, ma-
pas 1 e 2), obtivemos imagens semelhantes, mas 
simétricas. Os mesmos atravessamentos do rio a 
vau, de norte para sul (portos de Carretas, Por-
tel, Espada) mostravam-se pontos vulneráveis na 
fronteira ecológica que o rio disponibiliza, sendo 
as preocupações defensivas, certamente propor-
cionais à densidade do povoamento humano. 

A sobreposição das imagens atrás referidas 
(Fig. 42) foi particularmente inspiradora para 
a reconstrução dos territórios de micro, meso 
e macro escalas, supostamente construídos pela 
formação social a que o Porto das Carretas per-
tenceu, tema que será desenvolvido em capítulo 
subsequente. 

O conceito de fronteira não se define aqui 
segundo uma óptica eco-adaptativa, mas sim 
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Fig. 41 - Paisagem neolítica da depressão do Xarez. Base cartográfica: mapa EDIA.

Sítios arqueológicos representados na Fig. 41:

1- Habitat do Neolítico antigo de Xarez 4; 
2- Habitat do Neolítico antigo de Fonte dos Sapateiros; 
3- Anta 1 do Xarez; 
4- Cromeleque do Xarez; 
5- Povoado do Neolítico antigo e tardio de Xarez12; 
6- Anta 2 da Herdade do Piornal; 
7- Habitat do Neolítico antigo de Carraças 1; 
8- Habitat de S. Pedro (Neolítico tardio); 
9- Anta do Monte Novo do Piornal; 
10- Anta 1 da Herdade do Piornal; 
11- Anta 3 da Herdade do Piornal; 
12- Anta da Fábrica de Celulose; 
13- Habitat do Neolítico médio da Fábrica de Celulose; 
14- Sepultura de Capelinha 2; 
15- Habitat protomegalítico de Pipas.
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em função do critério de construção 
política por uma determinada forma-
ção social, o que não signifi ca que não 
se considerem as vantagens ofereci-
das por barreiras ecológicas, sejam 
hidrográfi cas, orográfi cas ou biogeo-
gráfi cas, para o efeito de delimitação 
espacial. Tratando-se de dispositivo 
de construção de territorialidades, ele 
não é específi co de uma dada estru-
tura sociopolítica, e possui uma dinâ-
mica que refl ecte as alterações sofri-
das pelo espaço no processo histórico 
da região em apreço (Fig. 45). 

Assim, na primeira metade do 
III milénio as evidências arqueo-
lógicas apontam para a construção 
de uma fronteira alinhada pelo vale 
do Guadiana. O seu curso é defen-
dido por povoados fortifi cados (San 
Blas, Porto das Carretas, Monte do 
Tosco1) e atalaias (Moinho de Va-
ladares1, Cerros Verdes) estrategica-
mente localizados, de forma a con-
trolarem as passagens mais franqueá-
veis do rio. Na margem esquerda do 

Fig. 42 - Localização das atalaias do termo de 
Monsaraz (1641-1715), seg. Silva e Perdigão, 1997
e localização dos povoados calcolíticos 
prospectados e escavados nas margens do 
Guadiana, no troço Monsaraz-Mourão.  Atenda-se
à similitude das localizações para os dois períodos 
considerados. Os povoados calcolíticos, tal como
as atalaias, defendem os seguintes atravessamentos 
a vau do Guadiana: Porto das Carretas (1);
Porto de Portel (4); Porto de Espada (7). 
(Círculo vermelho) Sitios calcolíticos: 1 - Porto das 
Carretas; 2 - Mercador; 3 - Hortinho; 4 - Moinho de 
Valadares 1; 5 - Julioa 4/Luz 20; 6 - Monte do Tosco 
1; 7 - Cerros Verdes; 8- São Cristovão.
(Quadrado negro) Atalaias dos sécs. XVII-XVIII: 
10 - S. Gens; 11 - Monte do Gato; 12 - Porto das 
Carretas; 13 - Porto de Portel; 14 - Moinho Novo; 
15 - Cismeira; 16 - Trafal; 17 - Porto do Cú de Pato; 
18 - Porto Meirinho; 19 - Porto Espada.
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Fig. 43 - Localização dos 
povoados calcolíticos da 
margem esquerda do Guadiana, 
no troço atingido pelo regolfo 
da barragem de Alqueva.

        Triângulo da Luz. 

Fig. 44 - Localização dos povoados calcolíticos no triângulo Guadiana / Alcarrache / Cuncos (Triângulo da Luz): 1 - Porto das Carretas;
2 - Mercador; 3 - Hortinho; 4 - Moinho de Valadares1; 5 - Julioa4/Luz20; 6 - Monte do Tosco1. Base cartográfica seg. Valera, 2005.
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Guadiana, a partir da fortificação calcolítica do 
Porto das Carretas, propomos a delimitação de 
um território local, unidade territorial mínima, 
com uma fronteira exterior (limite separador 
de distinta formação social, materializada pelo 
Guadiana), e limites internos ou inter-linhagei-
ros, no quadrante sul, demarcado por hipótese 
pela Ribeira de Alcarrache e, a nordeste, pela 
Ribeira de Cuncos. Este território local, Triân-
gulo da Luz, com a área de cerca de 170 km2 
(a qual poderia chegar aos 200km2 , expansão 
para sudeste), teria o seu centro no povoado de 
Julioa4/Luz20 (Fig. 44).

Na segunda metade do mesmo milénio, a 
rede de povoamento do Triângulo da Luz de-
sarticula-se. É possível que os sítios de Moi-
nho de Valadares1 e de Julioa4/ Luz20 sejam 
abandonados. A concentração populacional pa-
rece ocorrer essencialmente no povoado de San 
Blas (Fig. 43), que atinge a sua fase de maior 

dinamismo em meados e terceiro quartel do III 
milénio (Hurtado, 2004). Os territórios seriam 
então, por hipótese, mais dilatados, perde-se a 
lógica do povoamento de escala local anterior.

O rio reforça o seu papel de principal via 
de ligação interior/litoral, atravessando uma das 
províncias mineiras da faixa piritosa ibérica e 
atingindo um litoral de elevada biodiversidade 
e de onde era possível extrair sal por via ígnea. 

De uma e outra margem surgem evidên-
cias arqueológicas de estabelecimentos vincula-
dos à mineração, à metalurgia do cobre e ao co-
mércio de metais: San Blas, Porto das Carretas 
(Fase II), Monte do Tosco1 (Fase II), S. Brás, 
Três Moinhos, Outeiro de S. Bernardo.

O rio, sem dúvida a principal referência fí-
sica do cenário onde decorre a nossa narrativa, 
foi socialmente apropriado de formas bem di-
versas nos diferentes momentos da Pré-história 
recente aqui considerados.

Fig. 45 - Tipos de fronteiras. Seg. Ruiz Rodriguez e Molinos, 1989.
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Vista do Porto das Carretas para o quadrante Norte. Ao fundo, o Castelo de Monsaraz.
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2.1. Nota introdutória

Procede-se no Cap. 2 à apresentação 
exaustiva dos resultados obtidos no decurso das 
diversas campanhas de escavação levadas a efei-
to no Porto das Carretas. Informação parcelar 
tem vindo a ser publicada: Tavares da Silva e 
Soares, 2002; Soares e Tavares da Silva, 2010b; 
Soares et al., 2007; Valério et al., 2007. Na cons-
trução da base documental tentámos enfatizar 
a existência de duas fases bem diferenciadas no 
tempo e nas materialidades produzidas, na or-
ganização económica e territorial, nas estrutu-
ras políticas e ideológicas. 

Procurámos realizar uma abordagem plu-
ridisciplinar, promovendo o maior número pos-
sível de análises sobre os ecofactos e artefactos 
integrantes dos contextos arqueológicos do 
Porto das Carretas. 

Pelo artefacto, por vezes pelo seu negativo, 
inicia-se o nosso inquérito.

2.1.1. Artefactos, produção de valor,
materialização de poder

“material artifacts may stubbornly defy time, 
but what they tell about man´s history is a good 
deal less than the truth, the whole truth, and no-
thing but the truth” (Lewis Mumford, 1967, p. 
23, in Orser, 1999).

Para os arqueólogos, esta é uma problemá-
tica central na estruturação do seu labor. Im-
porta por isso definir o espectro de leituras que 
será ensaiado neste trabalho. Artefacto tem aqui 
a sua mais ampla definição: objecto móvel ou 

CAPÍTULO 2
O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS: DOS DADOS ARQUEOLÓGICOS
À CONSTRUÇÃO DA BASE DOCUMENTAL

imóvel construído, modificado ou simplesmen-
te recontextualizado pelo Homem (os chama-
dos manuportes). Os artefactos integram e ad-
quirem a sua plena inteligibilidade no universo 
da cultura material de um determinado contex-
to arqueológico. As primeiras abordagens à per-
cepção arqueológica dos artefactos, em contex-
to de escavação arqueológica, são classicamente 
formuladas através das seguintes questões: por-
que estão aqui estes objectos? Como foram de-
positados? Que agentes intervieram neste de-
pósito? Que fracção de uma dada realidade po-
derão representar? Que matérias-primas foram 
utilizadas na sua produção? De onde vieram? 
Qual o trabalho investido na sua manufactu-
ra? Que tecnologia, técnica construtiva, modelo 
morfofuncional, estilo foram aplicados no seu 
fabrico? Porque e em que estado de conserva-
ção foram rejeitados e abandonados naquele 
preciso contexto? Estas questões configuram 
o que nos levaria à reconstituição da “biografia 
cultural” de cada artefacto (Appadurai 1986, p. 
34): “In a cultural biography, a particular object is 
followed through time, with its changing context 
noted at each stage of its life”. Mas a análise da 
história de vida própria do objecto arqueológico 
é apenas a primeira abordagem a uma concreta 
materialidade, que guarda outras respostas. Os 
objectos possuem também uma história social 
que apela à sua participação na esfera dos sen-
tidos ou significados sociais, das identidades e 
da interacção: “The social history of things focuses 
on the large-scale dynamics of supply, demand, and 
meanings of whole classes of items and tracks their 
changes through time.” (Appadurai 1986, p. 34). 
Com este quadro desenhado, importa sublinhar 
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a leitura económica do objecto, quiçá a mais 
estruturante. Referimo-nos à substância eco-
nómica contida no objecto, viva sob a sua pele 
sensível. O artefacto, enquanto meio de “circu-
lation of materialised social labor” (Marx, 1967, p. 
106), é em si mesmo expressão da produção de 
valor. Cada artefacto possui determinado valor 
de uso, o qual decorre da sua capacidade de sa-
tisfazer necessidades humanas, mas esse valor 
é também pré-requisito para o reconhecimento 
do seu valor de troca, o qual depende, obvia-
mente, da quantidade e qualidade de trabalho 
investido, não só no momento da sua produ-
ção, mas também, eventualmente, mobilizado 
de ciclos de produção anteriores. Os vestígios 
arqueológicos, nas suas diversas categorias, re-
cuperados nos mais diversos contextos, têm em 
comum trabalho, ou força de trabalho (Marx, 
1967, p. 136), a energia com competência para 
transformar materiais naturais (recursos) em 
produtos manufacturados segundo determina-
da cadeia operatória ou processo de trabalho do 
qual resultarão também objectos não desejados, 
os resíduos ou subprodutos. 

Os artefactos podem ainda ser portadores 
de um outro tipo de valor, subdivisível em valor 
simbólico, e de prestígio, no qual se encontra 
embebido, de alguma forma, o chamado valor 
de estimação. Estes valores são de difícil quan-
tificação recorrendo à teoria económica clássi-
ca, pois o seu ciclo de transformação/circulação 
possui características diferenciadas em relação 
ao dos artefactos com mero valor de troca, ou 
“mercadorias” (Soares, 2003, p. 197-208). Di-
gamos que o trabalho investido na sua manu-
factura talvez não seja aqui o principal factor 
de produção, mas antes o peso das restrições 

sociais que a regularam, bem como ao seu uso, 
ou seja, as condições de produção e circulação 
específicas.

Os artefactos de prestígio (sociotécni-
cos)14, a variante mais qualificada dos objectos 
com valor de troca ou “mercadorias”, possuem 
um valor intrínseco que pode ser estimado a 
partir do trabalho humano e das matérias-
-primas, geralmente raras (ouro, cobre, mar-
fim, minerais semi-preciosos, têxteis de grande 
qualidade), incorporados na sua manufactura, 
e das condições restritivas de utilização e cir-
culação. São produções destinadas à exibição e 
reprodução do poder, enquanto instância social 
destacada do corpo comunitário. Esta catego-
ria artefactual é muito evidente em contextos 
arqueológicos da segunda metade do III milé-
nio, na fase de colapso do modo de produção do 
Calcolítico (Soares, 2003).

Os objectos com valor simbólico (artefac-
tos ideotécnicos), particularmente os do Calco-
lítico da Península Ibérica, que aqui nos inte-
ressam, não entram na esfera do consumo de 
subsistência e nas rotinas do quotidiano; obe-
decem a modelos estandardizados, que são re-
produzidos quer na bacia do Douro (recipiente 
com decoração simbólica do sítio de S. Louren-
ço), quer em Los Millares, no estuário do Tejo, 
ou no Sudoeste Peninsular (p. ex. ídolos ocula-
dos de Pijotilla). Apesar da sua ampla distribui-
ção, que nos dá conta da escala da interacção e 
do processo de formação de uma organização 
sociocultural, de âmbito peninsular, em pleno 
Calcolítico, a sua manipulação parece ser muito 
restrita e condicionada por padrões de conduta 
que nos são inacessíveis. Estas produções “não-
-utilitárias”, portadoras de forte carga simbóli-

14 Cf. classificação funcional de Lewis Binford (1962).
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ca, parecem desempenhar um papel crucial, en-
quanto meio de comunicação, de informação e 
de identificação social; talvez sejam a chave para 
a descodificação da cosmovisão que os diferen-
tes níveis de poder controlavam e promoviam, 
com o objectivo de garantir a coesão social. 
Alguns destes objectos eram produzidos para 
o ritual fúnebre, e nessa destruição, uma outra 
forma de encarar o entesouramento, residia o 
seu valor; outros eram destinados a funções de 
festa/negociação/sociabilidade (p. ex. cerâmica 
simbólica recolhida em contextos residenciais). 
A vocação mágico-religiosa de algumas formas 
encontra-se particularmente bem expressa nas 
produções de arte rupestre: sobre menires iso-
lados; menires agrupados em recintos megalíti-
cos; em monumentos funerários; em santuários 
de ar livre e/ou sob abrigo. 

Os ideoartefactos, qualquer que fosse o 
seu suporte, teriam uma abrangência colectiva, 
de “serviço público”. Seriam não só registos de 
informação, mas agentes activos nos processos 
rituais de regulação social da rígida e complexa 
sociedade tribal calcolítica, induzindo as “boas 
práticas comportamentais” pela via da pressão 
psicossocial. 

Os tipos de valor enunciados mostram 
bem que os artefactos são “complex entities that 
have socially endowed characteristics conferred 
upon them that may have nothing to do with their 
physical appearances. These endowed properties are 
culturally defined, socially relevant, and histori-
cally situated. The endowment of these properties 
transfers power to objects.” (Orser, 1999, p. 192).

A concluir, e de certa forma fechando o 
círculo de fogo criado pelos artefactos, voltamos 
à problemática da criação de valor, na sua for-
ma mais organizada, ou seja, através de trabalho 
especializado; referimo-nos à divisão social do 
trabalho no Calcolítico, provavelmente parcial 
ou incompleta, nomeadamente nos sectores de 

actividade metalúrgica e de produção têxtil. Ao 
incrementar o desenvolvimento das forças pro-
dutivas, a divisão social do trabalho afirma-se 
como o principal factor de complexidade social 
nas sociedades agro-metalúrgicas do III milénio 
AC. Porém, a evolução e pleno desenvolvimen-
to da divisão técnico-social do trabalho não são 
favorecidos pela sociedade tribal calcolítica; a 
produção de “mercadorias” exige a configuração 
de “mercados” cujas escalas não se harmoniza-
riam com o universo segmentado e segmentário 
da organização tribal. Esta terá sido, em nosso 
entender, uma das principais contradições res-
ponsáveis pelo colapso das formações sociais 
calcolíticas, a partir do terceiro quartel do III 
milénio AC (Soares e Tavares da Silva, 1998).

2.2. Localização

O povoado calcolítico do Porto das Car-
retas situa-se no distrito de Évora, concelho de 
Mourão; assenta sobre esporão talhado em xis-
to do Silúrico e coberto por depósitos de cas-
calheira de terraço fluvial de 30-40m do Plis-
tocénico, na margem esquerda do Guadiana. O 
esporão avança sobre o rio, junto de uma das 
raras passagens praticáveis na estação seca. A 
pequena elevação em que o povoado, com cer-
ca de 1 ha, se instalou, com a cota máxima de 
146m, possui vertentes declivosas, à excepção 
de pequeno istmo que a liga a relevos de maior 
altitude, a nascente.

Além da extensa mancha de xistos do Si-
lúrico em que o arqueossítio se insere, e a que 
aludimos anteriormente, afloram, a cerca de 
1,5Km para sudoeste, xistos mosqueados e cor-
neanas que formam a coroa de rochas silúricas 
metamorfizadas da envolvente do maciço gra-
nodiorítico de Reguengos, nesta zona atraves-
sado pelo Guadiana (Perdigão e Torre de As-
sunção, 1971).
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Fig. 47 - Porto das Carretas. Localização da área ocupada durante o Calcolítico (mancha vermelha). A quadrícula corresponde à grelha Gauss. 
Curvas de nível com 2,5 m de equidistância.

Se para nascente do Porto das Carretas os 
solos são pobres, com uma capacidade de uso 
da classe E, já para sul, essa capacidade melhora 
consideravelmente com solos, respectivamente, 
das classes A+B (Mercador) e C (Quinta da Fi-
dalga). 

Do Porto das Carretas dominava-se vi-
sualmente não só o rio, em dilatada extensão, 
como também a área de solos de maior capaci-
dade agrícola, da sua envolvente próxima.

A análise de intervisibilidades (neste vo-
lume, Anexo 8) mostrou que o povoado do 
Porto das Carretas se relacionava com o sítio 
do Mercador, definindo-se um alinhamento de 

intervisibilidades de que fazia igualmente parte 
o povoado do Hortinho. A posição relativa do 
Porto das Carretas na rede de povoamento lo-
cal mostrou-se tão pertinente quanto o padrão 
locativo do sítio para a interpretação e explica-
ção das respectivas dinâmicas de ocupação. 

2.3. Intervenções arqueológicas

O Porto das Carretas, identificado em 
1985 (Soares e Tavares da Silva, 1992), foi ob-
jecto de escavações arqueológicas no âmbito 
das medidas de minimização da barragem de 



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

104

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 48 - O sítio arqueológico do Porto das Carretas visto de leste, na fase de desmatação do regolfo da barragem. 

Fig. 49 - Vista para nordeste (montante) a partir do Porto das Carretas. Ao fundo, o Moinho do Gato.
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Fig. 50 - Vista para norte a partir do Porto das Carretas observando-se, na margem oposta do Guadiana, atalaia do século XVII (seta).

Fig. 51 - Vista para noroeste a partir do Porto das Carretas.
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Fig. 52 - Vista para oeste (jusante) a partir do Porto das Carretas.

Fig. 53 - Área de terrenos férteis situada ao longo da margem do Guadiana, entre a Quinta da Fidalga e o Porto das Carretas 
(seta, em penúltimo plano).
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Alqueva (Medida A6), ao longo de cinco cam-
panhas arqueológicas, de 1997 a 2002 financia-
das pela EDIA. Escavou-se uma área de cerca 
de 1000 m², correspondente a cerca de 10% da 
superfície ocupada durante o Calcolítico.

Os trabalhos de escavação arqueológica 
decorreram de 13 de Outubro de 1997 a 17 de 
Janeiro de 2002, de forma descontínua, distri-
buindo-se por cinco campanhas. Foram dirigi-
dos pela autora e por Carlos Tavares da Silva, 
coadjuvados pelos arqueólogos Antónia Coelho 
Soares (da 2ª à 5ª campanhas) e Artur Rocha 
(2ª campanha) e pelos técnicos de Arqueolo-
gia Conceição Roque (da 2ª à 5ª campanhas), 

Páscoa Perdigão (1ª campanha) e Júlio Costa 
(1ª campanha); participaram, em cada campa-
nha, cinco a seis auxiliares de Arqueologia. O 
financiamento destes trabalhos esteve a cargo da 
EDIA, através do seu Departamento de Patri-
mónio Arqueológico, dirigido por António Car-
los Silva.

2.3.1. 1ª Campanha

A primeira campanha de escavações teve 
início a 13 de Outubro de 1997 e prolongou-se, 
de forma descontínua, até 5 de Junho do ano se-
guinte, tendo-se realizado um mês de trabalho 

Fig. 54 - Porto das Carretas, 1997-2002. Levantamento topográfico com implantação da área escavada. 
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de campo. A partir de meados de Novembro de 
1997, as condições meteorológicas tornaram-se 
de tal modo desfavoráveis ao prosseguimento 
dos trabalhos arqueológicos que estes tiveram 
de ser suspensos, tendo a escavação sido reini-
ciada somente no dia 19 de Maio de 1998. 

Após a limpeza do campo, procedeu-se à 
implantação de quadrícula: sectores de 20m de 
lado designados por números romanos (de oes-
te para este e de sul para norte); cada sector (S.) 
foi dividido em quadrados (Q.) de 1m de lado, 
designados por letras maiúsculas (de oeste para 
este) e números árabes (de sul para norte).

A escavação consistiu na abertura dos 
Cortes A, B e parte do C (Fig. 55), com a re-
moção de camadas naturais, crivagem integral 
dos sedimentos, desenho e cotagem de planos 
e perfis.

 O Corte A, com 29m de comprimento 
e 4m de largura, e de orientação N-S, abran-
geu os Qs. K-N/5-20 do S. XXVIII; atravessou 
quase toda a parte superior da encosta sul da 
elevação, desde a curva de nível dos 140m até 
ao topo (cota de 146m). A camada (C.) 1 foi re-
tirada em todo o corte; a C. 2, nos Qs. K-N/10-
14 do S. XXVIII e K-N/2-9 do S. XXXVI; a 
C.3 nos Qs. K-N/10-14 do S. XXVIII e K-L/2 
do S. XXXVI; a C. 4A-B nos Qs. K-N/12 do S. 
XXVIII e K2 do S. XXXVI; a C. 4C no Q. N12 
do S. XXVIII e K2 do S. XXXVI e a C. 4D, no 
Q. N12 do S. XXVIII.

O Corte B foi aberto perpendicularmente 
ao A, nos Qs. F-J/9-12 e I-J/8 do S. XXVIII e 
destinou-se a prosseguir a descoberta do conjun-
to de estruturas identificadas nos Qs. K-N/9-12 
do Corte A. Foram removidas as Cs. 1, 2 e 3.

O Corte C, igualmente perpendicular ao 
A, mas separado deste por testemunho com 1m 
de largura (Qs. J/2-9), integra os Qs. D-I/2-9 
do S. XXXVI. Foi aberto tendo em vista conhe-
cer, em extensão, o conjunto de estruturas de-

tectado no Corte A (Sector XXXVI). Durante 
a 1ª campanha, removeu-se a maior parte da 
C.1; a C. 2 foi escavada em área muito limitada.

Sequência estratigráfica – O aprofunda-
mento nos Qs. K-N/12 do S. XXVIII (Corte 
A) e no Q. K2 do S. XXXVI (Corte A) permi-
tiu reconhecer a seguinte sequência estratigrá-
fica (Fig. 56):

C. 1 – Esp. 0,15-0,20m. Sedimento areno-
-argiloso pouco compacto, castanho-amarelado, 
revolvido por lavouras não mecanizadas, emba-
lando fragmentos de xisto e seixos de quartzito. 
Numerosos fragmentos de cerâmica calcolítica, 
em geral um pouco rolados; nódulos de barro 
cozido com negativos de ramagens (barro de 
revestimento cozido); artefactos macrolíticos 
sobre seixos de quartzito.

C. 2 – Esp. 0,20-0,25m. Sedimento argilo-
-arenoso castanho-amarelado claro, compacto. 
Embalava numerosos blocos lajiformes de xisto, 
resultantes do derrube de estruturas; abundante 
cerâmica pré-histórica (alguma companiforme 
do grupo estilístico Internacional); numerosos 
fragmentos de barro de revestimento cozido.

C. 3 – Esp. 0,15-0,20m. Sedimento argilo-
-arenoso bege, compacto, embalando numero-
sos fragmentos de xisto de pequenas dimensões; 
cerâmica calcolítica e barro de revestimento co-
zido. Parece corresponder a nível de abandono. 

C. 4A-B – Esp. 0,10-0,20m. Sedimen-
to argilo-arenoso castanho-acinzentado escuro 
com numerosos fragmentos de placas e blocos 
lajiformes de xisto resultantes do derrube de 
edificações (C.4A). Na base (C.4B): numerosos 
fragmentos de cerâmica, por vezes de grandes 
dimensões, e barro de revestimento cozido.

C. 4C – Esp. 0,05-0,10m. Nível de regu-
larização ou piso de pequenos calhaus rolados. 
No Q. K2 (S. XXXVI) existia um pavimento de 
lajes de xisto que se encostava à face externa da 
primeira linha de muralhas.
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Fig. 56 - Porto das Carretas. Perfil oeste dos Qs. K9-12 (S. XXVIII), integrando a Torre J10.

Fig. 57 - Porto das Carretas. Perfil oeste dos Qs. K2-4 (S. XXXVI, Corte A).
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Fig. 58 - Porto das Carretas, 1997-98. Torre J10, pertencente à Fase I, vista de leste.

Fig. 59 - Porto das Carretas, 1997-98. Forno N2 (nº 1), pertencente à Fase II, parcialmente sobreposto ao troço cb (nº 2) da primeira linha de 
muralhas (Fase I). Fotografia obtida de leste.
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Fig. 60 - Porto das Carretas, 1997-98. Troço cb (nº 1) da primeira linha de muralhas (Fase I), vendo-se a sua face externa (nº 2) e lajeado
em xisto (nº 3) da base da camada 4, pertencente à primeira fase de ocupação.

C. 4D – (notada somente nos Qs. K-N 
/12) – Esp. 0,10-0,15m. Argila castanho-cho-
colate. Parece representar a sub-base do piso a 
que corresponde a C.4C. 

C. 5 – Esp. indeterminada. “Cascalheira” 
de terraço plistocénico.

A presente sequência sugere duas fases de 
ocupação, o que foi confirmado pela análise da 
relação entre as estruturas. À fase mais antiga 

corresponde a C.4, do pleno Calcolítico. À fase 
mais recente pertence a C. 2, com cerâmica 
campaniforme do grupo internacional.

Torre J10 – A escavação realizada nos 
Qs.F-N/9-12 do Sector XXVIII (Cortes A e 
B) pôs a descoberto, integrada na C.4, e, por 
conseguinte, pertencente à primeira fase de 
ocupação, a base de uma muralha (aa-ab, Figs. 
56 e 94) que atravessava a área escavada segun-
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do a direcção este-oeste, interrompida, nos Qs. 
I-L/10-12, por uma construção circular, corres-
pondente a uma torre oca (Torre J10). A pri-
meira dessas estruturas encontra-se muito des-
truída, quer em altura quer em largura, apresen-
tando somente o paramento norte (o do lado 
sul teria sido arrasado pela lavoura), formado 
por lajes de xisto sobrepostas e ligadas por argi-
la castanho-escura.

A referida torre, cuja metade sul foi tam-
bém destruída pela acção da lavoura, é definida 
por um muro em arco de círculo (ba, Figs. 56, 
58 e 94), com dois paramentos de lajes de xisto 
sobrepostas.

Forno N2 – Nos Qs. K-N/2-8, do S. 
XXXVI (Corte A), ao removermos a C.1, sur-
giu uma densa concentração de blocos lajifor-
mes de xisto, que integrava a C.2 e se prolon-
gava para sul, este e oeste, por área ainda não 
escavada. Embora muitos desses elementos 
pétreos tivessem resultado de derrubes, por sua 
vez perturbados pela acção da lavoura, foi pos-
sível definir algumas estruturas corresponden-
tes à última fase de ocupação (Fase II): nos Qs. 
M-N/2, uma estrutura de combustão, não to-
talmente posta a descoberto, de planta circular 
(ca. 1,6m de diâmetro) e constituída por placa 
de argila cozida sobre base de blocos lajiformes 
de xisto sobrepostos em diversas fiadas hori-
zontais (Figs. 59 e 102). Sobre esta estrutura de 
combustão, e nas suas proximidades, surgiram 
fragmentos de minério de cobre.

Troço cb da primeira linha de muralhas 
(Fase I) – Na mesma área, e na base da C.2, 
afloravam paramentos de construção anterior 
correspondente, sem dúvida, a uma muralha de 
direcção aproximadamente este-oeste, que pa-
rece ter funcionado durante a primeira fase de 
ocupação. O aprofundamento da escavação no 
Q. K2 (S. XXXVI) mostrou-nos a face externa 
dessa muralha (Figs. 57, 60 e 94), conservan-

do 0,45m de altura (7 fiadas de blocos lajifor-
mes, sobrepostos). O mesmo troço de muralha 
encontrava-se parcialmente coberto pelo muro 
fa, que em campanha posterior se verificou per-
tencer à Torre N7, da Fase II de ocupação.

2.3.2. 2ª Campanha

A segunda campanha de escavações ar-
queológicas no Porto da Carretas teve início a 6 
de Julho de 1998 e prolongou-se até 11 de De-
zembro do mesmo ano, com uma pausa com-
preendida entre 1 de Agosto e 5 de Outubro. 

Utilizando a quadrícula de referência im-
plantada na primeira campanha, a escavação 
desenvolveu-se em extensão, com aprofun-
damentos pontuais até ao substrato geológi-
co através da remoção das sucessivas camadas 
naturais. Procedeu-se à crivagem integral dos 
sedimentos, ao desenho dos planos e perfis e 
ao levantamento topográfico de estruturas. Tal 
como na primeira campanha, a escavação foi 
realizada por cortes.

O Corte A, além de ter sido aprofundado 
em toda a área intervencionada na 1ª campa-
nha, foi prolongado para norte, tendo sido es-
cavados os Qs. K-N/14-20 do S. XXXVI e os 
Qs. K-N/1 do S. XLIV.

O Corte C, cuja escavação tinha sido ini-
ciada na 1ª campanha com a remoção de parte 
da C.1, foi igualmente aprofundado em toda a 
sua área (Qs. D-I/2-9 do S. XXXVI); proce-
deu-se à remoção do testemunho de 1m de lado 
(Qs. J2-9) que o separava do Corte A.

Perpendicularmente ao Corte A, e ime-
diatamente a nascente deste, abrimos o Cor-
te D, com 13m por 15m, abrangendo os Qs. 
T19, O-T/20 do S. XXVIII, O-T/1-14 do S. 
XXXVI, A-C/19-20 do S. XXIX e A-G/1-14 
do S. XXXVII.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

114

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Mais a sul, e também perpendicularmente 
ao Corte A, escavou-se o Corte E, com 6m por 
2m (Qs. Q-S/11-12 do S. XXVIII).

Por fim, o Corte F prolongou o Corte C 
para oeste, pelos Qs. A-C/4-6 do S. XXXVI e 
T/4-6 do S. XXXV.

A escavação realizada em profundidade 
na metade norte do Corte A (S. XXXVI), ao 
mesmo tempo que confirmou a sequência es-
tratigráfica identificada na primeira campanha, 
permitiu leitura mais detalhada:

C.1 – Superficial, revolvida pelas lavouras.
C. 2A – Nível de derrubes. 
C. 2B – Nível de ocupação. Sedimento 

castanho-acinzentado escuro, embalando nu-
merosos fragmentos de cerâmica, em geral de 
grandes dimensões.

C. 3 – Nível de abandono. Sedimento ar-
giloso, amarelado claro com escassos blocos, 
lajiformes.

C. 4A – Nível de derrubes.
C. 4B – Nível de ocupação. Sedimento ar-

giloso, pardacento, rico em fragmentos de cerâ-
mica de grandes dimensões.

C. 4C – Piso/nível de regularização. Apre-
senta duas fácies laterais: 1) pequenas lajes de 
xisto colocadas na horizontal; 2) pequenos sei-
xos rolados.

C. 4D – Nível de enchimento/regulari-
zação. Sedimento francamente argiloso, muito 
plástico.

C. 5 – Cascalheira de terraço fluvial. 
Esta sequência estratigráfica documenta 

as duas fases de ocupação já detectadas na pri-

Fig. 61 - Porto das Carretas, 1998. Troço cc da primeira linha de muralhas (Fase I). Foto obtida de nordeste.
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meira campanha. À mais antiga, correspondem 
as Cs. 4A, 4B, 4C e 4D, do pleno Calcolítico; à 
Fase II, as Cs. 2A e 2B, do Horizonte Campa-
niforme (Grupo Internacional).

Troço cc da primeira linha de muralhas (Fase 
I) – A remoção das Cs. 2 e 3 em grande parte 
do Corte D pôs a descoberto um extenso tro-
ço (cerca de 16 metros) da muralha da primei-
ra fase que se prolonga para nascente, até aos 
Qs. T/3-4 do S. XXXVI e, a partir daqui, para 
nordeste. Trata-se da muralha identifi cada na 
1ª campanha nos Qs. K-N/3-4 do S. XXXVI. 
Muito destruído em altura, este troço (cc, Figs. 
61 e 94) conserva três a quatro fi adas de blocos 
lajiformes de xisto ligados por argila.

No ponto onde se verifi ca a sua infl exão 
para nordeste, foi construído um grande bastião 
semi-circular.

Troço ac da segunda linha de muralhas (Fase 
I)– Nos Qs. E/8-9 do S. XXXVII, arranca da 
face externa do troço de muralha cc, um outro 
(ac, Fig. 94) que se dirige para sul-sudeste. Com 
cerca de 4m. de extensão, desaparece nos Qs. 
F-G/4 do S. XXXVII por ter sido totalmente 
destruído. Pode fazer parte da segunda linha de 
muralhas, detectada na primeira campanha nos 
Qs. F-N/9-12 do S. XXVIII. 

No Q. D7 do S. XXXVII, onde se verifi ca 
o encontro entre as duas muralhas (troços cc e 
ac), procedemos à abertura de uma sondagem. 
Sob a C. 3, a C. 4A apresentava no topo nume-
rosos blocos lajiformes de xisto, em resultado 
do derrube das muralhas, e, na base, abundantes 
fragmentos de barro de revestimento cozido, 
por vezes de grandes dimensões. 

Sob esse nível surgiu imediatamente a C. 4C, 

Fig. 62 - Porto das Carretas, 1998. Inicio da escavação da Torre M13. Foto obtida de noroeste.
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aqui constituída por pequenas placas de xisto 
dispostas na horizontal, ligadas por argila. Este 
piso encostava, por um lado, à base da face ex-
terna do troço cc da primeira linha de muralhas 
e, por outro, era sobreposto pelo troço ac, da 
segunda linha de muralhas. Assim, esta última 
muralha foi construída em momento posterior 
ao do troço cc da primeira linha de muralhas, 
ainda que integrando a mesma grande fase de 
ocupação.

Torre M13 – Na metade norte do Corte 
A e canto noroeste do Corte D, ou seja, nos 
Qs. K-P/10-15 do S. XXXVI, ao ser removi-
da a C.1, surgiu uma estrutura de planta cir-
cular definida por um muro (ga, Figs. 62, 63, 
67, 94 e 101) de xisto; foi designada por Torre 
M13. A escavação do seu enchimento nos Qs. 
K-N/11-12 (S. XXXVI) revelou uma camada 
de derrubes (C.2A) cuja parte superior (0,25 
m de espessura) apresentava numerosos blocos 

Fig. 63 - Porto das Carretas, 1998.  Adossamento de uma das extremidades do muro fa, pertencente à Torre N7, ao muro ga, da Torre M13. 
Foto obtida de oeste.
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lajiformes de xisto embalados por argila casta-
nho-amarelada pobre em materiais arqueoló-
gicos; a base desta camada (espessura cerca de 
0,15 m) era constituída quase exclusivamente 
pela referida argila, também arqueologica-
mente muito pobre. A C. 2A repousava sobre 
nível de ocupação (espessura 0,1m), argiloso, 
castanho-acinzentado escuro, com carvões dis-
seminados, cinzas e abundante cerâmica (por 
vezes em grandes fragmentos quase sempre na 
horizontal), destacando-se o aparecimento de 
campaniforme internacional. Trata-se da C. 
2B, que se encostava à base do muro da Torre 
M13. Este muro, bem como a C. 2B assenta-
vam sobre nível de derrubes (grandes fragmen-
tos de xisto) que correspondia à C. 4A. 

A Torre M13, em conexão com a C. 2B, 
pertencerá, por conseguinte, à Fase II de ocu-
pação. 

Torre N7 – A Torre M13 comunica, atra-
vés de abertura existente a sudeste, com uma 
outra estrutura circular que designámos por 
Torre N7. Esta é definida pelo muro fa-fb (Figs. 
63 e 94), completamente destruído no lado su-
deste; o seu lado sul foi assentar parcialmente 
sobre a muralha cb, da primeira fase.

O facto da Torre N7 ter sido contempo-
rânea da Torre M13, com a qual estabelecia 
comunicação, e de, além disso, ter assentado so-
bre a muralha da primeira fase e sobre a C. 4A, 
leva-nos a integrá-la na segunda fase de ocupa-
ção do povoado.

A escavação efectuada no interior da Torre 
N7 revelou, de cima para baixo, a seguinte se-
quência, após a remoção da C. 1:

C. 2A – Nível de derrubes. Numerosos 
blocos lajiformes de xisto embalados por sedi-
mento argiloso amarelado. Espessura cerca de 
0,15-0,20m.

C. 2B – Nível de ocupação. Encostava-se 
à base do muro fa-fb, estando em conexão com 

ele. Sedimento areno-argiloso castanho-acin-
zentado escuro, sem pedras e com abundante 
cerâmica (grandes fragmentos em geral dispos-
tos na horizontal). Espessura 0,05-0,10m.

C. 3 – Nível de abandono, no qual foi fun-
dado o muro fa-fb. Sedimento argiloso amare-
lado claro, com escassos blocos. Espessura cerca 
de 0,15m.

C. 4A – Nível de derrubes sobre o qual foi 
assentar o muro fa-fb. É constituído por nume-
rosos blocos lajiformes de xisto embalados por 
sedimento argiloso castanho-amarelado. Inte-
grava os muros ha/hb e ia, cortados a oeste pelo 
muro fa-fb.

C. 4B – Nível de ocupação. Argila arenosa 
castanho-acinzentada escura, com numerosos 
fragmentos de xisto de pequenas dimensões, 
alguns ossos e abundantes fragmentos de cerâ-
mica.

Integrando a C. 4, surgiram os muros ha-
-hb e ia (Fig. 64), de orientação nordeste-su-
doeste. O muro ha-hb possui o troço sul (ha) 
rectilíneo, e o norte (hb) curvilíneo. Estes são 
formados por fiadas horizontais de lajes de xis-
to sobrepostas e ligadas por argila amarelada.

A cerca de 0,7m para noroeste do muro 
ha, desenvolve-se o muro ia, igualmente recti-
líneo e sensivelmente paralelo àquele, mas de 
que se conserva somente o paramento sudeste, 
formado por uma única fiada de lajes de xisto 
colocadas na horizontal.

Devemos ainda referir, como integrando 
a Fase II, o muro ea, curvilíneo e construído, 
em parte, sobre a muralha cc (Qs. Q/3-4 do S. 
XXXVI).

O presumível forno dos Qs. M-N/2-3 
do S. XXXVI (Fig. 59), que tendo sido par-
cialmente escavado na primeira campanha foi 
agora totalmente posto a descoberto, integra 
igualmente a Fase II, tendo-se sobreposto par-
cialmente ao troço cb da muralha da Fase I.
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2.3.3. 3ª Campanha

A terceira campanha de escavações no 
Porto das Carretas iniciou-se a 14 de Junho de 
1999 e prolongou-se até 12 de Novembro do 
mesmo ano, com uma pausa compreendida en-
tre 14 de Agosto e 12 de Setembro. 

A escavação seguiu a metodologia utiliza-
da no ano anterior e a quadrícula de referência 
implantada na primeira campanha; registo de 
planos e perfis obtidos através da remoção das 
sucessivas camadas naturais; crivagem integral 
dos sedimentos.

Além da abertura de novos cortes (G, H, 
I, J e K), procedeu-se ao aprofundamento dos 
Cortes A e C.

O Corte G prolongou para leste a zona 

Fig. 64 - Porto das Carretas, 1998. Escavação no interior da Torre N7, vendo-se os muros ha e ia, que delimitariam corredor de acesso
à área central da fortificação durante a Fase I. Esses muros foram cortados a sudoeste pelo muro fa da Torre N7, pertencente à Fase II.
Foto obtida de nordeste.

norte do Corte A, abrangendo os Qs. O-Q/15-
20 do S. XXXVI e os Qs. O-Q/1 do S. XLIV.

O Corte H prolongou os Cortes A e C, res-
pectivamente para oeste e para norte: Qs. G-J/10-
20 do S. XXXVI e Qs. G-J/1 do S. XLIV.

O Corte I confina a sul com os Cortes A, 
G e H, tendo sido escavados os Qs. I-R/2-4 do 
S. XLIV.

Imediatamente a oeste do Corte H, ini-
ciou-se a escavação do Corte J (Qs. C-F/17-20 
do S. XXXVI e Qs. C-F/1-2 do S. XLIV).

Para oeste da área escavada, nos Qs. 
H-L/5-7 do S. XXXV, foi aberto o Corte K.

Novas sequências estratigráficas – A terceira 
campanha confirmou plenamente a sequência 
estratigráfica geral observada nas campanhas 
anteriores.
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Notaram-se, porém, algumas variações la-
terais:

Nos Cortes C e H, onde se atingiu am-
plamente o nível de cascalheira do terraço plis-
tocénico, a C. 4A, de derrubes, era essencial-
mente constituída por fragmentos de barro de 
revestimento cozido, embalados por sedimento 
areno-argiloso castanho-acinzentado escuro, 
com carvões dispersos, revelando acção do fogo. 
Este derrube, provocado provavelmente por um 
incêndio, estendia-se por mais de 12 metros, a 
partir da face interna da muralha ca, da Fase I, 
ao longo da encosta norte, de fraco declive. 

São nítidos, nos mesmos cortes, indícios 
de abarrancamento do topo da C. 4A (Fig. 66), 
o que parece indicar abandono prolongado en-
tre a Fase I e a Fase II.

A C. 3 mostrou, no Corte H, características 
de nível de regularização destinado à constru-
ção de um terraço; integrava numerosas placas 
de xisto heterométricas e calhaus rolados, quase 
sem sedimento encaixante, que colmatavam as 
depressões do topo da C. 4A e regularizavam o 
declive natural, formando uma superfície sensi-
velmente horizontal (Fig. 66).

A C. 2B do interior da Torre M13, em co-
nexão com a base do muro deste edifício, era 
formada, em uma espessura de 0,10 a 0,15 m, 
por sucessão de pisos muito finos, de argila cas-
tanho-acinzentada.

A C. 2B1, identificada nas Cabanas I4 e 
K5, de areia argilosa acinzentada escura e mui-
to rica em fragmentos de cerâmica de grandes 
dimensões, representava uma variação lateral da 
C. 2B.

Troço ca da primeira linha de muralhas (Fase 
I) – A escavação em profundidade no Corte C 
permitiu definir o troço ca da muralha da pri-
meira fase. Encontrava-se muito destruído em 
altura, tendo, nos Qs. I-J/ 3-4, sido sobreposto 
pela Cabana I4, pertencente à Fase II; conserva-

va duas a três fiadas de blocos lajiformes de xisto 
e assentava directamente no topo da cascalheira 
do terraço plistocénico. À sua base encostava-se 
a C. 4B, nível de ocupação da Fase I. O troço 
ca rematava a oeste (Qs. E-F/2-3, S. XXXVI) 
por um paramento ligeiramente curvilíneo 
(Fig. 94) que se prolongava provavelmente para 
noroeste. Com efeito, no Q. E4 do S. XXXVI 
surgiu uma acumulação de blocos lajiformes de 
xisto talvez resultantes do desmantelamento 
desse paramento por acção de um processo de 
abarrancamento que teria ocorrido a seguir ao 
abandono da Fase I. Esta interrupção da mu-
ralha e o referido remate podem corresponder 
a uma abertura que aí teria existido. O alarga-
mento e escavação em profundidade do Corte 
F não revelaram qualquer estrutura conservada. 
Mas a presença de grandes blocos lajiformes de 
xisto que definiam, ainda que grosseiramente, 
um alinhamento de direcção sudoeste-nordeste 
poderia corresponder ao limite poente da refe-
rida entrada.

A abertura do Corte K, a 7 m para oeste 
do Corte F, com o objectivo de detectar o pro-
longamento para ocidente do troço de muralha 
ca, mostrou-se também infrutífera: os níveis e 
as estruturas arqueológicos encontravam-se em 
toda a área do Corte K completamente destruí-
dos, desde a superfície do terreno ao topo da 
cascalheira plistocénica que aqui surgia a cerca 
de 0,4m de profundidade.

A C.4, com as duas subdivisões 4B (nível 
de ocupação) e 4A (nível de derrubes), encon-
trava-se bem representada na área do Corte C, 
para norte da muralha ca, e no Corte H. Não 
revelou, porém, qualquer estrutura pétrea. Mas 
a grande abundância, a que anteriormente fize-
mos referência, por toda essa área, de fragmen-
tos de barro de revestimento cozido, com nega-
tivos de ramagens, parece indicar a existência 
de estruturas constituídas por materiais de na-
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Fig. 67 - Porto das Carretas, 1999. Torre M13, vendo-se, no seu interior, as lareiras (nºs 1-3) e o buraco de poste estruturado (nº 4) que 
integravam a C. 2B2.

Fig. 68 - Porto das Carretas, 1999. Torre M13 vista de noroeste.
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tureza vegetal revestidos por argila, estruturas 
que teriam sofrido a acção de um incêndio.

Somente nos Qs. L-M/18 do S. XXXVI, 
surgiu um pequeno troço de muro da Fase I. 
Foi cortado a oeste pelo muro la da Cabana M3 
pertencente à Fase II, e sobreposto, a nascente, 
pelo muro ka, que ligava a Torre M13 à Cabana 
M3 (Figs. 69 e 94).

Novos dados sobre a Torre M13 – Com a 
abertura dos Cortes G e H, a Torre M13 ficou 
totalmente posta a descoberto (Figs. 67 e 68). É 
circular e possui abertura virada a sudeste que 
comunica com a Torre N7 (Fig. 94). É defini-
da por um muro de xisto ligado por argila que 
assentava sobre a C. 4A (derrubes da Fase I). 
A escavação da metade norte do seu interior (a 
metade sul foi escavada durante a 2ª campanha) 
revelou, sob um espesso nível de derrube a que 
já aludimos ao tratar da estratigrafia, uma su-
cessão de pisos em conexão com a fase de cons-
trução do muro da torre, a que também atrás 
nos referimos. De entre o espólio que estes pisos 
ofereceram, salienta-se cerâmica campaniforme 
estilisticamente do grupo internacional e, no Q. 
N13, uma concentração de “pesos de rede” em 
pedra, chanfrados, parcialmente sobrepostos, 
abrangendo a área de 0,3x0,2m, cujo ponto cen-
tral se localizava a 0,35 m para E e a 0,60 m 
para N dos lados do Q. N13. A cerâmica cam-
paniforme e os “pesos de rede” surgiram no topo 
daquela sucessão de pisos. Estes integravam três 
estruturas de combustão e um presumível “bu-
raco de poste” estruturado (Fig. 101).

As estruturas de combustão distribuíam-
-se ao longo da parede da torre, distando dela 
entre cerca de 0,30 m e 0,55 m. O presumível 
“buraco de poste” localizava-se no centro da 
torre. 

Todo o Q. M12 e parte dos Qs. L12, M11, 
M13 e N12 foram ocupados por uma depressão 
que abria no topo da C. 2B e atingia a superfí-

Fig 69 - Porto das Carretas, 1999. Muro da Cabana M3
e respectivos derrubes. Fotografia obtida de noroeste.

cie da cascalheira plistocénica, numa profundi-
dade máxima de cerca de 0,45 m; encontrava-se 
repleta de cinzas e outros subprodutos de acti-
vidade de combustão. Tratar-se-ia presumivel-
mente de um “cinzeiro” que recebia as cinzas 
produzidas nas referidas lareiras.

Cabana M3 – A 3,3 m para norte da Torre 
M13, a escavação pôs a descoberto um muro 
de xisto que delimitava um compartimento de 
planta circular – Cabana M3 (Figs. 69 e 94). 
Conservou-se apenas a sua metade sul (Cortes 
A, G e I); a metade norte foi completamente 
destruída pela recente realização de trabalhos 
agrícolas. Assentou sobe a C. 4A (derrubes da 
Fase I).
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Fig. 70 - Porto das Carretas, 1999. Cabana K5 vista de sul-sudeste.

Fig. 71 - Porto das Carretas, 1999. Cabana K5.Aspecto do nível de derrubes. Vista de sudeste.
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Fig. 72 - Porto das Carretas, 1999. Cabana K5. Aparecimento de recipiente cerâmico na base do nível de derrubes.

A escavação do interior da Cabana M3 re-
velou uma camada de derrubes, com 0,25 m de 
espessura, formada por lajes de xisto.

O espaço compreendido entre a Torre 
M13 e a Cabana M3 apresentou-se seccionado 
por um muro rectilíneo (ka), de orientação N-S 
(Qs. N16-19 do S. XXXVI), que estabelecia a 
ligação entre aquelas duas construções; assen-
tava sobe a C. 4 e passava sobre o muro ja , da 
Fase I (Fig. 94).

Nova intervenção na Torre N7 – A Torre 
N7 havia sido, em grande parte, escavada du-
rante a segunda campanha. Na 3ª campanha, ao 
aprofundar-se nos Qs. L8-9, identificou-se um 
vão aberto no muro fa que delimita esta torre 
(Fig. 94). Trata-se de uma “porta” que em dado 
momento foi encerrada, pelo interior, com uma 

laje de xisto colocada verticalmente, reforçada 
internamente por argila e blocos de pedra; um 
destes blocos era um grande fragmento de mó 
manual.

Cabanas I4 e K5 – Na área abrangida pe-
los Qs. H-K/3-6 do S. XXXVI foram postos 
a descoberto os vestígios arquitectónicos de 
dois compartimentos integráveis na Fase II. 
Designámo-los por Cabanas I4 e K5. A im-
plantação da primeira (Fig. 94) teve lugar sobre 
o derrube do troço ca da muralha da Fase I e 
ocuparia, aproximadamente, os Qs. H-J/3-6 do 
S. XXXVI. Dela restam o paramento exterior 
de um muro de traçado curvilíneo (ma) e dois 
buracos de poste estruturados através de peque-
nos esteios de xisto. O estrato (C. 2B1) que se 
encontrava em conexão com essas estruturas 
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apresentou-se muito rico em cerâmica embala-
da em sedimento castanho-acinzentado escuro.

Em momento provavelmente posterior ao 
da construção da Cabana I4, mas ainda dentro 
da Fase II, foi erguida a Cabana K5 (Qs. J-K/4-
6 do S. XXXVI), com a construção de um muro 
(na) curvilíneo que liga o muro ocidental da 
Torre N7 (troço fc) ao muro ma, da Cabana I4, e 
a reutilização de estruturas preexistentes como 
o muro ma e o troço fa da Torre N7 (Figs. 70, 
71 e 94). Criou-se assim um espaço de planta 
irregular, mas grosseiramente oval que comu-
nicava directamente com a Torre N7 através 
de vão anteriormente existente entre os troços 
fa e fc desta torre. O espaço de circulação que 
teria existido antes da construção da Cabana 
K5, e que, partindo da referida abertura da Tor-
re N7, contornaria a Cabana I4, deixou, assim, 
de existir. A Cabana K5 foi pois levantada em 
momento tardio da Fase II. O seu enchimento 
era constituído por abundantes blocos lajifor-
mes de xisto resultantes do derrube das paredes 
(Figs. 70 e 71), com escasso sedimento argiloso 
a embalá-los. Sob esses derrubes jaziam nume-
rosos recipientes fragmentados (um encontra-
va-se inteiro, Fig. 72) pela queda das paredes. 
Com efeito, os fragmentos têm, muito frequen-
temente, dimensões apreciáveis e muitos colam 
entre si.

2.3.4. 4ª Campanha

A quarta campanha de escavações no Por-
to das Carretas iniciou-se a 17 de Julho de 2000 
e prolongou-se até 7 de Outubro do mesmo 
ano (65 dias úteis). 

A escavação seguiu a metodologia utiliza-
da nas anteriores campanhas, designadamente 
no que respeita à quadrícula de referência, im-
plantada na primeira campanha, ao registo de 
planos e perfis e à crivagem integral dos sedi-

mentos. Consistiu no aprofundamento do Cor-
te D, tendo sido atingido o topo da cascalheira 
plistocénica nos Qs. S-T/7-14 (S. XXXVI) e 
A-G/8-14 (S. XXXVII); no alargamento do 
Corte J, escavando-se até à base da C. 2 nos 
Qs. B-F/15-20 (S. XXXVI), B-F/1 e B-H/2-
4 (S. XLIV); e na abertura de novos cortes: L 
(C.1, Qs. R-S/15-16); M (atingiu-se o topo 
da cascalheira, nos Qs. G/15-18, H-J/11-20 
do S. XXXVII e Qs. H-J/1-4 do S. XLV); N 
(atingiu-se o topo da cascalheira, Qs. A-B/20 
do S. XLIV); O (atingiu-se o topo da casca-
lheira, Qs. E-F/8 do S. LIII) e P (atingiu-se a 
rocha – xisto em posição sub-horizontal – Qs. 
L/4-5 do S. LXI).

O aprofundamento no Corte D revelou 
uma sequência estratigráfica em tudo idêntica à 
observada nas anteriores campanhas. Assim, de 
cima para baixo (a C.1 havia já sido removida):

C. 2A - Derrubes de construções da Fase 
II de ocupação. Esp. 0,15-0,30m. Numerosos 
blocos lajiformes de xisto embalados por sedi-
mentos argilo-arenosos cinzento-amarelados.

C. 2B - Nível de ocupação/abandono da 
Fase II. Esp. 0,05-0,10m. Argila arenosa cas-
tanho-amarelada. Assenta, nos Qs. S-T/11-14, 
sobre pavimento lajeado, de xisto, que estaria 
em conexão, exteriormente, com a Torre Ml3.

C. 3 - Nível de abandono, correspondente 
a hiato entre as Fases I e II. Esp. ca 0,20m. Se-
dimento argiloso, muito compacto, de cor bege, 
embalando numerosos e pequenos fragmentos 
de xisto e alguns calhaus rolados.

C. 4A - Derrubes de construções da Fase 
I. Esp. 0,10-0,25m. Blocos lajiformes de xisto 
embalados por sedimento argiloso castanho-
-acinzentado claro.

C. 4B - Nível de ocupação/abandono da 
Fase I. Esp. 0,5-0,l0m. Sedimento argiloso, 
pouco compacto, castanho-acinzentado escuro, 
embalando, sobretudo na parte superior, nu-



127

Fi
g. 

73
 -

 P
or

to
 d

as
 C

ar
re

ta
s, 

20
00

. P
er

fil
 o

es
te

 d
os

 Q
s. 

S/
9-

14
, i

nt
eg

ra
nd

o 
a 

m
ur

al
ha

 p
a, 

pe
rt

en
ce

nt
e 

à 
Fa

se
 I.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

128

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

merosos fragmentos de barro de revestimento 
cozido. Encosta às faces da muralha pa e as-
senta sobre pavimento formado por pequenos 
seixos ligados por argila (C. 4C), que, por sua 
vez, repousava sobre o topo da cascalheira plis-
tocénica. Nos Qs. S/9-10 esse pavimento apre-
sentava-se mais espesso, atingindo ca. 0,l5m de 
espessura ao encostar à face sul da muralha pa.

Nos Cortes N, O e P, que funcionaram 
como sondagens abertas na zona norte do Por-
to das Carretas, as sequências estratigráficas 
diferem do observado na zona central do ar-
queossítio. Assim, os Cortes O e P revelariam 
uma única camada (C. 1), de argila arenosa 
castanho-acinzentada, revolvida pelas lavouras, 
sem material arqueológico, que assentava di-
rectamente no topo da cascalheira plistocénica 
(Corte O) ou na superfície de formações sub-
-horizontais de xisto.

No Corte N, surgiu, imediatamente abai-
xo da C. 1, um nível coluvionar, argilo-arenoso 
rico em pequenos fragmentos de xisto e calhaus 
rolados; lembrava a C. 3 da estratigrafia geral; 
assentava sobre camada argilosa castanho-
-amarelada, com as características da C. 4A, 
que embalava numerosos blocos lajiformes de 
xisto correspondentes ao derrube de constru-
ções. Esta formação repousava sobre o topo da 
cascalheira plistocénica. O referido derrube, 
pela dimensão dos elementos pétreos que o in-
tegravam, pode relacionar-se com o troço norte 
da muralha c, erguida na Fase I.

Troço cd da primeira linha de muralhas (Fase 
I) – O Corte M foi aberto a fim de conhecer-
mos o desenvolvimento, para norte, do troço cc 
da muralha da Fase I, posto a descoberto em 
anteriores campanhas. Verificámos que nos Qs. 
I-J/13-14 (S. XXXVII), onde essa muralha se 
encontrava muito destruída, e apresentava di-
recção SO-NE, a mesma inflectia para norte. 
Este novo troço, com 7m de comprimento, foi 

designado por cd (Fig. 94). Bem conservado em 
largura (2,1 m de largura máxima) e muito des-
truído em altura (no máximo, três fiadas de xisto 
sobrepostas), deixava de ter expressão nos Qs. 
H-J/2 (S.XLV) em resultado de completa des-
truição. A partir deste último ponto, é possível 
que inflectisse para NO. O troço cd foi construí-
do em xisto, de acordo com a técnica utilizada 
no troço cc. A sua base encontrava-se em cone-
xão com a C. 4 que revelou, ao longo do para-
mento oeste da muralha, numerosos e grandes 
fragmentos de barro de revestimento cozido.

Passagem no troço cc da primeira linha de mu-
ralhas (Fase I) – A 4ª campanha de escavações 
pôs a descoberto, nos Qs. D-E/l0 (S. XXXVII), 
uma abertura no troço cc da muralha da primei-
ra fase (Figs. 74 a 76). Possui 0,85m de largura; 
o comprimento, de 1,8m, corresponde à largura 
da muralha cc; é limitada, lateralmente, por pa-
ramentos de lajes de xisto, em geral alongadas 
(0,6m de comprimento máximo) e sobrepos-
tas em quatro fiadas horizontais. No lado oes-
te, esta abertura possuía um sistema de fecho 
constituído por um esteio de xisto com 0,58m 
de comprimento e ca. 0,lm de altura (em rela-
ção à superfície do piso da C. 4), implantado 
paralelamente à muralha, esteio que era acom-
panhado, junto de cada uma das suas extremi-
dades, por buracos de poste estruturados por 
pequenos esteios igualmente de xisto.

Muralha pa da fortificação central (Fase I) 
– No Corte D, coberto pela C. 3 e em cone-
xão com a C. 4 (Fase I), entre o Q. B8 do S. 
XXXVII e o Q. S11 do S. XXXVI, surgiu um 
troço de muralha que designámos por pa (Figs. 
77, 78 e 94). Arranca da face interna da mura-
lha cc, a que é sensivelmente perpendicular, diri-
gindo-se para noroeste. De xisto, conservando, 
no máximo, sete fiadas horizontais de blocos 
lajiformes (0,32m de altura), a muralha pa é 
definida por dois paramentos de grandes lajes 



Fig. 74 - Porto das Carretas, 2000. Troço cc da primeira linha de muralhas (Fase I), interrompida por passagem. Fotografia obtida de nordeste.
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Figs. 75 e 76 - Porto das Carretas, 2000. Passagem que atravessa o toço cc da primeira linha de muralhas, vendo-se,  o sistema de fecho 
existente no lado interior. Fotografia obtida de noroeste. Na Fig. 76, estrutura negativa, junto da face interna da muralha cc, aberta na 
cascalheira e repleta de lajes de xisto.

(0,6m de comprimento máximo) colocadas 
quer transversalmente quer longitudinalmente; 
entre os paramentos, o enchimento é formado 
por lajes de xisto, em geral de menores dimen-
sões, e calhaus rolados ligados por argila areno-
sa castanho-amarelada. Possui orientação SE-
-NO, 1,9m de largura e 5,4m de comprimento 
máximo conservado. Nos Qs. T9 (S. XXXVI) e 
A9 (S. XXXVII) foi cortada por uma vala re-
cente que, com a orientação SO-NE, atingiu 
o topo da cascalheira plistocénica. Trata-se de 
uma estrutura que provavelmente encerraria a 
norte uma “barbacã” da fortificação central da 
Fase I.

Estrutura ha-hb (Fase I) – Em anteriores 
campanhas, havíamos posto a descoberto, na 
metade oeste do interior da Torre N7, a estrutu-
ra ha-hb (Figs. 79 e 84). Na campanha de 2000, 

ao escavarmos a metade nascente da mesma 
torre, verificámos que o paramento oeste da-
quela estrutura (ha) se prolongava, formando 
um traçado ligeiramente curvilíneo de direc-
ção aproximadamente N-S, até ao Q. O9 (S. 
XXXVI), a partir do qual inflectia bruscamente 
para NE e, mantendo traçado também ligeira-
mente curvilíneo (hb), passava sob o muro fb da 
Torre N7; iria provavelmente encontrar a ex-
tremidade oeste da muralha pa. Este paramen-
to, em conexão com a C. 4, e, por conseguinte, 
pertencente à Fase I, é formado por lajes de 
xisto de dimensões médias (dimensão máxima 
ca. 0,35m) que se sobrepõem, no ponto melhor 
conservado (Q. P10, S. XXXVI) em seis fiadas 
horizontais (0,45m de altura máxima). O pa-
ramento leste foi destruído por vala recente de 
direcção NE-SO. O topo da estrutura foi co-
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Fig. 77 - Porto das Carretas, 2000. Em primeiro plano, a muralha pa, pertencente à Fase I, cortada por vala recente. Em segundo plano, 
o muro eb, da Torre R5 (Fase II). Fotografi a obtida de norte.

Fig. 78 - Porto das Carretas, 2000. Muralha pa, cortada por vala recente e, arrancando da muralha cc. Fotografi a obtida de norte.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

132

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

berto pela C. 3, de sedimento argiloso compac-
to, amarelado, rico em pequenos fragmentos de 
xisto - nível de abandono que separa os níveis 
da primeira fase dos da segunda fase.

Estruturas negativas (Fase I) – No topo da 
cascalheira plistocénica foram abertas algumas 
depressões de origem antrópica. Assim, no Q. 
T12 (S. XXXVI) escavámos uma depressão, 
que se abria a partir do pavimento da Fase I (C. 
4C), de planta ovalada, com 0,7m - 0,6m de 
diâmetro e 0,15m de profundidade; encontra-
va-se preenchida por lajes de xisto, de dimen-
sões médias (0,35m de comprimento máximo), 
colocadas na horizontal e sobrepostas em dois 
níveis (Figs. 80 e 94).

No Q. E11 (S. XXXVII), junto do para-
mento interno da muralha cc, surgiu outra de-

Fig. 79 - Porto das Carretas, 2000. Escavação no interior da Torre N7, vendo-se os muros ha (nº 1), hb (nº 2), ia (nº 3) e ib (nº 4), 
que delimitam corredor de pavimento lajeado (nº 5) de acesso a área vestibular (nº 6). O nº 7 corresponde ao muro fa da Torre N7. 

pressão, de planta aproximadamente circular, 
com ca. 0,9/1m e 0,15m de profundidade, re-
pleta de blocos lajiformes de xisto, abundantes 
fragmentos de recipientes cerâmicos, barro de 
revestimento cozido e alguns ossos (Fig. 76).

Torre R5 – No Corte D, a SE da Torre N7, 
identifi caram-se os restos do que designámos 
por Torre R5 (Fig. 94). De planta circular, era de-
fi nida pelo muro ea-eb. Este muro, com a largura 
máxima observada de 0,75m (troço ea) foi cons-
truído com lajes de xisto de dimensões médias e 
grandes (dimensão máxima observada 0,5m, no 
troço ea) que se organizam em dois paramentos; 
entre estes, o enchimento é formado por blocos 
lajiformes de menores dimensões, ligados por 
sedimento argiloso castanho-amarelado. Nos 
pontos melhor conservados, observam-se três 



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

133

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

fiadas horizontais de lajes sobrepostas. O muro 
ea-eb foi construído sobre níveis da Fase I (Cs. 3 
e 4); parte do troço ea assentou directamente no 
topo da muralha cb, da primeira fase. Muito des-
truído a norte e a sul, definia uma área circular, 
internamente com ca. 4m. O piso do interior da 
Torre R5 era de terra batida e possuía, na zona 
central (Qs. R-S/4-5, S. XXXVI), uma larei-
ra subcircular (ca. 0,7m de diâmetro), de argila 
cozida coberta por sedimento carbonoso. Sobre 
esse piso assentava um nível de derrube (C. 2A) 
formado (tal como se observou nas Torres M13 
e N7), de baixo para cima, por camada de argila 
castanho-amarelada (resultante do derrube da 
parte superior da estrutura) e camada de blocos 
lajiformes de xisto (derrube da base pétrea dos 
muros). A diferenciação do nível de derrube des-
tas estruturas em dois subníveis distintos permi-
te reconstituir os seus alçados com embasamento 
pétreo e topo em terra.

A Torre R5 abria a NO, talvez comunican-
do directamente com a Torre N7. Desta aber-
tura, de largura indeterminada, resta o seu lado 
sul - paramento que corresponde à extremidade 
norte do troço ea (Q. Q5 do S. XXXVI).

A escavação da metade este do interior da 
Torre N7 mostrou que o muro que a limitava a 
nordeste, este e sudeste foi totalmente destruí-
do pela recente abertura de vala de orientação 
NE-SO.

No Q. N7 (S. XXXVI), sobre o topo da es-
trutura ha-hb, da Fase I, surgiu uma área de com-
bustão, não estruturada, cujo piso se apresentava 
endurecido e possuía cor cinzento-avermelhada 
devido a intensa acção do fogo; sobre ela repou-
savam carvões e ossos queimados.

2.3.5. 5ª Campanha

Com início a 24 de Setembro, a 5ª cam-
panha de escavações no Porto das Carretas 

Fig. 80 - Porto das Carretas, 2000. Vista do topo de fossa aberta
na cascalheira plistocénica, repleta de lajes de xisto (Q. T12, S. 
XXXVI). Fotografia obtida de nordeste.

prolongou-se até 23 de Novembro de 2001, 
data em que, devido a condições meteorológi-
cas adversas, foi interrompida, retomando-se os 
trabalhos em Janeiro de 2002, de 14 a 17. Teve, 
assim, uma duração, de 47 dias úteis.

Tendo-se seguido a metodologia geral 
utilizada nas anteriores campanhas, esta teve 
como principal objectivo resolver alguns pro-
blemas que haviam ficado pendentes no final 
da 4ª campanha. Assim, realizaram-se as se-
guintes intervenções: 

 
2.3.5.1. Qs. P-R/10-13, S. XXXVI (Corte D)

Procurou-se conhecer a relação entre a 
muralha pa e o muro hc. Removida a camada 
(C. 2A) correspondente ao derrube do muro 
da Torre M13 (Fase II de ocupação), cama-
da formada por numerosos blocos lajiformes 
de xisto, em uma espessura de cerca de 0,3m, 
surgiu o que parece ter sido um pavimento la-
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jeado que teria existido em torno daquela tor-
re. Este presumível pavimento assentava so-
bre a C. 3, de abandono, constituída, em uma 
espessura de cerca de 0,25m, por sedimento 
argiloso, castanho-amarelado, compacto, que 
embalava numerosos fragmentos de xisto, 
em geral de pequenas dimensões, e escassos 
materiais arqueológicos. A C. 3 repousava so-
bre o topo conservado do troço da muralha 
pa, bem como do muro hc. Com uma espes-
sura variável (em média 0,25m), seguia-se a 
C. 4A, de derrubes de estruturas da Fase I, 
que possuía, na base, numerosos fragmentos 
de barro de revestimento cozido, e, na parte 
superior, abundantes blocos lajiformes de xis-
to de dimensões médias e grandes. Nesta área, 
a camada de ocupação da Fase I (C.4 B) ti-
nha pouca expressão: nível descontínuo, com 
cerca de 0,05m de espessura máxima, argiloso, 
castanho-escuro, com manchas carbonosas; 
assentava sobre o topo da cascalheira plisto-
cénica. As estruturas da Fase I identificadas 
nesta área são a muralha pa (extremidade no-
roeste) e o muro hc.

A escavação de 2001-2002 permitiu veri-
ficar que o troço da muralha pa posto a desco-
berto na 4ª campanha se prolongava por mais 
0,5m, pela área agora intervencionada (Qs. 
R/10-11, S. XXXVI), mostrando a mesma lar-
gura, altura e técnica construtiva do troço já co-
nhecido; nos Qs. R/10-11, termina através de 
um “remate” formado por grandes lajes compri-
das e relativamente estreitas de xisto, colocadas 
perpendicularmente ao eixo maior da muralha.

O muro hc, prolongamento para o exte-
rior da Torre N7 (Fase II) do muro hb (posto 
a descoberto, no interior dessa torre, em 2000), 
reduz-se, na área agora intervencionada, ao seu 
paramento noroeste, onde se conservaram qua-
tro fiadas horizontais sobrepostas de lajes de 
xisto de dimensões médias. A extremidade nor-
deste deste muro foi adossar-se à extremidade 
noroeste da muralha pa, parecendo ser posterior 
a esta (Figs. 82, 83 e 94).

Com o remate noroeste da muralha pa, o 
referido muro representaria, na Fase I, um dos 
lados de uma ampla entrada, formando um 
átrio que, na área correspondente ao interior da 

Fig. 81 - Porto das Carretas, 2000. Perfil estratigráfico, mostrando a relação entre o muro hc (Fase I) e o muro fb, pertencente à Torre N7 
(Fase II).
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Fig. 82 - Porto das Carretas, 2001-02. Extremidade noroeste da muralha pa, à qual se adossou a extremidade nordeste do muro hc. 
Fotografia obtida de noroeste.

Fig. 83 - Porto das Carretas, 2001-02. Pormenor da fotografia da figura anterior.
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Fig. 84 - Porto das Carretas, 2001-02. Escavação no interior da Torre N7, pertencente à Fase II, tendo sido postas a descoberto novas 
estruturas da primeira fase de ocupação, designadamente uma lareira (nº 1) situada no lado este da área vestibular (nº 2). Nº 3 - muro hb;
nº 4 - muro ha; nº 5 - muro ia; nº 6 - muro ib; nº 7 - pavimento lajeado; nº 8 - muro fb (pertence à “Torre”N7). Fotografia obtida de nordeste.
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Fig. 85 - Porto das Carretas, 2001-02. Lareira (nº 1) estruturada por esteios de xisto, pertencente à Fase I. Foi adossada ao muro hb (nº 2). 
Fotografi a obtida de norte.

Torre N7 (Fase II), dava acesso a um corredor 
limitado pelos muros ha e ia-ib (Figs. 84 e 94).

2.3.5.2. Qs. L-P/7-9, S. XXXVI (interior da Torre N7)

A intervenção nesta área teve por objec-
tivo conhecer melhor as estruturas da primeira 
fase de ocupação, surgidas sob o piso da Torre 
N7 (Fase II), e que haviam fi cado incompleta-
mente escavadas em anteriores campanhas.

Tornava-se necessário remover a C. 4B (ní-
vel de ocupação da Fase I) do átrio e corredor 
referidos anteriormente. Essa camada mostrou 
consistência terrosa de cor castanho-escura, com 
manchas carbonosas e possuía entre 0,05 e 0,10m 
de espessura; embalava (Q. O9, S. XXXVI) uma 
lareira (Fig. 85) estruturada por pequenos esteios 
de xisto que delimitavam área poligonal com 
1mx0,75m (medidas externas), e que se adossava 

ao paramento noroeste do muro hb. 
A escavação permitiu defi nir o muro ib 

(Fig. 84, 6), curvilíneo, que limitava o átrio a 
oeste; com 0,7m de largura, conservava seis fi a-
das horizontais de lajes de xisto, numa altura 
total de 0,35m.

A remoção da C.4B no corredor pôs a des-
coberto, no Q. N8, S. XXXVI, um lajeado de 
xisto que pavimentava a extremidade norte des-
se espaço de circulação, ou seja, a área que co-
municava directamente com o átrio (Fig. 84, 7).

2.3.5.3. Corte M

O facto de termos detectado, no Q. J20 do 
S. XXXVII e no Q. J1 do S. XLV, uma dilata-
ção na face externa da muralha cd, levou-nos a 
abrir, a partir desses quadrados, uma nova fren-
te de escavação (alargamento do Corte M para 

2
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nascente) que abrangeu os Qs. K-P/18-20 do 
S. XXXVII, K-P/1-3 do S. XLV, N-P/17 do 
S. XXXVII, P16 do S. XXXVII, Q/16-20 do 
S. XXXVII e Q1 do S. XLV. Nesta área, estão 
ausentes vestígios da Fase II de ocupação, pelo 
que a estratigrafia é constituída pela C.1, com 
cerca de 0,1m de espessura, que assenta direc-
tamente na C. 4, por vezes vestigial, raramen-
te ultrapassando 0,05m de espessura e rica em 
barro de revestimento cozido.

Removida a C.1, verificou-se que, nos Qs. 
J18-19 (S. XXXVII), arrancava da face externa 
da muralha cd (Fase I) um longo muro, em arco, 
construído com grandes lajes de xisto que che-
gavam a atingir 0,8 m de comprimento máximo. 
Muito destruído em largura e altura e conser-
vando uma a três fiadas horizontais de blocos 
lajiformes de xisto ligados por argila, esta estru-
tura curvava para sudeste, formando o que pa-
rece ter sido uma terceira linha de muralhas (ra) 
que acompanharia, nos lados este, sul e oeste, a 
curva de nível dos 140 m. O troço posto a des-
coberto, numa extensão de cerca de 6m, apre-
sentava cerca de 2,5 m de largura, tendo rece-
bido um reforço externo, com cerca de 1,5m de 
largura, na zona de maior curvatura (entre o Q. 
M3 do S. XLV e o Q. Q18 do S. XXXVII). Esta 
muralha (tal como a cd) assenta sobre o topo da 
cascalheira plistocénica (Figs. 86 e 94).

2.3.5.4. Qs. M-R/2-4, S. XLIV (Corte I)

A identificação, em anteriores campanhas, 
de alguns blocos lajiformes de xisto, compri-
dos e estreitos, que formavam fiada curvilínea e 
afloravam na C. 4 do Corte I, levou-nos a apro-
fundar essa área, removendo aquela camada, e 
a estender a escavação aos quadrados contíguos 
(Qs. M-P/2-3 do S. XLIV). Surgiu, assim, o que 
parecem ser os restos de uma cabana circular da 
Fase I. O muro que a delimitava (sa), formado 

por lajes de xisto colocadas na horizontal, com 
dois paramentos bem definidos nos pontos me-
lhor conservados e 0,6m de largura, encontrava-
-se muito destruído; frequentemente está redu-
zido à base de um dos paramentos. A estrutura 
assentava no topo da cascalheira plistocénica e 
achava-se coberta pela C. 3 da estratigrafia geral 
(nível de abandono). A cabana possuía cerca de 
5m de diâmetro externo (Figs. 87 e 94).

2.3.5.5. Qs. B-D/16-19 do S. XLV (Corte Q)
e Qs. A-E/1-4 e C-E/1-6 do S. LII (Corte N)

A identificação do pano norte da primeira 
linha de muralhas representou um dos princi-
pais objectivos da presente campanha. Deste 
modo, foi aberto o Corte Q (Qs. B-D/16-19 e 
D15 do S. XLV) e aprofundado e alargado o 
corte N (Qs. A-B/1-7 e C-E/4-9 do S. LII).

A escavação do Corte Q pôs a descoberto 
o paramento sul do que pensamos ser o pano 
NE da primeira linha de muralhas. Os blocos 
lajiformes, de xisto, dispostos na horizontal, 
formavam uma a três fiadas sobrepostas, assen-
tando toda a estrutura no topo da cascalheira 
plistocénica. O paramento encontrava-se em 
conexão com a C. 4 (Fase I), a qual era coberta 
directamente pela C. 1.

No Corte N, a concentração, nos Qs. B-D/3-
4, de lajes de xisto colocadas horizontalmente, al-
gumas delas muito compridas (0,6m de compri-
mento máximo) e de orientação NW-SE, permi-
tiu-nos admitir tratar-se do que resta, nessa área, 
do pano NE da primeira linha de muralhas. A 
largura máxima dessa concentração, que assentava 
no topo da cascalheira plistocénica, é de 1,7 m, não 
existindo já vestígios de paramentos. Tal como no 
Corte Q, estes elementos pétreos integravam a 
C. 4, estando ausentes os níveis arqueológicos cor-
respondentes à Fase II; a estratigrafia, em ambos 
os cortes, restringia-se às camadas 1 e 4 (Fase I).
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2.3.5.6. – Qs. K-M/11-14 (interior da Torre M13)

Em anteriores campanhas, havíamos proce-
dido à escavação do interior da Torre M13 até à 
base da C. 2B, o nível da Fase II durante a qual 
foi construída e ocupada aquela estrutura. Deci-
dimos, na campanha de 2001, aprofundar abaixo 
desse nível, escavando a metade oeste da área cor-
respondente ao interior da mesma torre. Remo-
vida a C. 3 nível de abandono no qual se fundou 
o muro da Torre M13, surgiu a C. 4 que, neste 
local, mostrou maior complexidade do que a ve-
rificada até agora na restante área escavada. Com 
a presente escavação foi possível identificar dois 
momentos de ocupação/construção no estrato da 
Fase I (C.4). Assim, de cima para baixo:

C. 4A – Nível de derrubes, com abundan-
tes blocos lajiformes de xisto embalados por 
sedimento areno-argiloso castanho-amarelado.

C. 4B1 – Nível com cerca de 0,05m de 
espessura, argiloso, castanho escuro, contendo 
numerosos fragmentos de cerâmica, na hori-
zontal e em geral de grandes dimensões que 
repousavam sobre um piso muito destruído, 
descontínuo, de argila amarelada e com cerca 
de 0,03m de espessura.

C. 4B2 – Nível carbonoso, castanho-acin-
zentado escuro, muito semelhante à C. 4B da 
estratigrafia geral. Com cerca de 0,1m/0,15m 
de espessura, assentava sobre o topo da casca-
lheira plistocénica,

– Em conexão com a C. 4B1, surgiram 
duas estruturas:

– No Q. L14, o que poderia ser a extremida-
de SE de um muro que se prolongava, para NE, 
por debaixo do muro da Torre M13. Construído 
com blocos lajiformes de xisto dispostos horizon-
talmente e ligados por argila, possuía 0,8m de 

Fig. 86 - Porto das Carretas, 2001-02. Troço ra da terceira linha de muralhas, a que foi adossado o reforço rb. Fotografia obtida de nordeste.
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Fig. 87 - Porto das Carretas, 2001-02. Restos do paramento do muro sa pertencente à Cabana P4. Fotografi a obtida de norte.

Fig. 88 - Porto das Carretas, 2001-02. Escavação no interior da Torre M13 (Fase II), observando-se estruturas de dois momentos da Fase 
I: nº 1 - estruturas rectilíneas formadas por pequenos esteios de xisto (1º momento); nº 2 - lareira lajeada e limitada por esteios de xisto 
(2º momento); nº 3 - extremidade de presumível muro (2º momento) que se prolonga para noroeste por debaixo da Torre M13 e que foi 
assentar sobre parte de uma das estruturas rectilíneas do 1º momento. Fotografi a obtida de nordeste.
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largura, 0,3m de altura (quatro fiadas horizontais 
sobrepostas) e foi observado em uma extensão de 
cerca de 0,8 m (como atrás dissemos, prolongava-
-se sob o muro da Torre M13); assentava sobre o 
topo da C. 4B2 (Figs. 88, nº 3 e 99).

– No Q. M13, uma lareira sub-rectangular 
(0,6mx0,4m), com o fundo lajeado por placas 
de xisto e limitada por pequenos esteios do 
mesmo material; assentava igualmente sobre o 
topo da C. 4B2 (Figs. 88, nº 2 e 99). 

Em conexão com a C. 4B2, surgiram dois 
alinhamentos paralelos, de orientação SW-NE, 
que distam entre si 0,8m, formadas por peque-
nos esteios de xisto (os maiores com 0,3m de 
comprimento e 0,2m de altura) implantados 
no topo da cascalheira plistocénica, esteios que, 
em alguns pontos, conservavam exteriormente 
um revestimento de barro cozido (Figs. 88, nº1 
e 99). Estas duas estruturas foram observadas 
em uma extensão de 2,2m, prolongando-se, a 
SW, por sob o muro da Torre M13, e, a nor-
te, por debaixo do presumível muro da C. 4B1. 
Com a quinta campanha de escavações, con-
cluiu-se a intervenção arqueológica no Porto 
das Carretas, pelo que, juntamente com técni-
cos da EDIA, se procedeu à protecção do sítio, 
cuja área escavada foi coberta por geotêxtil e, 
seguidamente, reposta a morfologia anterior à 
escavação.

2.4. Estratigrafia e fases de ocupação

As escavações arqueológicas no Porto das 
Carretas, de que tratámos no capítulo anterior, 
revelaram uma sequência estratigráfica com 
poucas variações laterais, onde se identificaram 
duas fases de ocupação principais, mais desagre-
gadas em algumas áreas restritas. Assim, de for-
ma sintética, e de cima para baixo, observou-se:

C. 1 – Nível superficial revolvido por lavou-
ras não mecanizadas.

C. 2A – Derrubes de construções, integran-
do numerosos blocos lajiformes de xisto.

C. 2B1 – Nível de ocupação da fase IIB, 
observado somente na área das Cabanas I4 e K5.

C. 2B2 – Nível de ocupação da Fase IIA, 
observado na restante área escavada; forneceu 
cerâmica campaniforme do grupo estilístico in-
ternacional.

C. 3 – Nível de abandono, correspondente a 
hiato no processo de ocupação do sítio.

C. 4A – Derrubes de construções: nume-
rosos blocos lajiformes de xisto e fragmentos 
de barro de revestimento cozido, com expressão 
em toda a área escavada. Vestígios de abarranca-
mento no topo da camada.

C. 4B1 – Nível de ocupação da Fase IB, de-
tectado somente nos Qs. K-M/11-14, do Sector 
XXXVI.

C. 4B2 – Nível de ocupação da Fase IA, 
identificado em toda a área escavada.

C. 4C-D – Pavimento (C.4C) formado por 
lajes de xisto ou por pequenos seixos ligados por 
argila, e respectiva sub-base, de argila (C.4D). 
Níveis muito descontínuos.

C. 5 – Cascalheira do Plistocénico que, por 
sua vez, assenta sobre xistos do Silúrico.

A presença na C. 4A de abundante barro 
de revestimento cozido indica não só que grande 
parte das estruturas da Fase I foi construída com 
materiais de natureza vegetal revestidos por argi-
la, mas também que no final dessa fase teria ocor-
rido um incêndio de grande amplitude. Também 
de forma pontual foram detectados indícios de 
abarrancamento no topo da C. 4A, o que parece 
mostrar que após a fase de derrubes a que corres-
ponde esta camada, o sítio esteve exposto durante 
algum tempo à acção dos agentes da geodinâmi-
ca externa, até à formação da C. 3, ela própria em 
parte de natureza coluvionar. O topo desta última 
foi, por sua vez, regularizado, para o estabeleci-
mento da segunda fase de ocupação.
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2.5. Cronologia radiocarbónica

2.5.1. Datar o Porto das Carretas

De um modo geral, a matéria orgânica 
conservou-se rara e deficientemente. Porém, 
foi possível datar as duas fases de ocupação 
(Quadro 4), ou mais precisamente as Fases IA 
e IIA, através de seis datações radiocarbónicas, 
pela técnica de AMS e de uma pelo método 
convencional (Beta-193744). Nesta última de-
terminação, o elevado desvio padrão limita o 
seu interesse e desaconselha a sua utilização na 
delimitação do intervalo cronológico estimado 
para a respectiva fase, muito embora o resulta-
do desta amostra confirme as restantes datações 
obtidas para a Fase I. Todas as datas foram de-

terminadas no Beta Analytic Radiocarbon Da-
ting Laboratory (Miami, Florida, EUA). Qua-
tro das datas referem-se a contextos da Fase I 
de ocupação (Calcolítico pleno), enquanto as 
três restantes, à Fase II (contextos do Horizon-
te Campaniforme, grupo internacional). 

Todas as amostras datadas (Quadro 4) 
eram de carvão vegetal e foram submetidas 
a prévia identificação taxonómica por Paula 
Queiroz e João Tereso (cf. neste volume, Anexo 
2). Com excepção da amostra de favas (Vicia 
faba v. minuta), de vida curta (Beta-204061), 
todas as restantes pertenceram a espécies arbó-
reas. No entanto, o “efeito de madeira antiga” 
parece não ter sido significativo, uma vez que o 
conjunto de datas da Fase I é estatisticamente 
homogéneo. Para a Fase II, a opção por amos-

Quadro 4 - Datas radiocarbónicas para as duas fases de ocupação do Porto das Carretas. 
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Fig. 89 – Distribuição de probabilidades das datas de calendário determinadas por radiocarbono para as Fases I e II do Porto das Carretas, 
bem como das respectivas somas. Utilizaram-se o Programa CALIB 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1993) e a curva de calibração IntCal04 (Reimer 
et al., 2004). Seg. Soares et al., 2007. As somas das distribuições de probabilidades das datas de calendário das Fases I e II do Porto das 
Carretas permitem-nos propor, excluindo os intervalos residuais e atendendo à estratigrafia, a seguinte sequência cronológica em anos de 
calendário: Fase I – 2900-2570 AC; Hiato – 2570-2480 AC; Fase II – 2480-2200 AC.

tras de carvão de ramos de árvores das estru-
turas de combustão da Torre M13, contribuiu 
para minimizar aquele efeito. 

As datas de calendário, constantes do 
Quadro 4, foram estimadas a partir das datas 
convencionais de radiocarbono, com aplicação 
da curva de calibração IntCal04 (Reimer et al., 
2004), e do programa CALIB 5.0.1 (Stuiver e 
Reimer, 1993), o qual permitiu a representação 
gráfica da distribuição de probabilidades das 
datas (Fig. 89) (Soares et al., 2007).

Os relatórios de calibração do Beta Anal. 
Radiocarbon Dating Lab. (Figs. 90 e 91) permi-
tiram obter os seguintes intervalos em anos de 

calendário(exclusão da amostra Beta 193744):
Fase I (Calcolítico): 2890-2580 cal AC, a 

1 sigma; 2920-2480 cal AC, a 2 sigma.
Fase II (Horizonte Campaniforme): 

2470-2200 cal AC, a 1 sigma; 2490-2130 cal 
AC, a 2 sigma.

Os dois conjuntos de datas obtidos, relati-
vos a contextos de cada uma das fases de ocu-
pação do Porto das Carretas, não poderiam ser 
mais coincidentes com a informação fornecida 
pela estratigrafia. Entre os dois conjuntos de 
datas existe uma descontinuidade (Fig. 92), 
que pode corresponder a um hiato de várias 
dezenas de anos, provavelmente a um século, e 



Fig. 90 - Calibração das datas de radiocarbono da Fase I do Porto das Carretas.
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Fig. 91 - Calibração das datas de radiocarbono da Fase II do Porto das Carretas.
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que tem expressão arqueológica no abandono 
subsequente ao incêndio generalizado que pôs 
fim à primeira fase de ocupação. Não conside-
rando a data Beta-193744, pelo elevado valor 
do seu desvio-padrão, constata-se que para a 
probabilidade de 1 sigma (68,26%) não exis-
tem sobreposições e mesmo para a probabili-
dade de 2 sigma (95,46%), apenas se regista 
uma ligeira sobreposição que pode ser impu-

tada ao traçado sub-horizontal da curva de ca-
libração no troço que interessa às datas da Fase 
I (Fig. 93).

As datações radiocarbónicas obtidas para 
o Porto das Carretas, pelo seu controlo estra-
tigráfico, permitiram datar contextos arqueo-
lógicos bem definidos. No que concerne à da-
tação da Fase I, ela é coerente com o quadro 
cronológico definido para o pleno Calcolítico 

Fig. 92 - Calibração das datas do Quadro 4, com excepção da Beta-193744, em atenção ao seu elevado desvio padrão, seg. a curva IntCal09 
(Reimer et al., 2009) e programa CALIB 6.0 (Suiver e Reimer, 1993). A calibração a 1 sigma deixa perceber claramente um corredor
de descontinuidade (faixa colorida), correspondente à fase de abandono do sítio, cuja duração poderá ter sido de algumas décadas.
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Fig. 93 – Curva de calibração IntCal04 
(Reimer et al., 2004). No troço que interessa 
às datações do Porto das Carretas, 
assinala-se com uma oval, o percurso 
sub-horizontal da curva de calibração (Soares et al., 
2007), que introduz um grau de incerteza maior na 
estimativa do hiato entre as Fases I e II.

do Sudoeste, ou seja, a primeira metade do III 
milénio; no que respeita ao Horizonte Campa-
niforme, foi possível datar radiocarbonicamen-
te, pela primeira vez no Sul de Portugal, um 
contexto habitacional com cerâmica campani-
forme exclusivamente pertencente ao Grupo 
Internacional. Esta informação levou-nos a re-
ver e a discutir o enquadramento cronológico 
do Campaniforme ibérico (Soares e Tavares da 
Silva, 2010b). 

As datações radiocarbónicas do Porto das 
Carretas permitiram-nos, igualmente, contro-
lar a sincronia das ocupações do sítio face às 

dos restantes povoados contemporâneos 
do Território da Luz (Valera, 2005), ao qual 
corresponde o sistema produtivo local, que 
confere sentido à existência do Porto das 
Carretas.

2.5.2. Datação dos povoados
do Triângulo da Luz

Embora com muitas lacunas no que 
concerne às datações radiocarbónicas, mi-

nimizadas através do recurso a informação ar-
tefactual com pertinência crono-tipológica, foi 
possível acompanhar, em traços gerais, a rede 
de povoamento local do Triângulo da Luz, ini-
ciada nos finais do IV milénio AC. Nesta fase, 
instalam-se um povoado de fossos, na área de 
maior fertilidade agrícola e de relevo aplanado, 
Julioa 4/Luz 20, consistentemente o principal 
centro organizador da rede de povoamento lo-
cal, e o pequeno estabelecimento aberto de al-
tura de Moinho de Valadares1, debruçado so-
bre o Guadiana, com economia muito marcada 
pela pastorícia.

Entre 3000 e 2800 AC ocorre um sig-
nificativo aumento demográfico, associado à 
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Sítio

Moinho de Valadares Aband.

Mercador Fase II

Porto das Carretas Fase II

Fase II

Fase I

carvões

osso humano
fauna
fauna

carvão
carvão
carvão

sementes

carvão
sementes

carvão
carvão

OxA-12715

OxA-11981
Sac-1900
Sac-1933

Beta-204062
Beta-193743
Beta-196681

OxA-12714

Beta-193745
Beta-204061
Beta-196682
Beta-193744

3726±29

3664±29
3720±80
3790±60

3860±40
3840±60
3920±40

4167±30

4110±60
4150±40
4200±70

4130±120

2200-2030

2116-1973
2271-1980
2295-2138

2430-2280
2430-2200
2470-2340

2880-2670

2860-2580
2870-2630
2890-2670
2890-2490

2210-2030

2134-1926
2399-1885
2458-2032

2460-2200
2470-2130
2490-2290

2880-2620

2880-2480
2880-2580
2920-2580
2930-2360

Moinho de Valadares

Porto das Carretas

Fase Amostra Ref. BP
cal AC

1 Sigma 2 Sigma

1ª
 m

et
ad

e 
III 

m
ilé

ni
o

2ª
 m

et
ad

e 
III 

m
ilé

ni
o

Quadro 5 – Datações radiocarbónicas para os povoados do III milénio do Triângulo da Luz. Exceptuando as datas do Porto das Carretas, 
obtidas pela signatária, as restantes foram obtidas por A. C. Valera (2005).  As amostras de carvão referem-se a carvão de madeira; 
as sementes encontravam-se carbonizadas.

Quadro 6 – Povoados dos IV - III milénios do Triângulo da Luz.

fundação de novos povoados (Porto das Car-
retas, Mercador, Monte do Tosco1, Hortinho) 
e prosseguimento dos de fundação anterior.

Durante a segunda metade do III milé-
nio, o território perde população; a anterior 
rede de povoamento local desarticula-se. É 
provável que os sítios de Hortinho e Julioa 4/
Luz 20 tenham sido abandonados, tal como o 

Moinho de Valadares1. Prosseguem os sítios 
de Porto das Carretas (refundado após aban-
dono), Mercador e Monte do Tosco1. O cen-
tro organizador do novo território, então de 
escala regional, poderá ter sido San Blas, que 
parece ter atingido o seu maior dinamismo em 
meados e 3º quartel do III milénio (Hurtado, 
2004).
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2.6. Estruturas

As observações sobre as estruturas postas a 
descoberto no decurso das cinco campanhas de 
escavação no Porto das Carretas (afectadas ne-
gativamente pela erosão e por uma provável in-
tervenção de “caça ao tesouro” que determinou 
a abertura mecânica de valas que atravessaram 
o povoado em várias direcções) permitem defi-
nir os ambientes arquitectónicos que a seguir se 
descrevem para cada uma das principais fases 
de ocupação identificadas.

2.6.1. Fase I

Durante esta fase foi edificado um sistema 
defensivo de que se identificaram três linhas de 
muralhas (Figs. 95 e 96).

2.6.1.1. Primeira linha de muralhas 

 Foi exumada em uma extensão de cerca 
de 37m, integrando quatro troços rectilíneos 
virados a sul (ca-cb), sudeste (cc), oeste (cd) e 
nordeste (ce); delimitariam um recinto de plan-
ta poligonal. São pouco comuns na arquitectura 
defensiva calcolítica panos de muralha rectilí-
neos. Pode observar-se um traçado poligonal, 
talvez o melhor paralelo por agora para o Porto 
das Carretas, na fortificação de São Pedro, no 
concelho do Redondo (Mataloto, Estrela e Al-
ves, 2007).

O troço virado a sul (ca-cb, Figs. 59, 60 e 
94), escavado numa extensão de cerca de 12m, 
possuía 1,8m de largura e mostrou-se muito 
destruído em altura (conservava duas ou três 
fiadas horizontais, sobrepostas, de blocos laji-
formes de xisto). Assentava no topo da casca-
lheira do terraço plistocénico e foi parcialmen-

te coberto por estruturas da Fase II: muro sul 
(fc) da Torre N7; Cabana I4 e Forno dos Qs. 
M-N/2-3 (S. XXXVI). Era constituído por 
dois paramentos, um interno e outro externo, 
de grandes blocos lajiformes de xisto, que deli-
mitavam uma zona intermédia preenchida por 
argila castanho-amarelada. A sua zona termi-
nal oeste (ca) apresentava, na face externa, uma 
dilatação, muito destruída, de contorno curvi-
líneo, que poderia ter sido a base de uma torre 
maciça e era rematada, na extremidade, por um 
paramento que representaria o lado nascente de 
uma porta aberta na muralha.

O troço cb separava-se do ca por um ali-
nhamento de blocos lajiformes de xisto (Qs. 
J-K/3-4 do S. XXXVI), ligeiramente curvilí-
neo, que, atravessando obliquamente a muralha, 
teria sido um paramento que limitaria, a leste, 
antiga abertura, em dado momento colmatada. 
Imediatamente a oeste desse presumível pa-
ramento, em uma extensão de cerca de 2m, a 
muralha encontrava-se muito destruída, talvez 
como resultado da fragilidade inerente ao pro-
cesso de colmatação do referido vão.

O troço cc (Figs. 61, 74, 94), virado a su-
deste, com cerca de 13m de comprimento e 
1,8m de largura, muito destruído em altura 
(conservava três a quatro fiadas horizontais de 
blocos lajiformes de xisto ligados por argila), foi 
construído segundo a mesma técnica utilizada 
no troço ca-cb.

No ponto de encontro entre os troços ca-
-cb e cc, ou seja, no local onde a muralha for-
mava um ângulo, foi construído, exteriormente, 
um grande bastião semicircular com cerca de 
6,5m de diâmetro externo e 3,5m de diâmetro 
interno fazendo lembrar, pela sua robustez, os 
bastiões da primeira fase do Monte da Tumba 
(Tavares da Silva e Soares, 1987). O muro (da) 
deste bastião, também muito destruído em al-
tura, tinha cerca de 1,8m de largura.
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Nos Qs. D-E/10 (S. XXXVII), o troço 
cc era atravessado transversalmente por uma 
abertura (Figs. 74 - 76) com 0,85m de largu-
ra, sendo o seu comprimento igual à largura 
da muralha – 1,8m. No lado interno, este vão 
conservava vestígios de um sistema de fecho: 
esteio de xisto com 0,58m de comprimento e 
cerca de 0,1m de altura (relativamente ao nível 
da base da C. 4), implantado paralelamente à 
face interna da muralha; junto de cada uma das 
extremidades do esteio existia um “buraco de 
poste” estruturado por pequenos esteios tam-
bém de xisto.

O troço virado a este (cd, Fig. 94) foi posto 
a descoberto em uma extensão de 7m; encon-
trava-se completamente destruído a partir dos 
Qs. H-J/2 (S. XLV). Com 2,1m de largura, não 
oferecia, em altura, mais do que três fiadas ho-
rizontais de blocos lajiformes de xisto, sobre-
postas. Foi construído de acordo com a técnica 
utilizada nos troços anteriormente descritos. E, 
tal como estes, assentava no topo da cascalheira 
plistocénica.

Do troço ce, virado a nordeste, foi detec-
tado, no Corte Q (Qs. D15 e B-D/16-19 do S. 
LXV), um curto segmento, com cerca de 3m 
de extensão, muito destruído em altura (uma a 
três fiadas horizontais, sobrepostas, de blocos 
lajiformes de xisto). Foi somente identificado 
o paramento interno; o externo teria sido já 
destruído. Este troço assentava no topo da cas-
calheira plistocénica e, tal como os anteriores, 
estava em conexão com a C. 4 da estratigrafia 
geral.

2.6.1.2. Segunda linha de muralhas

A esta linha de muralhas pode ter perten-
cido um troço (ac, Fig. 94) que arrancava do 
troço cc da muralha da primeira linha; teria sido 
construído em momento posterior ao deste úl-

timo, visto ter-se sobreposto a um pavimento 
de lajes de xisto (C. 4C) que, por sua vez, encos-
tava à base da face externa do troço cc. 

À mesma segunda linha teriam pertencido 
os troços aa e ab e o muro ba da Torre circular 
J10 (Figs. 56, 58 e 94), estruturas identificadas 
nos Cortes B, C e A, respectivamente. O peque-
no (1,3m de comprimento) troço ad do Corte 
E, de direcção este-oeste, possuía sensivelmen-
te a mesma largura do troço ac. Nos Cortes A e 
B, os troços aa e ab, de direcção este-oeste e que 
integravam a Torre J10, tinham largura indeter-
minada, pois conservavam apenas o paramento 
norte, formado por lajes de xisto sobrepostas e 
ligadas por argila.

A Torre J10 possuía 3m e 4m de diâmetros 
interno e externo; a sua metade sul havia sido 
totalmente destruída; era delimitada por um 
muro (ba) com cerca de 0,6m de largura, com 
dois paramentos de lajes de xisto.

As estruturas da segunda linha assenta-
vam no topo da cascalheira plistocénica e/ou no 
pavimento da C. 4C. Eram cobertas pela C. 3. 
Integravam, pois,  a C. 4 da estratigrafia geral, 
pertencendo a um segundo momento constru-
tivo da Fase I de ocupação.

2.6.1.3. Terceira linha de muralhas

Atribuímos à terceira linha de muralhas 
um espesso muro (ra, Figs. 86 e 94) que, arran-
cando da face externa do troço cd da primeira 
linha (Qs. J18-19, S. XXXVII), curvava para 
sudeste. Muito destruído em altura (uma a três 
fiadas horizontais de blocos lajiformes de xisto 
ligados por argila), apresentava 2,5m de largu-
ra; recebeu reforço externo (1,5m de largura) 
na zona de maior curvatura (entre o Q. M3 
do S. XLV e o Q. Q18 do S. XXXVII); assen-
tava no topo da cascalheira plistocénica e era 
coberto directamente pela C. 1; foi construído 
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com grandes lajes de xisto, principalmente nos 
paramentos, lajes que atingiam 0,8m de com-
primento máximo. Este troço foi posto a des-
coberto em uma extensão de cerca de 6m, mas 
ter-se-ia prolongado acompanhando sensivel-
mente, nos lados este, sul e oeste do arqueossí-
tio, a curva de nível de 140m, onde à superfície 
do terreno ocorriam numerosos blocos lajifor-
mes de xisto com dimensões próximas das ob-
servadas no troço ra.

2.6.1.4. Estruturas defensivas do interior
da fortificação central

No interior da fortificação central, deli-
mitada pela primeira linha de muralhas, foram 
escavadas algumas estruturas que poderiam ter 
integrado o sistema defensivo. É o caso da mu-
ralha pa (Figs. 77, 78, 82, 83 e 94), identificada 
entre o Q. B8 (S. XXXVII) e os Qs. R/10-11 
(S. XXXVI), que arrancava da face interna da 
muralha cc, a que era sensivelmente perpendi-
cular, dirigindo-se para noroeste. Com 5,4m de 
comprimento, 1,9m de largura e 0,3m de al-
tura conservada (sete fiadas horizontais sobre-
postas de blocos lajiformes de xisto), este troço 
era rematado na sua extremidade noroeste, bem 
como lateralmente, por paramentos de grandes 
lajes (0,6m de comprimento máximo) coloca-
das quer transversal quer longitudinalmente; 
entre paramentos, enchimento de lajes de xis-
to, em geral de menores dimensões, e calhaus 
ligados por argila castanho-amarelada. Esta 
muralha encerrava um recinto situado no canto 
sudeste da fortificação central e através do qual 
se teria acesso ao Bastião A3.

A partir da extremidade noroeste da mu-
ralha pa desenvolvia-se para sudoeste o mure-
te hc. Este, passando sob o muro fb da Torre 
N7 (pertencente à Fase II), prolongava-se pelo 
muro hb, ligeiramente curvo. A estrutura hc era 

mais um degrau do que um muro de encerra-
mento e poderia ter feito parte do acesso ao 
recinto fortificado atrás referido. Apenas com 
uma única face (virada a noroeste), a estrutura 
hc era constituída por um paramento de quatro 
fiadas horizontais de lajes de xisto sobrepostas, 
de dimensões médias, que encostava a talude 
com cerca de 0,4m de altura. Este talude vencia 
o desnível existente entre o piso da C. 4 a norte 
daquele recinto e o piso deste último.

O degrau ou murete hc e o muro hb de-
limitavam (juntamente com a face nordeste 
do muro ib) um vestíbulo onde desembocava 
um estreito corredor (Figs. 79 e 84). Este, com 
0,5m a 0,8m de largura e 3,6m de comprimen-
to observado (prolongava-se para sudoeste sob 
a Cabana K5, da Fase II), era delimitado a no-
roeste pelo muro ia-ib e a sudeste pelo muro 
ha. O troço ia reduzia-se a pouco mais do que 
uma única fiada de lajes de xisto colocadas na 
horizontal, que constituía o paramento vira-
do para o corredor. O troço ib, que limitava 
a nordeste a entrada do mesmo corredor, en-
contrava-se menos destruído: a largura, embo-
ra indeterminada, conservava-se em 0,7m, e a 
altura atingia 0,35m (seis fiadas horizontais de 
lajes de xisto).

O paramento ha, ligeiramente curvilíneo, 
pertencia a estrutura também muito destruída 
em altura (cerca de 0,4m – seis fiadas horizon-
tais de lajes de xisto) e em largura (cerca de 
1,6m na zona melhor conservada). Esta estru-
tura foi muito afectada pela abertura recente 
de uma vala que atingiu a cascalheira plisto-
cénica.

O corredor assim definido era lajeado 
a xisto junto da única entrada conhecida, em 
uma extensão de cerca de 0,8m. Na reconstitui-
ção arquitectónica proposta, este corredor inte-
gra um complexo sistema de acesso à zona da 
fortificação central onde se localiza a Cabana 
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P4, a única escavada na Fase I que se mostrou 
construída com elementos pétreos, e que, além 
disso, e de acordo com a mesma reconstituição, 
teria sido implantada no centro de um recinto 
circular limitado pelo muro ja.

2.6.1.5. Cabanas

A Cabana P4 (Figs. 87 e 94), com cerca 
de 5m de diâmetro externo, era delimitada por 
um muro (sa) de lajes de xisto colocadas na 
horizontal. Com dois paramentos muito mal 
conservados e possuindo 0,6m de largura, este 
muro encontrava-se, em parte, reduzido à base 
de um dos paramentos; assentava no topo da 
cascalheira plistocénica e era coberto pela C.3 
da estratigrafia geral.

O muro ja, que, segundo a reconstituição 
arquitectónica proposta, limitava o recinto cir-
cular no centro do qual se situava a Cabana P4, 
foi detectado nos Qs. L-M/19 do S. XXXVI, 
através de pequeno troço (2,5m de comprimen-
to) construído em xisto com paramentos bem 
definidos. 

Das restantes cabanas, chegou até nós so-
mente o barro, cozido por um incêndio do final 
da Fase I, que revestiu estruturas de natureza 
vegetal, como entramado de ramagens. Com 
efeito, foram exumados, na base da C. 4A, nu-
merosos fragmentos de barro de revestimento 
cozido onde ficaram, em uma das superfícies, 
fossilizados por moldagem, esses elementos 
vegetais; a superfície oposta da placa de barro 
de revestimento cozido fora alisada, sendo per-
ceptíveis largas impressões paralelas produzidas 
digitalmente.

A distribuição espacial do barro de reves-
timento cozido não é regular, tendo sido possí-
vel definir concentrações que, de um modo ge-
ral, coincidem com concentrações de artefactos. 
Aquelas e estas poderão corresponder a cabanas 

e têm expressão especialmente nas seguintes 
áreas (Fig. 98): junto da face interna do seg-
mento ca do troço virado a sul da primeira linha 
de muralhas (Qs. F-H/4-5 do S. XXXVI), onde 
o peso dos fragmentos de barro de revestimento 
cozido chegava a atingir 43kg/m2; junto da face 
interna da mesma linha de muralhas, mas agora 
na área adjacente ao troço cd, com densidades 
entre 10kg e 20kg/m2; nos Qs. G-I/14-15 do 
S. XXXVI, com densidades entre 10kg e 20kg/
m2; no exterior da fortificação central, no canto 
formado pela primeira linha de muralhas (troço 
cc) e a face oeste da segunda linha de muralhas 
(troço ac), nos Qs. D-E/6-7 (S. XXXVII), onde 
o piso da C. 4C se mostrava lajeado e o peso 
do barro de revestimento cozido era de 10kg a 
20kg/m2.

2.6.1.6. Estrutura L13

Ao aprofundar-se na metade oeste da área 
da Torre M13, pertencente à Fase II, atingiu-
-se o nível mais profundo da primeira fase (C. 
4B2), tendo surgido fincados no topo da cas-
calheira plistocénica, pequenos esteios de xisto 
(os maiores com 0,3m de comprimento e 0,2m 
de altura) que se organizavam em duas fiadas 
paralelas, de orientação sudoeste-nordeste, dis-
tando entre si cerca de 0,8m; alguns dos esteios 
conservavam exteriormente revestimento de 
barro cozido. Esta estrutura (Figs. 88 e 99), de 
função indeterminada, foi observada em uma 
extensão de 2,2m, prolongando-se, a sudoeste, 
por sob o muro da Torre M13, e a nordeste por 
sob as estruturas da C. 4B1.

2.6.1.7 Estruturas de combustão

Para além de áreas de combustão não es-
truturadas, foram escavadas duas lareiras estru-
turadas por esteios de xisto. Uma delas (Figs. 84 
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Fig. 95 – Planta da Fase I do Porto das Carretas. A curva de nível dos 140m foi retocada por intervenção antrópica, marcando a implantação
da terceira linha de muralhas.  A erosão foi intensa bem como a intervenção humana posterior ao abandono do sítio. Encontraram-se
vestígios da muralha e dos derrubes nos Cortes N e Q abertos na quarta e quinta campanhas de escavações. De um modo geral,
o contorno da curva de nível dos 140m correspondente, na sua maior parte, a áreas de exposição da cascalheira, em processo erosivo, 
encontrava-se assinalado por grandes blocos lajiformes de xisto, dispersos e assentes directamente sobre a referida cascalheira.
Atenda-se ao traçado poligonal irregular da primeira linha de muralhas.

e 85) localizava-se na área do átrio ou vestíbulo 
definido pelos muros hb-hc e ib, mais precisa-
mente no Q. O9 do Sector XXXVI. Adossava-se 
ao paramento noroeste do muro hb; os pequenos 
esteios que a estruturavam, implantados no topo 
da cascalheira plistocénica, delimitavam área po-
ligonal com 1m x 0,75m (medidas externas).

A outra estrutura de combustão integra-
va a C. 4B1 do Q. M13 (S. XXXVI) e surgiu 
quando se aprofundou na metade oeste do 
interior da Torre M13, da Fase II. De planta 
subrectangular (0,6x0,4m), era limitada por pe-

quenos esteios de xisto, e o seu fundo, lajeado 
por placas do mesmo material (Figs. 88 e 99).

2.6.1.8. Estruturas negativas

A formação geológica – cascalheira plisto-
cénica – sobre a qual se estabeleceu a primeira 
ocupação, calcolítica, do Porto das Carretas, não 
era muito adequada para a realização de estrutu-
ras negativas. Talvez por esse motivo, a nossa es-
cavação só identificou duas dessas estruturas: de-
pressões pouco profundas, subcirculares, abertas 



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

154

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 96 - Porto das Carretas. Reconstituição da fortificação da Fase I vista de Sudoeste. Desenho de A. Alfarroba.

no topo da referida cascalheira: fossa do Q. T12 
(S. XXXVI), que possuía 0,6/0,7m de diâmetro 
e 0,15m de profundidade e era revestida por lajes 
de xisto de dimensões médias (0,35m de com-
primento máximo), sobrepostas em dois níveis 
(Figs. 80 e 94); fossa do Q. E11 (S. XXXVII), 
situada junto do paramento interno do troço 
cc da primeira linha de muralhas; apresentava 
0,9/1m de diâmetro e 0,15m de profundidade 
e encontrava-se repleta de blocos lajiformes de 
xisto e abundantes fragmentos de recipientes 
cerâmicos, alguns ossos e barro de revestimento 
cozido – teria sido uma lixeira (?) coberta pelos 
primeiros derrubes da Fase I (Fig. 76).

2.6.2. Fase II

A segunda fase de ocupação do Porto das 
Carretas caracteriza-se, de um ponto de vista 

arquitectónico, basicamente pela construção, na 
área de cota mais elevada e parcialmente sobre-
posta à fortificação central da primeira fase, de 
um conjunto de três corpos contíguos e inter-co-
municantes, um central, maior (Torre N7), e dois 
laterais, menores (Torres M13 e R5). No exte-
rior, estruturas de apoio, como um forno (de fun-
dição?) e três cabanas (Figs. 100,102, 105-108).

2.6.2.1. Torre N7

O corpo central, ou Torre N7 (Fig. 94) 
como foi designado, com cerca de 5,7m de diâ-
metro interno e 7m de diâmetro externo, era 
definido pelo muro fa-fb-fc, que (com 0,9m de 
largura máxima), se apresentava completamen-
te destruído no lado sudeste, devido à recente 
abertura de uma profunda vala. Este muro as-
sentava, a sul, sobre o troço cb da primeira linha 
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Fig. 98 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição do barro de revestimento cozido em áreas da fortificação central.

de muralhas, pertencente à Fase I. Os troços fa 
e fc eram exteriormente sub-rectilíneos e inte-
riormente curvilíneos. Entre o troço fa e fc (Qs. 
K-L/4-7 do S. XXXVI) situava-se a entrada 
principal, que comunicava com o exterior. Este 
vão, de planta em V muito aberto, que possuía 
0,6m de largura, internamente, e 3,2m de lar-
gura, externamente, passou a estabelecer a co-
municação, em momento avançado da Fase II, 
não com o exterior, mas sim com a Cabana K5, 
que entretanto se lhe adossara.

Existia outra comunicação com o exterior, 
nos Qs. L/8-9 do S. XXXVI, sensivelmente a 
meio do troço fa, constituída por uma abertura 
com 0,7m de largura. Esta foi, em dado mo-
mento, encerrada, pelo interior, com uma laje 
de xisto colocada verticalmente. Além disso, a 
Torre N7 comunicava, através de outros vãos 
abertos a noroeste e a sudeste, respectivamen-
te com as Torres M13 e R5. O primeiro tinha 
de largura entre 0,8m (no lado da Torre N7) 
e 0,4m (no lado da Torre M13). Do segundo, 
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Fig. 99 - Porto das Carretas. Escavação, em profundidade, da metade oeste da área abrangida, na Fase II, pela Torre M13, tendo sido postas a 
descoberto estruturas da Fase I.

muito destruído, não foi possível conhecer as 
dimensões.

Na zona central (Q. N7 do S. XXXVI), ti-
nha lugar uma área de combustão não estrutu-

rada que se manifestava pelo endurecimento e 
cor cinzento-avermelhada do piso, em resulta-
do da acção do fogo, e pela presença de carvões 
e ossos queimados.



Fig. 100 - Porto das Carretas. Planta geral, com a indicação, a negro, das estruturas da Fase II.



Fig. 101 - Porto das Carretas. Fase II. Estruturas da Torre M13:  A, B e D - lareiras; C - buraco de poste estruturado; E - cinzeiro. 
Em baixo, perfis das lareiras A e D.
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Figs. 102A e 102B - Reconstituições executadas por Cristina Menezes, sob orientação da signatária, do conjunto arquitectónico da Fase 
IIA do Porto das Carretas. Vistas de oeste (fi gura superior) e de sudoeste (fi gura inferior). O conjunto das três torres monumentalizadas 
poderia ter atingido a altura de 5,5m, em consonância com os respectivos diâmetros e embasamentos pétreos.  Todas as estruturas
tinham a base em alvenaria de xisto e a parte superior deveria ser construída em argila compactada e amassada com elementos vegetais, 
sob a forma de adobes ou taipa.
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2.6.2.2. Torre M13

De planta circular (Figs. 62, 67, 68, 94 e 
101), com 6,4m de diâmetro externo e 4,2m 
de diâmetro interno, era delimitada por muro, 
assente no topo da C. 4A, com dois paramen-
tos bem definidos de blocos lajiformes de xisto 
ligados por argila, cerca de 1,10m de largura e 
vão aberto a sudeste, com 0,4-0,8m de largu-
ra, o qual estabelecia comunicação com a Torre 
N7.

Este muro conservava 0,4m de altura a 
que correspondiam cinco fiadas de lajes sobre-
postas. A parte superior desta estrutura seria 
parcialmente constituída por material argiloso, 
pois, na camada de derrube (C. 2A) das pa-
redes e cobertura, distinguiam-se dois níveis, 
sendo o inferior, com cerca de 0,15m de espes-
sura, quase exclusivamente formado por argila 
castanho-amarelada, e o superior (espessura 
0,25m) constituído por lajes de xisto embala-
das pelo mesmo tipo de argila.

A camada de ocupação (sucessão de pisos 
muito finos, de argila, em uma espessura total 
de 0,10m) integrava três estruturas de combus-
tão e um presumível “buraco de poste” estru-
turado.

As estruturas de combustão, situadas a 
diferentes cotas e distribuídas ao longo da 
parede da Torre, distando dela entre cerca de 
0,30 e 0,55m, apresentavam planta poligonal, 
a tender para circular ou oval, com diâmetros 
máximos compreendidos entre 0,45m e 0,9m; 
formavam-se a partir de depressões abertas no 
solo, forradas e/ou limitadas por lajes de xis-
to colocadas mais ou menos obliquamente; 
encontravam-se repletas de argila castanho-
-avermelhada com sinais de ter sofrido acção 
do fogo e contendo fragmentos de carvão.

Os produtos da actividade de combustão 
(cinzas, carvões, argila cozida) desenvolvida 

nestas lareiras seriam lançados para uma cavi-
dade aberta no Q. L12 (em frente da entrada), 
de contorno oval (diâmetro máximo de 2m) e 
com 0,45m de profundidade.

O presumível “buraco de poste” localiza-
va-se no centro da torre. De planta aproxima-
damente circular, era estruturado por pequenos 
esteios.

2.6.2.3. Torre R5

De planta presumivelmente circular (cerca 
de 4,30m de diâmetro interno e 5,8/6m, de diâ-
metro externo), a Torre R5 (Figs. 94, 105-106) 
erguia-se a SE da Torre N7, à qual era tangen-
cial, tal como sucedia com a Torre M13. Muito 
destruída pela abertura recente, certamente por 
meios mecânicos, de vala profunda e larga de 
orientação sudoeste-noroeste, dela chegaram 
até nós dois troços (ea e eb) de muro curvilí-
neo. Este, cujo troço ea, o melhor conservado, 
foi construído em parte sobre o troço cb da 
primeira linha de muralhas da Fase I, possuía 
0,75m de largura máxima e foi construído com 
blocos lajiformes de xisto de dimensões médias 
e grandes (dimensão máxima observada, 0,5m, 
no troço ea) que se organizavam em dois para-
mentos, com um enchimento, entre eles, for-
mado por blocos de menores dimensões, liga-
dos por argila castanho-amarelada. No troço ea 
conservavam-se três fiadas horizontais de lajes 
sobrepostas. O piso do interior da torre era de 
terra batida; na zona central, existia uma lareira 
subcircular com cerca de 0,7m de diâmetro, de 
argila cozida coberta por sedimento carbonoso.

A parte superior da Torre R5, tal como nas 
Torres N7 e M13, seria de terra, assentando em 
infra-estrutura pétrea. Com efeito, a sua cama-
da de derrube (C. 2A) oferecia dois níveis, sen-
do o inferior constituído por material argiloso, 
e o superior, por blocos lajiformes de xisto.
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2.6.2.4. Cabana M3

Reduzida à sua metade sul em resultado 
da destruição provocada pela abertura recente 
de vala que atingiu em profundidade a casca-
lheira plistocénica, a Cabana M3 (Figs. 69 e 94) 
era constituída por um muro (la) de xisto, cur-
vilíneo, com 0,55/0,60m de largura, formado 
por dois paramentos de lajes maiores e peque-
nas lajes entre eles; conservava a altura máxima 
de 0,35m (cinco fiadas horizontais); assentava 
sobre o topo da C. 4A e cortou o muro ja, da 
Fase I. O muro la delimitaria, pois, uma área de 
planta circular com cerca de 7m de diâmetro 
interno e 8m de diâmetro externo.

A Cabana M3 ligava-se à Torre M13 por 
muro (ka) de orientação N-S, de xisto, com dois 
paramentos de grandes blocos lajiformes e lajes 
mais pequenas entre eles, com o comprimento 
de 3,3m; a largura variava entre 0,6m (junto da 
Cabana M3) e 1m (ao encontrar a Torre M13); 
conservava 0,25m de altura (quatro fiadas ho-
rizontais); assentava no topo da C. 4 e cobria 
parte do muro ja, da Fase I.

2.6.2.5. Cabanas I4 e K5

Da primeira destas construções (Figs. 94 e 
106) restam o paramento exterior de um muro 
(ma) de traçado curvilíneo e dois buracos de 
poste, estruturados por pequenos esteios de xis-
to, assentes sobre os derrubes do troço ca da pri-
meira linha de muralhas da Fase I e abrangendo 
os Qs. H-J/3-6 do Sector XXXVI.

Em momento tardio da Fase II, a abertura 
existente entre os troços fa e fc do muro do lado 
ocidental da Torre N7, a qual estabelecia inicial-
mente a ligação dessa torre com o exterior, pas-
sou a dar acesso exclusivamente a um pequeno 
edifício, designado por Cabana K5 (Figs. 70-72 
e 94), então edificado em frente àquela abertura, 

nos Qs. J-K/4-6 do S. XXXVI. Foi erguida, por 
um lado, reutilizando estruturas preexistentes – 
o muro ma, da Cabana I4, e os troços fa e fc 
do muro ocidental da Torre N7 – e, por outro, 
construindo-se o muro na, curvilíneo, que ligou 
o troço fa ao muro ma. De contorno ligeiramen-
te irregular, mas de tendência oval, com cerca de 
3m de comprimento (segundo a direcção N-S) 
e 2m de largura, a Cabana K5 comunicava di-
rectamente com a Torre N7 através da referida 
abertura preexistente. O volume de material pé-
treo que constituía os seus derrubes e a ausência 
de um estrato de argila, leva-nos a supor que 
a Cabana tivesse sido totalmente construída 
em alvenaria de xisto. Por outro lado, a ligeira 
curvatura do muro na no sentido do interior, e 
a forma como se organizavam os derrubes no 
interior da cabana, em círculos concêntricos, 
sugerem-nos que a sua cobertura fosse de tipo 
falsa-cúpula. Considerando a reduzida área des-
ta estrutura, bem como a grande quantidade de 
recipientes cerâmicos aí encontrados, sob o ní-
vel de derrubes, admitimos para este espaço a 
função de armazém.

2.6.2.6. Forno N2

No exterior da Torre N7, a cerca de 1m da 
sua parede sul, nos Qs. M-N/1-2 do S. XXXVI, 
foi construída, em parte sobre o topo conser-
vado do troço cb da primeira linha de mura-
lhas, da Fase I, uma estrutura de combustão de 
planta ovalada, com cerca de 1,6m de diâme-
tro, constituída por placa de argila cozida as-
sente sobre base de blocos lajiformes de xisto 
sobrepostos em diversas fiadas. A presença de 
fragmentos de minério de cobre quer sobre a 
própria estrutura, quer nas suas proximidades 
imediatas permite colocar a hipótese de se tra-
tar de um forno relacionado com a metalurgia 
daquele metal (Figs. 59, 94 e 103).
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Fig. 103 - Porto das Carretas. Fase II. Planta do Forno N2.

Fig. 104 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição do barro de revestimento cozido em áreas do conjunto arquictectónico central.
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Fig. 105 - Porto das Carretas. Planta do conjunto arquitectónico da Fase IIA.
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Fig. 106 - Porto das Carretas. Planta do conjunto arquitectónico da Fase IIB.
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Fig. 107 - Reconstituição executada por Cristina Menezes, sob orientação da signatária, do conjunto arquitectónico da Fase IIA do Porto das 
Carretas. Vista aérea. De acordo com a detecção na Torre M13 de um orifício de poste no centro da mesma e levando em consideração as 
propostas de reconstituição do fortim 1 de Los Millares, optou-se para o conjunto das três torres monumentalizadas, por uma cobertura plana, 
em placa de argila reforçada por madeira, criando-se por esta via uma atalaia de controlo visual da paisagem envolvente. O provável forno 
metalúrgico foi mantido sem cúpula. A sua reconstituição é muito hipotética.

Fig. 108 - Reconstituição arquitectónica da Fase IIA do Porto das Carretas na respectiva envolvente geomorfológica. Seg.  A. Alfarroba.
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2.7. Macrorrestos vegetais carbonizados

2.7.1. Conservação e distribuição
do carvão vegetal

As camadas arqueológicas do Porto das 
Carretas não permitiram, regra geral, a conser-
vação de matéria orgânica, devido à sua elevada 
acidez. Os carvões recuperados (Quadros 7 e 8) 
correspondem sobretudo a resíduos de concen-
trações de material lenhoso carbonizado, em 
áreas de combustão não estruturadas, algumas 
provavelmente associadas ao incêndio do final 
da Fase I, em lareiras estruturadas, em estrutu-
ras de acumulação de subprodutos de combus-
tão do tipo cinzeiro, à combustão de possível 
poste, elemento arquitectónico (?) de uma das 
torres do Horizonte Campaniforme.

2.7.1.1. Contextos da Fase I (primeira metade
do III milénio) 

– Áreas de combustão não estruturadas, 
podendo estar associadas ao incêndio que pôs 
fim ao primeiro povoado (Qs. A/4-6 e L-M/8-
9 do S. XXXVI.

– Área de acumulação de subprodutos de 
combustão (Qs. L12 e L14, S. XXXVI), ane-
xa à estrutura de combustão “M13” do Q. M13 
(Figs. 88 e 99). Esta possuía planta sub-rec-
tangular (0,60x0,40m), limitada por pequenos 
esteios de xisto e possuía o fundo lajeado por 
placas igualmente de xisto.

– Lareira estruturada “O9” (Qs. O-P/8-
9, S. XXXVI), de planta poligonal delimitada 
por pequenos esteios de xisto com cerca de 
1x0,75m.

– Lareira constituída por placa de argila 
de contorno grosseiramente sub-circular e com 
cerca de 0,50m de diâmetro (Qs. K-L/13-14, 
S. XXXVI).

2.7.1.2. Contextos da Fase II (terceiro quartel
do III milénio)

2.7.1.2.1. Torre M13

– Lareiras de planta poligonal a tender 
para circular ou oval, em fossa revestida por la-
jes de xisto e preenchida por argila com acção 
térmica e fragmentos de carvão (Fig. 101):

Lareira A (Qs. L-M/13-14) 
Lareira B (Q. M14) 
Lareira D (Qs. N-O/12-13)
– Cinzeiro E, de contorno ovalado com 

2m de diâmetro máximo e 0,45m de profundi-
dade (Qs. L-N/11-13), onde se foram acumu-
lando os subprodutos das combustões ocorridas 
nas lareiras anteriormente referidas (Fig. 101).

2.7.1.2.2. Torre N17

– Área de combustão não estruturada (Q. 
O9, S. XXXVI).

- Possível poste de madeira de pinho, cor-
relacionável com uma das portas da Torre N7 
(Q. L8, S. XXXVI).

2.7.2. Resultados

Os macrorrestos vegetais carbonizados fo-
ram estudados por Paula F. Queiroz e João P. 
Tereso (neste volume, Anexo 2), permitindo 
abordar a dinâmica da paisagem vegetal envol-
vente, bem como a gestão do território agrário.

O género Quercus sp. foi o principal forne-
cedor de madeira para o povoado (material de 
construção e combustível), com destaque para a 
azinheira (Quercus rotundifolia). Seguem-se por 
ordem decrescente de nº. de restos, as madeiras 
de Pinus pinea e Olea sp. Presentes ainda o frei-
xo e uma rosácea (cf. Pyrus), esta última inter-
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   * Classificação de Paula Queiroz e João Pedro Tereso (neste volume, Anexo 2).

Quadro 7 -  Porto das Carretas. Fase I. Totalidade dos carvões de origem vegetal.

pretada como catapereiro silvestre ou árvore de 
fruto já doméstica (pereira / macieira?).

No que concerne a plantas cultivadas, refi-
ra-se a ocorrência de favinhas, provenientes da 
Fase I. Trata-se de uma variedade já encontrada 
em outros sítios pré-históricos que poderia ser 
consumida fresca, ou seca, e teria, igualmente, 
uma importante função de reconstituição da 
fertilidade dos campos de “semeadura”, como 
cultura de alternância aos cereais. O aro flores-

tal deverá ter sido objecto de uma gestão silví-
cola integrada, como se verificou no território 
de captação de recursos da fortificação calco-
lítica do Monte da Tumba, com destaque para 
a formação de um ecossistema de tipo mon-
tado (Badal Garcia, 1987; Pais, 1987; Soares, 
1994). Outros autores têm vindo a defender a 
aplicação do modelo de exploração agro-silvo-
-pastoril integrado não só para o Calcolítico 
do Sudoeste, mas também para o da Meseta 
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   * Classificação de Paula Queiroz e João Pedro Tereso (neste volume, Anexo 2).

Quadro 8 - Porto das Carretas. Fase II. Totalidade dos carvões de origem vegetal. 
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(Díaz-Del-Rio Español, 1995; Harrison, et al., 
1985; Stevenson e Harrison, 1992). 

Associando os dados antracológicos às 
“permanências” biofísicas da região é admissível 
a existência das seguintes formações vegetais 
(Queiroz e Tereso, neste volume, Anexo 2):

Floresta ripícola nas margens do Guadiana 
e baixas ribeirinhas dos seus principais afluentes 
(cf. presença de Fraxinus angustifolia); floresta 
esclerófila de carácter mediterrâneo com azi-
nheiras, carvalhos cerquinhos, sobreiros(?), zam-
bujeiros, com maior desenvolvimento nos vales 
húmidos; pinhais, nos solos mais pobres; cam-
pos de cultivo, provavelmente nas imediações do 
povoado, em áreas de fraco declive, mais propí-
cias à prática agrícola intensiva. Além do cultivo 
de favinhas, no Porto das Carretas, no povoado 
de Moinho de Valadares1, não muito distante, 
e pertencente ao mesmo território local, como 

já se referiu, surgiu cerâmica com impressões 
de sementes de cevada (Hordeum vulgare) (Van 
Leeuwaarden e Queiroz, 2003b, 2005).

Finalmente, a comparação entre os resul-
tados da análise antracológica obtidos para cada 
uma das fases de ocupação do Porto das Car-
retas dá-nos conta de uma dinâmica regenera-
dora da paisagem vegetal, com a recuperação 
da floresta esclerófila (presença na Fase II de 
Quercus faginea) e da floresta ripícola (presença 
na Fase II de Fraxinus angustifolia), o que pode 
ser explicado por uma pouco provável oscilação 
positiva, com condições mais húmidas, dentro 
do Sub-Boreal ou por uma mais provável re-
dução da pressão antrópica, também sugerida 
pela redução durante a Fase II dos géneros Olea 
e Pyrus, que associamos ao processo de explo-
ração agro-silvo-pastoril integrado e intensivo, 
incrementado na Fase I.

Fig. 109 - Porto das Carretas. Fases I e II. Totalidade dos carvões de madeira analisados por Queiroz e Tereso (neste volume, Anexo 2).
Os carvões classificados em duas espécies alternativas foram integrados na primeira espécie indicada na classificação.
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2.8. Restos faunísticos 

O estudo da totalidade dos restos faunís-
ticos recuperados no decurso das escavações 
no Porto das Carretas foi objecto de classifica-
ção e estudo por João Luís Cardoso (Cardoso, 
Anexo 3 neste volume), cujas tabelas classifi-
catórias seguimos. Infelizmente, a acidez dos 
sedimentos encaixantes não favoreceu a con-
servação dos materiais faunísticos, não sendo 
possível proceder a tratamento estatístico da 
informação, mas tão somente a listagem qua-
litativa das espécies representadas, de acordo 
com as duas fases de ocupação identificadas 
no sítio. Apesar das limitações das amostras, 
foi possível apreender algumas mudanças nas 
estratégias de exploração dos recursos faunís-
ticos, entre a ocupação da primeira metade do 
III milénio e a da segunda metade do mesmo 
milénio.

2.8.1. Inventário

2.8.1.1. Fase I

Equus caballus
(espécie representada por peças do tamanho do 
cavalo actual).
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus sp. (Sus scrofa +Sus domesticus)
Bos sp. (Bos taurus+Bos primigenius)
Ovis aries/Capra hircus

2.8.1.2. Fase II 
Equus caballus
Cervus elaphus
Canis familiaris (?) (marcas de roedura de car-
nívoro) 
Sus sp.
Bos primigenius

Bos taurus
Bos sp.
Ovis aries/Capra hircus
Oryctolagus cuniculus.
Ostrea sp.
Patella sp.
Pecten maximus

2.8.2. Principais conclusões

Ambas as amostras revelam uma presença 
maioritária de fauna selvagem. O único resto 
de corço, revelador de um ambiente boscoso 
e cerrado, proveio da Fase I. Registou-se esta 
espécie, também com um carácter residual, no 
sítio do Mercador (Moreno Garcia e Valera, 
2006). A componente cinegética reforça-se na 
Fase II, observando-se uma duplicação do nú-
mero de restos de veado em relação à fase mais 
antiga. Idêntico comportamento foi observado 
na ocupação pertencente ao Horizonte Cam-
paniforme do Monte da Tumba (Antunes, 
1987, p. 125). Pertence também à Fase II do 
Porto das Carretas a maioria dos restos de au-
roque. 

O cavalo encontra-se presente em ambas 
as fases; a sua frequência nos povoados calcolí-
ticos do Triângulo da Luz (Porto das Carretas, 
Mercador, Moinho de Valadares 1) é franca-
mente superior à que se observa no Calcolí-
tico da Estremadura (Zambujal, Penedo do 
Lexim, Fórnea, Leceia, Rotura). Esta signi-
ficativa e “anómala” presença de cavalo pode 
ser indicadora de processo de domesticação. 
No Mercador, à excepção de um sub-adulto, 
todos os restantes exemplares eram adultos, o 
que parece ser mais adequado a uma explo-
ração como animal de tiro do que como re-
curso cárnico. No entanto, sobre esta matéria 
existem muitas interrogações. J. L. Cardoso 
classifica-os por agora como cavalos selva-
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gens, opinião seguida por M. Moreno Garcia 
e A. C. Valera (2006). Estes últimos autores 
verificaram que no Mercador terá havido par-
ticular cuidado na esfola do cavalo, para uti-
lização de peles e das primeiras falanges; três 
exemplares mostravam polimento intencional 
(ideoartefactos). Em um estudo recente, An-
tonio Blanco González (2008, p. 111) afirma a 
domesticação de cavalo para o Calcolítico da 
Meseta norte (Ávila), período que o mesmo 
autor situa entre 3300-1900 cal AC: “El proce-
so queda adecuadamente caracterizado como una 
intensificación económica. El notable incremento 
demográfico se sustenta en estrategias produti-
vas que combinan la cerealicultura con un mayor 
peso de la cabaña de bóvidos y équidos respecto al 
Neolítico [...] En el Valle Amblés, tanto el caballo 
doméstico como la cabaña vacuna están bien cons-
tatados, pero sería el ganado ovicaprino, y con-
cretamente las ovejas, el mejor representado en el 
registro arqueológico, por su perfecta adaptación a 
las condiciones ecológicas del valle y a las estraté-
gias extensivas desplegadas [...]”

O gado suíno encontra-se proporcional-
mente bem representado em ambas as fases, 
sendo por vezes difícil separar o javali do por-
co doméstico. É possível que a criação ocor-
resse em ecossistema de montado. No Merca-
dor, os suídeos dominam o conjunto faunístico 
e o padrão de abate, de animais jovens, entre 
1 e 2,5 anos de idade, revela uma exploração 
dirigida para a produção de carne. Na Estre-
madura, em contextos da segunda metade do 
III milénio (Rotura e Zambujal), verifica-se 
que o gado suíno é igualmente dominante, 
mas ultrapassando muito ligeiramente o gado 
ovicaprino. 

O gado ovicaprino encontrava-se melhor 
representado na Fase I do Porto das Carretas. 
No conjunto faunístico do Mercador (Fase 
II), foi possível determinar a idade média de 

abate dos ovicaprinos, verificando-se estar 
compreendida entre os 18 meses e os 2,5 anos, 
típico padrão de abate concordante com cria-
ção para produção de carne. Os produtos se-
cundários parecem ter sido pouco valorizados, 
a não ser que o contexto dominante em que 
foram recolhidos no Mercador (fossas de re-
jeição domésticas) esteja a favorecer uma das 
componentes do consumo. 

Sobre o gado bovino, não é possível 
acrescentar informação para lá do registo da 
sua presença. No sítio do Mercador (Fase II, 
segunda metade do III milénio), cujo espó-
lio faunístico é abundante e bem conservado, 
a idade de abate ocorre tendencialmente em 
idade adulta e foram detectadas patologias 
causadas pela utilização deste gado como ani-
mais de tracção (deformação na articulação 
dos metatarsos com as primeiras falanges das 
patas traseiras). 

A exploração de recursos faunísticos flu-
viais (moluscos e peixes) apenas se encontra 
documentada no Porto das Carretas indirec-
tamente através da presença de pesos de rede, 
tal como nos sítios de Valadares 1 e Monte 
do Tosco 1. Porém, no povoado do Mercador 
foi possível recolher provas directas desse re-
lacionamento com o rio: além de conchas de 
moluscos (Unio pictorum e Potomida littoralis), 
surgiram restos de peixe e carapaça de cágado-
-comum.

Finalmente, a Fase II do Porto das Car-
retas, tal como a sua contemporânea Fase II 
do Mercador, forneceu conchas de moluscos 
marinhos: vieira e lapa (raras), e marino-es-
tuarinos: ostra (frequente), cuja origem deverá 
ter sido o litoral da desembocadura do Gua-
diana, a cerca de 150 Km de distância. Estes 
restos malacológicos, sem valor em termos ca-
lóricos, são importantes indicadores da inte-
racção interior/litoral e quanto a nós das rotas 
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do sal marinho durante o III milénio (Soares, 
2008). A sua presença durante a fase de ocu-
pação do Horizonte Campaniforme/Bronze 
antigo confirma a importância do Guadiana 
enquanto eixo de circulação do Sudoeste Pe-
ninsular, quer da rota do cobre, quer da rota do 
sal marinho. 

O estudo da fauna do Porto das Carre-
tas revelou ainda a presença de cão, tal como 
fora observado no Mercador, e acrescentou 
informação sobre práticas culinárias: a grande 
abundância de esquírolas ósseas foi relaciona-
da por J. L. Cardoso com uma gastronomia 
rica em cozidos.

Sector 1. NR=950 (282)

EQU CEE BPR BOS SUS CAC ORC LEPOC

50

40

30

20

%

10

0

Fig.110 - Mercador. Contribuição relativa das principais espécies 
faunísticas recuperadas no Sector 1. NR= número de ossos. EQU 
= cavalo; CEE = veado; BPR = auroque; BOS = gado bovino; OC = 
ovicaprídeos; SUS = suídeo; CAC = corço; ORC = coelhos; LEP = 
lebre. Seg. Moreno García e Valera, 2006.

Quadro 9 - Frequências absolutas e relativas da fauna doméstica da Rotura e do Zambujal (número de fragmentos). Dados fornecidos
por A. von den Driesch e Boessneck, 1976 e por Ann Lentacker in Soares, 2003.
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2.9. Indústria lítica
 
2.9.1. Introdução

Foram inventariados 6302 artefactos lí-
ticos (Quadro 10), maioritariamente lascados 
(94,5%). O sistema tecnológico do polimento/
bujardagem está representado apenas por 5,3% 
dos artefactos. Dentro da pedra lascada, do-
mina largamente o subsistema expedito, com 
89,7% da totalidade dos efectivos. A categoria 
de Outros, que inclui matérias-primas e manu-
portes, possui, como era esperado, um carácter 
residual (0,2%).

O mais numeroso conjunto de artefactos 
líticos (38,4%) reúne peças provenientes da su-
perfície e da C.1 que não podem ser referidas às 
fases de ocupação do povoado e como tal foram 
reunidas sob a designação de fase indetermina-
da. Os artefactos tipologicamente pertinentes 
do subsistema uso-intensivo, embora afectados 
pela limitação atrás referida, foram considera-
dos na caracterização geral deste subsistema 
tecnológico. O número de efectivos da Fase I 
aproxima-se quantitativamente do da fase in-
determinada. A Fase II, em consonância com a 
sua menor longevidade, possui um menor con-
junto artefactual (26%). 

Os artefactos do subsistema uso-intensivo 
da C. 3 foram incluídos na Fase I. Esta deci-

são não é isenta de controvérsia, pois embora 
a C. 3 se tenha formado durante o colapso e 
abandono do povoado da Fase I, essa mesma 
camada foi objecto de intervenção, mobilização 
e regularização pelos construtores da Fase II 
do povoado. Assim, embora seja mais elevada 
a probabilidade do conteúdo artefactual desta 
camada pertencer à Fase I, não está completa-
mente afastada a possibilidade de alguns ma-
teriais pertencerem à Fase II. Seria talvez mais 
prudente incluir os materiais da C. 3 no campo 
de indefinição contextual designado por Fase 
indeterminada. Esta não foi, porém, a nossa 
opção, uma vez que nos reduzia substancial-
mente o interesse estatístico da amostra. A C. 3 
forneceu 21 peças do subsistema uso-intensivo. 
Este utilizou sobretudo xisto jaspóide, matéria-
-prima localmente disponível.

2.9.2. Subsistema expedito

2.9.2.1. Caracterização tecnomorfológica

O subsistema expedito está representado 
por numeroso conjunto de artefactos, em ambas 
as fases de ocupação do sítio (Quadro 10). De-
tém, na Fase I, 89,2% da totalidade da indústria 
lítica e, na Fase II, 91,0%. Na impossibilidade 
de analisarmos todos os artefactos inventaria-
dos, constituímos aleatoriamente duas amos-

Fig. 111 - Talhe sobre xisto. 
I - o bloco de xisto é reduzido 
controladamente a partir de 
percursão indirecta, paralela à 
laminação natural do xisto;
II - reconstituição do processo 
de retoque por pressão;
III - morfologia dos retoques 
obtidos sobre diferentes 
variedades de xisto: a - xisto 
jaspóide; b - xisto negro silicioso; 
c - xisto ardoseano.
Seg. Fábregas Valcarce e 
Rodríguez Rellán, 2008.
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Quadro 10 - Porto das
Carretas. Sistemas 
tecnológicos por fases
de ocupação.

tras para caracterização tecnomorfológica da 
indústria, com 115 efectivos para cada uma das 
fases de ocupação. A da Fase I, recolhida na C. 
4, corresponde a cerca de 6% da totalidade dos 
artefactos expeditos dessa mesma fase; a amos-
tra da Fase II, recolhida na C. 2, representa ca. 
8% da indústria expedita da respectiva fase. 

Analisámos também um conjunto de 20 
discos, artefactos nucleares muito característi-
cos dos contextos estudados, bem como a to-
talidade dos pesos de rede ou seixos entalhados 
bilateralmente recolhida na jazida.

A indústria lítica expedita recorre a uma 
tecnologia muito elementar, que dificilmente 
acusa a passagem do tempo, ou seja, de baixa 
resolução crono-tipológica. Não temos dificul-
dade em reconhecer algumas similitudes desta 
indústria sobre quartzito com o conjunto estu-
dado na jazida de Sapateiros 2 (margem direita 
do Guadiana) (Cunha-Ribeiro e Cura, 2004) 
atribuída ao Paleolítico médio. Retomam-se 
gestos ancestrais, como a percussão directa, 
com o objectivo de produzir lascas para uso 
imediato e de consumo rápido e instrumentos 
nucleares, mais ou menos especializados. Este 
facto explica a atribuição ao Paleolítico do con-
junto artefactual da Barca do Xarez, adiantada 
pelos escavadores da jazida epipaleolítica, antes 

da obtenção da datação radiocarbónica (Almei-
da et al., 1999). Possuindo o estabelecimento 
do Porto das Carretas uma cascalheira no seu 
substrato, onde se produziram in situ instru-
mentos em quartzito, muito provavelmente no 
decurso de longa diacronia, colocava-se a pos-
sibilidade de esse substrato ter contaminado as 
realidades arqueológicas calcolíticas. Com efei-
to, verificámos a presença, embora muito mi-
noritária, de artefactos fortemente patinados e 
de peças patinadas retomadas, que não foram, 
obviamente, seleccionadas para estudo. Os ma-
teriais analisados, provenientes de contextos ar-
queológicos bem definidos, possuem arestas e 
gumes frescos. Infelizmente, não dispomos de 
nenhum conjunto artefactual expedito coevo 
dos do Porto das Carretas, devidamente publi-
cado, que possa ser objecto de comparação com 
os nossos resultados. 

A matéria-prima utilizada neste subsiste-
ma tecnológico foi, na sua maioria, o quartzi-
to (Quadro 11), sob a forma de seixos rolados 
(Quadro 12). Na Fase I, o quartzito foi utilizado 
na produção de 81,7% dos artefactos expeditos, 
seguido pelo quartzo, com 15,7% das ocorrên-
cias. Na Fase II, o quartzito melhorou ligeira-
mente a sua representação, com 84,3%, cabendo 
ao quartzo 13.9% dos efectivos. Estão ainda pre-
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sentes matérias-primas de diferentes naturezas 
petrográficas, cuja frequência é residual.

As dimensões médias (Quadro 13) das di-
ferentes categorias morfotécnicas apresentam 
valores relativamente semelhantes em ambas 
as fases de ocupação. O somatório dos resul-
tados das duas fases, para algumas categorias, 
contribui para a formação de uma imagem es-
tatisticamente mais consistente. As dimensões 
médias dos núcleos (78,2X67,9X45mm) são 
as que comportam maior desvio-padrão, para 
o que contribuiu não só a disparidade dos ex-

tremos da sequência, mas também a pequenez 
da amostra, constituída somente por 9 efectivos 
completos. Os subprodutos de talhe e os produ-
tos de debitagem possuem comprimento e lar-
gura médios muito próximos; a fronteira entre 
estas duas categorias lê-se na espessura média, 
que é ligeiramente superior nos subprodutos 
de talhe (15,2mm). Os instrumentos retoca-
dos e os instrumentos nucleares possuem pa-
drões morfométricos muito similares em ambas 
as fases. No conjunto da jazida, obtiveram-se, 
respectivamente, as seguintes dimensões mé-

Quadro 11 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico expedito. Matérias-primas. 
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Quadro 12 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico expedito. Córtex.

dias: 54,5x49,5x16,8mm e 89,9x82,5x33,3mm 
(Quadro 13). A maior massa lítica concentrava-
-se, em ambas as fases, nos núcleos e nos ins-
trumentos nucleares, com valores relativamente 
próximos (Quadro 13). Os produtos de debita-
gem recolhem o menor peso de todo o conjunto.

Em ambas as fases do Porto das Carretas 
estão igualmente representadas as duas cadeias 
operatórias que individualizámos para este sub-
sistema tecnológico (Anexo 1). Com recurso às 
mesmas matérias-primas, aquelas distinguem-
-se somente pela via dos procedimentos téc-
nicos utilizados, de acordo com os objectivos a 
atingir: produção de utensílios sobre lasca ou de 
instrumentos nucleares.

A lista tipológica revela fortes semelhan-
ças entre as duas fases (Quadro 14). Registam-
-se diferenças superiores a 3% somente no 
grupo tipológico dos núcleos, mais abundan-
tes na Fase I (11,3%) e no grupo dos utensí-
lios com vestígios de uso, mais numerosos na 
Fase II (20%). Os subprodutos de talhe domi-
nam muito ligeiramente na Fase I. Os utensí-
lios com vestígios de uso (macrovestígios) ou 
utensilios a posteriori encontram-se muito bem 
representados, como seria de esperar, em um 
conjunto artefactual expedito, cujos produtos 
de debitagem seriam tendencialmente utili-
zados de imediato, sem prévia transformação 
pela técnica do retoque. Alguns denticulados 
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incluídos nos instrumentos retocados poderão 
ter resultado de utilização mais prolongada e 
controlada de produtos de debitagem despro-
vidos de retoque intencional. O aspecto mais 
distintivo desta indústria expedita, quando a 
comparamos, por exemplo, com a dos povoa-
dos do Neolítico médio do Guadiana, parece 
ser a elevada representação dos instrumen-
tos nucleares, que no conjunto das duas fases 
(13,9%) se aproxima muito da dos instrumen-
tos retocados (14,3%). Nos instrumentos reto-
cados predominam esmagadoramente os en-
talhes e denticulados sobre lasca (Fig. 113, 1 e 
2; Fig. 119, 1 e 2). Nos instrumentos nucleares 
dominam os raspadores, sob a forma de dis-
cos na Fase I e de seixos-raspadores na Fase II 
(Quadro 14). Embora representado na nossa 
amostra apenas por um exemplar, provenien-
te da Fase I, o grupo das paletas ou tampas 

manufacturadas sobre placas de xisto, através 
de retoque periférico que cria o contorno, em 
geral subcircular, destes artefactos, constitui 
um grupo tipológico característico dos povoa-
dos calcolíticos do Sudoeste, ou mais propria-
mente, do Calcolítico das regiões xistentas. 
Encontram-se representados, por exemplo, em 
Santa Justa (Alcoutim), e em outros sítios do 
médio Guadiana, coevos do Porto das Carre-
tas (Mercador e Monte da Julioa 4/Luz 20). 
O grupo dos pesos de rede ou seixos entalha-
dos encontra-se representado na amostra por 
3 exs. provenientes da Fase II.

2.9.2.2. Discos ou raspadores discoidais

Atribuímos ao grupo tipológico dos discos 
a função de raspador, proposta que deverá vir 
a ser testada pela traceologia; os suportes uti-

Quadro 13 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico expedito. Dimensões e pesos médios das principais categorias 
morfotécnicas. 
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Quadro 14 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico expedito: tipologia. 

lizados na manufactura desde artefactos foram 
núcleos, formatados a partir de seixos bem ro-
lados, invariavelmente achatados, de contorno 
subcircular ou oval; contorno que o retoque vai 
acentuar e justamente está na origem da desig-

nação de disco, tradicionalmente aplicada a este 
tipo de instrumento.

Analisámos uma amostra de 20 exempla-
res (Quadro 15) que revelou apreciável estan-
dardização. Todas as peças utilizaram como 
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matéria-prima seixos rolados de quartzito. Fo-
ram produzidas através de levantamentos re-
gulares, profundos, atingindo toda a espessura 
do seixo, segundo ângulo semi-abrupto e/ou 
abrupto (14 exs.). Encontra-se também presen-
te o retoque remontante (6 exs.), confinado a 
trechos de maior espessura do suporte, onde se 
efectuaram duas séries consecutivas de levan-
tamentos: a primeira intervenção realizada por 
levantamentos oblíquos, e a segunda, por levan-
tamentos abruptos. 

Mais de metade dos discos da nossa amos-
tra foi retocada em toda a periferia do suporte 
(14 exs.), ficando extensas áreas corticais con-
servadas no anverso e reverso do instrumento: 
a totalidade da amostra possui superfície cor-
tical conservada em 50% da área do suporte 
ou mais. Em 12 exemplares, a área cortical é 
superior a 75%.

Os levantamentos são maioritariamente 
unifaciais (18 exs.). Ocorrem, esporadicamente, 
um ou outro levantamento inverso, com carác-
ter acidental ou destinado a adelgaçar o bordo 

do instrumento (Fig. 118, 2). Raramente, surge 
retoque bifacial (2 exs.), que parece destinar-se 
a regularizar (Fig. 114), leia-se aplanar a base 
do instrumento.

Dois exemplares configuram a hipótese 
de um tipo diferenciado, que deverá aguardar a 
identificação de um maior número de efectivos, 
e que designamos por agora como disco adelga-
çado: possui retoque unifacial invasor, distribuí-
do, centripetamente, ao longo de toda a periferia 
do suporte (Fig. 118, 3). O anverso apresenta-se 
sem córtex ou com córtex residual. O retoque, 
oblíquo, abateu grande parte da espessura do 
suporte, que ficou transformado em uma pouco 
espessa paleta. O bordo activo da peça, ao con-
trário do que se verifica nos restantes exemplares, 
não é carenado e maciço, como uma típica frente 
de raspador (grattoir), mas é mais fino, asseme-
lhando-se a um bordo de “racloir”.

Registámos a presença de duas excepções às 
formas mais comuns, que são a subcircular (Fig. 
115, 2) e a oval (Fig. 122, 3). Em um caso (Fig. 
117, 2) foi produzida uma redução da largura da 

Quadro 15 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico expedito. Discos.
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Fig. 112 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase I. Núcleo subprismático, em quartzo. 
Vista da plataforma de percussão principal e de flancos. Dimensões: 69x87x82mm. Peso: 555,8gr. Sector XXXVII, Qs. G-H/15-18, C. 4B. 
Inv. P. Carr. 00.2128. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 113 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase I. 1 - Lasca denticulada, sobre quartzito (seixo 
rolado), de cor 10YR6/2. Dimensões: 66x56x21mm. Peso: 89,2gr. Sector XLV; Qs. C/7-9; C. 4A/4B. Inv. P.Carr.01.48. 2 - Lasca denticulada 
sobre quartzito (seixo rolado), de cores 10YR6/2 e 10YR4/2. Dimensões: 48x54x12mm. Peso: 28,4gr. Sector XLV; Qs. M-N/2-3; C. 4. 
Inv. P.Carr.01.60. 3 - Seixo oblongo de gume ogival, afeiçoado unifacialmente. Quartzito de cor 10YR6/2. Dimensões: 102x92x52mm. Peso: 
572,2gr. Sector XLV; Qs. M-N/2-3; C. 4. Inv. P.Carr. 01.59. 4 - Seixo truncado. Quartzito de cor 10R3/4. Dimensões: 65x81x52mm. Peso: 
310gr. Sector XXXVII; Qs. B-D/15-17; C. 4B. Inv. P.Carr.01.16. Desenhos de Fernanda de Sousa.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

183

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 114 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase I. Disco sobre seixo de quartzito, de cor 5R6/2. 
Levantamentos bifaciais: semi-abruptos e profundos, na periferia do suporte, no anverso; no reverso, planos e oblíquos. 
Dimensões: 94x78x35mm. Peso: 284,4gr. Sector XXXVI; Qs. G/16-17; C. 4B. Inv. P.Carr.99.457. 
Desenhos de Fernanda de Sousa. Fotos de Rosa Nunes.
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ie Fig. 115 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase I. 1 - Disco sobre seixo de quartzito, de cor 10R3/4. 
Levantamentos unifaciais, semi-abruptos e profundos, em toda a periferia do suporte. Dimensões: 92x81x26mm. Peso: 214gr. Sector XXXVII; 
Qs. B-E/6; C. 4B. Inv. P.Carr.98.1004. 2 - Disco sobre seixo de quartzito, de cor 10YR6/4. Levantamentos abruptos e remontantes, unifaciais, 
em toda a periferia do suporte. Dimensões: 86x78x23mm. Peso: 217,8gr. Sector XXXVII; Qs. B-D/15-17; C. 4B. Inv. P.Carr.01.19. Desenhos 
de Fernanda de Sousa. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 116 - Porto das Carretas. 
Indústria em pedra lascada. 
Subsistema expedito da Fase I. 
1 - Disco adelgaçado sobre seixo 
de quartzito, de cor 10YR5/4. 
Levantamentos invasores, planos 
a oblíquos, unifaciais, em toda a 
periferia do suporte. Dimensões: 
90x72x20mm. Peso: 156,6gr. 
Sector XXXVI; Qs. F-H/4-6; 
C. 4A. Inv. P.Carr.99.2323. 
2 - Disco adelgaçado sobre seixo 
de quartzito, de cor 5YR5/2. 
Levantamentos invasores, planos 
a oblíquos, unifaciais, em toda a 
periferia do suporte. Dimensões: 
86x80x14mm. Peso: 142,6gr. 
Sector XXXVII; Qs. E-F/15 e E16; 
C. 4B. Inv. P.Carr.01.2188. Fotos 
de Rosa Nunes.
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Fig. 117 - Porto das Carretas. Indústria em 
pedra lascada. Subsistema expedito da Fase I. 
1 - Disco sobre seixo de quartzito, de cor 
10YR5/4. Levantamentos semi-abruptos, 
profundos e unifaciais, em mais de 75% 
da periferia do suporte. Dimensões: 
93x82x21mm. Peso: 250,8gr. Sector XXXVI; 
Qs. F4 e G-H/4; C. 4. Inv. P.Carr.99.2410.
2 - Disco apontado sobre seixo de 
quartzito, de cor 5YR5/2. Levantamentos 
semi-abruptos, profundos e unifaciais, 
em toda a periferia do suporte. 
Levantamento adventício, plano e inverso 
destinado a destacar a ponta. Dimensões: 
100x74x22mm. Peso: 196,4gr. Sector XXXVI; 
Qs. G-I/12: C. 4A. Inv. P.Carr.99.2453. Fotos 
de Rosa Nunes.
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Fig. 118 - Porto das 
Carretas. Indústria em 
pedra lascada. Subsistema 
expedito da Fase I. 
1 - Esboço de disco, 
abandonado por provável 
acidente de talhe que levou 
à fragmentação do seixo-
suporte. Quartzito, de cor 
10Y4/1. Levantamentos 
remontantes e abruptos, 
unifaciais. Dimensões: 
67x61x21mm. Peso: 
109,4gr. Sector XXXVII; 
Qs. B-D/15-17; C. 4A. Inv. 
P.Carr.01.18.
2 - Disco sobre seixo 
de quartzito, de cor 
10YR5/4. Levantamentos 
remontantes e abruptos, 
unifaciais, em toda a 
periferia do suporte. 
No reverso, alguns 
levantamentos adventícios, 
muito oblíquos. Dimensões: 
70x69x17mm. Peso: 116,4gr. 
Sector XLV; Qs. B/4-5; C. 
4A. Inv. P.Carr.01.65.
3 - Disco sobre seixo 
de quartzito, de cor 
5R4/2. Levantamentos 
remontantes e abruptos, 
unifaciais, em toda a 
periferia do suporte. 
No reverso, alguns 
levantamentos adventícios, 
muito oblíquos. Dimensões: 
88x70x30mm. Peso: 226,6gr. 
Sector XLV; Qs. B-C/2-3; C. 
4A. Inv. P.Carr.01.73.
4 - Furador sobre seixo 
de quartzito, de cor 
5YR5/2, fragmentado 
longitudinalmente. 
Levantamentos semi-
abruptos a abruptos, 
unifaciais, em toda a 
periferia do suporte 
conservado. Dimensões: 
85x51x16mm. Peso: 
81gr. Sector XXXVII; Qs. 
B-D/15-17; C. 4A. Inv. 
P.Carr.01.26. Desenhos de 
Fernanda de Sousa. Fotos 
de Rosa Nunes.
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Fig. 119 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase II.1 - Lasca denticulada, manufacturada a partir de 
seixo de quartzito, de cor 5R6/2. Dimensões: 61x52x23mm. Peso: 85,8gr. Sector XXXVI; Qs. G-I/6-8; C. 2. Inv. P.Carr.97.1637. 2 - Lasca 
denticulada, manufacturada a partir de seixo de quartzito, de cor 10YR5/4 e 10YR6/2. Dimensões: 69x71x20mm. Peso: 114gr. Sector 
XXVIII; Qs. I-J/8-10; C. 2A. Inv. P.Carr.97.391. 3 - Lasca com vestígios de uso, manufacturada a partir de seixo de quartzito, de cor 10YR6/2 
e 10YR5/4. Dimensões: 68x55x22mm. Peso: 94,2gr. Sector XXXVI; Qs. O-P/4-5; C. 2. Inv. P.Carr.98.1295. Desenhos de Fernanda de Sousa. 
Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 120 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase II. 1 - Seixo oblongo de gume transversal 
rectilíneo, afeiçoado unifacialmente. Quartzito de cor 10YR6/2. Dimensões: 77x60x40mm. Peso: 235gr. Sector XXXVI; Qs. O/4-5; C. 2. Inv. 
P.Carr.98.1657. 2 - Seixo raspador, em quartzito de cor 10R6/2 e 5R6/2. Dimensões: 90x84x45mm. Peso: 451,2gr. Sector XXXVI; Qs. G-I/6-8; 
C. 2. Inv. P.Carr.97.2113. Desenhos de Fernanda de Sousa. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 121 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase II. 1 - Seixo raspador, em quartzito. Dimensões: 
142x107x48mm. Peso: 821,6gr. Sector XXVIII; Qs. M/15-18; C. 2A. Inv. P.Carr.99.2050. 2 - Seixo raspador, em quartzito de cor 10R3/4 e 10R4/2. 
Dimensões: 84x87x46mm. Peso: 387gr. Sector XXXVI; Qs. D-F/6-9; C. 2B. Inv. P.Carr.98.757. 3 - Disco sobre seixo de quartzito, de cor 10R3/4. 
Levantamentos semi-abruptos e profundos, unifaciais, em toda a periferia do suporte. Trata-se do mais pequeno exemplar deste tipo artefactual. 
Dimensões: 56x58x23mm. Peso: 85gr. Sector XXVIII; Q. L/15-19; C. 2A. Inv. P.Carr.99.2335. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 122 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema expedito da Fase II. 1 - Raspador sobre lasca, em quartzito de cor N7
e 10YR6/4. Dimensões: 66x77x31mm. Peso: 167,2gr. Sector XXXVI; Qs. O/4-5; C. 2. Inv. P.Carr.98.1658. 2 - Disco sobre seixo de quartzito,
de cor 5R4/2. Levantamentos semi-abruptos e profundos, unifaciais, em toda a periferia do suporte. Dimensões: 81x72x19mm. Peso: 147,2gr. 
Sector XXXVI; Q. K14; C. 2B. Inv. P.Carr.99.378. 3 - Disco sobre seixo de quartzito, de cor 10YR5/4. Levantamentos semi-abruptos e profundos, 
unifaciais, em toda a periferia do suporte. Dimensões: 93x66x16mm. Peso: 138,8gr. Sector XXXVI; Qs. L-M/16-17; C. 2A/2B. Inv. P.Carr.99.635. 
Desenhos de Fernanda de Sousa. Fotos de Rosa Nunes.
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peça, em uma das suas extremidades, definindo-
-se uma ponta, biselada na extremidade através de 
levantamento plano e inverso. Designámos esta 
forma por disco apontado. No outro exemplar 
que se afasta, em termos morfológicos, da norma, 
observou-se um estrangulamento em uma das ex-
tremidades, obtido através de 2 entalhes profun-
dos e retocados que lograram destacar uma ponta 
de furador, resultando, pois, um utensílio duplo. 
Este encontrava-se fragmentado longitudinal-
mente, pelo que optámos por valorizar a função 
de furador: furador sobre disco (Fig. 118, 4).

A generalidade dos exemplares observa-
dos apresenta dimensões e peso próximos dos 
valores médios: 90,1x77,2x23,6mm e 205,8gr. 
Apenas uma peça se afasta completamente do 
padrão atrás referido. Trata-se de um exemplar 
miniaturizado, proveniente da Fase II (P.Carr. 
99.2335), que possui 58x56x23mm e 85gr 
(Fig. 121, 3). 

2.9.2.3. Pesos de rede / seixos entalhados 

2.9.2.3.1. Caracterização

Este grupo tipológico integra-se nos ins-
trumentos nucleares do subsistema expedito 
da indústria em pedra lascada, e pelo seu inte-

resse enquanto provável indicador económico, 
demos-lhe destaque particular, considerando 
todos os efectivos recolhidos na jazida do Porto 
das Carretas. 

Assim, verificou-se a presença de 116 
exemplares, que correspondem a 2,1% da to-
talidade da indústria expedita inventariada. A 
sua distribuição pelas fases de ocupação mos-
tra uma nítida concentração na Fase II, perten-
cente ao Horizonte Campaniforme (Quadro 
16). Os xistos, em diversas variedades, foram 
as litologias preferidas (50,8%). O quartzito 
ocupa o segundo lugar no conjunto das ma-
térias-primas, com 26,7%, e foi utilizado sob 
a forma de seixos rolados; o xisto, em alguns 
casos, foi utilizado sob a forma de placa, sem 
rolamento fluvial.

As dimensões médias (Quadro 17) não 
sofreram alterações significativas entre a Fase 
I (71,4 x 48,9x13,1mm) e a Fase II (72,9 x 47,4 
x 12,3mm). O módulo obtido é revelador da 
selecção de seixos de pequenas dimensões, de 
contorno ovalado e elevado índice de achata-
mento: (e/l = 0,28 e 0,27), cujo peso médio é 
58,3gr.

A técnica de fabrico (Quadro 18) é mui-
to elementar e por vezes oportunista, retiran-
do partido de eventuais vantagens existentes 

Quadro 16 - Porto das Carretas. Matérias-primas dos pesos de rede por fases de ocupação.
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no suporte, de forma a modelar o necessário 
estrangulamento no volume do seixo, destina-
do à fixação de fio. Deste modo, uma fractura 
acidental ou um bordo natural de contorno 
côncavo podem associar-se à realização de 
um único entalhe, oposto, na produção de um 
peso de rede. Este procedimento foi, porém, 
pouco frequente, recolhendo apenas 8,6% de 
casos. A técnica de manufactura mais comum 
consistiu na realização de dois entalhes, em 
geral clactonenses, opostos e paralelos ao eixo 
maior do suporte (86,2%). Por vezes o arte-
são, talvez para abater o fio do gume criado 
pelo levantamento clactonense, realizava no 
interior do entalhe retoque secundário. O 
mesmo resultado podia ser obtido por abra-
são (5,2%). 

Quadro 17 - Porto das Carretas. 
Dimensões médias dos pesos
de rede.

O gesto técnico mais habitual (Quadro 19) 
consistiria em remover, por percussão directa, 
uma lasca em um dos bordos laterais do seixo, 
e rodando o suporte segundo o eixo maior, era 
removida uma segunda lasca, no bordo lateral 
oposto (44%). A realização de entalhes com 
retoque bifacial exigia um maior dispêndio de 
tempo, mas produzia peças melhor acabadas 
(33%). Existem pesos francamente toscos e ou-
tros de excelente execução, obtida não só atra-
vés do controlo técnico da intervenção do talhe, 
mas também de criteriosa selecção do supor-
te. Os exemplares bem conseguidos utilizaram 
como suporte seixos rolados de quartzito.

Um exemplar, de xisto, possui a par de en-
talhes laterais e opostos um orifício de suspen-
são, aparentemente redundante.

Quadro 18 - Porto das Carretas. Pesos de rede por fases de ocupação. Técnicas de produção.
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Quadro 19 - Porto das Carretas. Pesos de rede por fases de ocupação. Orientação do retoque.

2.9.2.3.2. Distribuição espacial

A distribuição dos pesos de rede /seixos 
entalhados da Fase I (Fig. 219) mostra uma boa 
dispersão destes artefactos. Na área mais inte-
rior da fortificação, regista-se tendência para o 
acompanhamento da face interna da muralha; 
entre a primeira e a segunda linha de muralhas 
observou-se um outro corredor de distribuição.

Na Fase II, os pesos de rede agrupam-se 
no núcleo arquitectónico central (Fig. 229). No 
interior da Torre M13 registou-se uma acu-
mulação de 25 pesos de rede sobrepostos, que 
parecem testemunhar o depósito de uma rede 
(Quadro 20). Referindo os restantes pesos de 

rede provenientes da Fase II àquele conjunto, 
quer em número de elementos, quer em peso, 
teríamos na área escavada da Fase II do Por-
to das Carretas vestígios de cerca de 3 redes 
de pesca. Estes artefactos, por analogia com o 
registo etnográfico, destinavam-se a manter a 
rede em posição vertical, equilibrada por flu-
tuadores, muito provavelmente em cortiça. Na 
versão mais simples das artes de pesca fluvial, 
podemos imaginar redes de emalhar, que se-
riam colocadas transversalmente ao curso do 
rio e que comportariam para cada 100 metros 
lineares de rede um mínimo de 3 kg. de lastro. 
A provável rede da Torre M13 teria um com-
primento de cerca de 40/50m.

NArtes de pesca
Torre M13
Pesos 25 1047,8 56,3

Fase II
Totalidade de pesos 60 3713,4 61,9
Número de redes estimado 2,4 2,6

P (gr.) P/N

Fases I e II
Totalidade de pesos 116 6761,6 58,3
Número de redes estimado 4,6 4,8

Quadro 20 - Porto das Carretas. Estimativa do número de redes.
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2.9.2.4. Pesos e equipamentos de pesca 

Os pesos de rede manufacturados sobre 
seixos rolados, através de dois entalhes opostos, 
dos quais resulta um estrangulamento mesial 
que permite a fixação de fio que liga o peso a 
anzol, aparelho de anzóis, armadilha ou rede, 
são conhecidos no registo etnográfico portu-
guês (Brandão e Lanhas, 1971). 

Observámos a sua utilização em nassas de 
arame, destinadas à pesca da navalheira (Fig. 
125), no litoral de Sines (baía de S. Torpes), 
nas décadas de 70 e 80 do século XX. Embo-
ra de maiores dimensões, esses pesos de rede 
assemelham-se na concepção, suporte e técnica 
de fabrico aos provenientes de vários contextos 
calcolíticos da margem esquerda do Guadiana. 

Frequentemente, este tipo de artefacto 
tem surgido descontextualizado e esse cons-
trangimento tem permitido que sobre ele, tal 
como sobre outros utensílios líticos expeditos, 
em similares condições de jazida, se produzam 
as mais diversas especulações15. 

No Triângulo da Luz, obteve-se informa-
ção estratigráfica relevante para esta problemá-
tica. Nos povoados calcolíticos directamente 
debruçados sobre o Guadiana (Porto das Car-
retas e Moinho de Valadares1) ou sobre a Ri-
beira de Alcarrache (Monte do Tosco 1) surgi-
ram seixos achatados com os característicos en-
talhes, definidores de estrangulamento mesial. 
No povoado do Mercador, coevo de Porto das 
Carretas, do qual dista menos de 1km, e escava-
do em extensão, não surgiu aquele tipo de arte-

facto; porém, o consumo de recursos aquáticos 
no local foi confirmado por (raros) restos de 
fauna ictiológica e malacológica. Em Monte do 
Tosco1 recolheram-se 45 exemplares (Gomes, 
2005, p. 199-202), dos quais 15 se encontravam 
concentrados em 4m2 do Sector 1, da fase do 
pleno Calcolítico. No sítio de Moinho de Va-
ladares 1, apenas um exemplar foi atribuído à 
ocupação do Neolítico final/Calcolítico inicial; 
os restantes (10 exemplares) pertencem à Fase 
2, do pleno Calcolítico. 

Nesta área geográfica, o seixo entalhado 
bilateralmente parece, pois, ter entrado em uso 
somente no final do Neolítico (Foz do Enxoé16 e 
Moinho de Valadares). Valorizamos a ausência 
deste artefacto no sítio do Neolítico médio da 
Fábrica de Celulose, directamente sobre praia 
fluvial, e onde o subsistema expedito da pedra 
talhada se encontrava representado por 1155 
artefactos. No Calcolítico, em contextos onde a 
exploração de recursos fluviais era plausível, este 
artefacto encontra-se em geral bem representa-
do. A maior densidade de achados ocorreu em 
Porto das Carretas, especialmente na Fase II, 
atribuída ao Horizonte Campaniforme. Como 
anteriormente referimos, uma concentração 
de 25 pesos, parcialmente sobrepostos, foi in-
terpretada como testemunho de uma rede, do-
brada e armazenada no sector central da torre 
M13. A concentração de 15 exemplares, na UE7 
(Ambiente 3) de Monte do Tosco1, associada a 
pesos de tear e a elevado número de seixos ro-
lados, foi interpretada como reveladora de uma 
área de produção de pesos a partir dos seixos 

15 A propósito desta problemática, recorde-se a afirmação de Jean-Jacques Cleyet-Merle (1990, p. 145): “Les poids de filets,
ou objets en pierre interprétés comme tels, sont myriades […] Le type le plus couramment rencontré est le galet encoché […]
Cet engine très fruste, plus souvent fluvial, est rigoureusement indatable lorsqu`il est trouvé hors contexte. Son emploi peut être
des plus modernes, héritier en cela d`une longue tradition puisqu`on le rencontre dès la fin du Paléolithique”.
16 Um peso de rede foi referenciado à superfície do povoado ribeirinho, do Neolítico final/Calcolítico inicial,
da Foz do Enxoé (Diniz, 1999). Não é improvável que possa ter resultado da desmontagem das camadas arqueológicas
do Neolítico final.
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Fig. 123 – A forte relação entre o Porto das Carretas e o rio pode ler-se na presente imagem obtida para norte do sítio arqueológico. 

aí acumulados, produção integrada no fabrico 
de redes praticado nesse mesmo local (Gomes, 
2005, p. 200). Recorrendo ao registo arqueoló-
gico do Neolítico médio (p. ex. Cortaillod) dos 
habitats palafíticos dos lagos alpinos (Petrequin 
e Petrequin, 1988; Cleyet-Merle, 1990), é pos-
sível admitir, para Monte do Tosco1, a existên-
cia de dois tipos de rede: a tarrafa, cujo lastro 

seria, por hipótese, assegurado por “pacotes” de 
seixos bem calibrados, embrulhados em fibras 
vegetais (Fig. 124) e a rede de emalhar, cujo las-
tro seria assegurado por seixos entalhados (Fig. 
124). As mesmas artes poderiam ser utilizadas 
em Porto das Carretas. Porém, se para os equi-
pamentos de pesca cujo lastro era garantido por 
seixos entalhados, as provas materiais parecem 

Fig. 124 - Reconstituição de aplicação de pesos de rede e de “pacote” de lastro. Seg. Cleyet-Merle, 1990, p. 146-147.



Fig. 125- Nassa de pesca da navalheira, equipada com pesos de xisto e flutuador de cortiça. Baía de São Torpes (Sines). Museu de 
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 126 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema tecnológico expedito. Pesos de rede ou seixos entalhados 
bilateralmente. Fase II. 1 - Peso de rede sobre seixo rolado de rocha ígnea de cores 5R6/2 e 10R5/4, produzido por dois entalhes 
clactonenses alternos. Dimensões: 71x50x11mm. Peso: 63,8gr. Sector XLIV; Qs. K-L/20-2; C. 2A, P.Carr.99.388; 2 - Peso de rede sobre placa 
de xisto ardoseano, produzido por dois entalhes com retoque bifacial. Dimensões: 76x54x10mm. Peso: 61,6gr. Sector XLIV; Qs. K-L/20-2; C. 
2A, P.Carr.99.387; 3 - Peso de rede sobre placa de xisto ardoseano, produzido por dois entalhes clactonenses alternos. 
Dimensões: 51x44x11mm. Peso: 31,8gr. Sector XXXVI; Torre M13, concentração de pesos de rede. C. 2B, P.Carr.99.353;
4 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico de cores 5GY5/1 e 5R6/2, produzido por dois entalhes cujas arestas foram 
apagadas por bujardagem e abrasão. Dimensões: 63x39x9mm. Peso: 28gr Sector XXXVI; Qs. N/14-15; Torre M13, concentração de pesos
de rede. C. 2B, P.Carr. 99.386. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 127 - Porto das Carretas. Concentração de pesos de rede/seixos entalhados, da Torre M13 (Sector XXXVI; Q. M13; C. 2B; Fase II).
1 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cor 5YR4/1 e 5YR5/2, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 
80x53x12mm; 63,4gr. Inv. P.Carr.99.412; 2 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cores 5R4/2 e 10YR6/2, com dois 
entalhes alternos, laterais e opostos. 67x56x14mm; 69,6gr. Inv. P.Carr.99.414; 3 - Peso de rede sobre seixo rolado de quartzito, de cores 
5YR7/2 e 10YR6/2, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 77x53x11mm; 74,4gr. Inv. P.Carr.99.407; 4 - Peso de rede sobre seixo 
rolado de xisto-grauváquico, de cores N4, 5YR6/2 e 5YR4/1, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 75x63x20mm; 117,4gr. Inv. 
P.Carr.99.411; 5 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto, de cores N4 e N7, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 81x65x10mm; 
76,6gr. Inv. P.Carr.99.423; 6 - Peso de rede sobre seixo rolado de rocha ígnea, de cores 5YR4/1e 5YR5/2, com dois entalhes alternos, laterais 
e opostos. 64x37x13mm; 38,8gr. Inv. P.Carr.99.415. Desenhos de Fernanda Sousa.
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Fig. 128 - Porto das Carretas. Concentração de seixos entalhados/pesos de rede, da Torre M13 (Sector XXXVI; Q. M13; C. 2B; Fase II). 
1 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cores 5YR6/4 e 5YR6/1, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 65x53x8mm; 
42,2gr. Inv. P.Carr.99.416; 2 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cor 5YR5/2, com dois entalhes clactonenses alternos, 
laterais e opostos. 48x53x12mm; 38,4gr. Inv. P.Carr.99.410; 3 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cores 10R4/2 e 5YR5/2, 
com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 76x51x12mm; 61,8gr. Inv. P.Carr.99.409; 4 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto ardoseano, de 
cor 5B5/1, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. Esta peça possui um orifício de suspensão de perfi l bitroncocónico, que a distingue dos 
restantes pesos de rede. 68x44x8mm; 35,6gr. Inv. P.Carr.99.419; 5 - Peso de rede sobre placa de xisto ardoseano, com rolamento fl uvial, de cor N4, 
com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 75x54x17mm; 81,2gr. Inv. P.Carr.99.421; 6 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto ardoseano, de 
cores N4 e 10YR6/2, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 84x62x11mm; 86,6gr. Inv. P.Carr.99.418. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 129 - Porto das Carretas. Concentração de pesos de rede/seixos entalhados, da Torre M13 (Sector XXXVI; Q. M13; C. 2B; Fase II).
1 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cor 5YR4/1, com dois entalhes alternos, laterais e opostos. 73x43x12mm; 51,8gr. 
Inv. P.Carr.99.413; 2 - Peso de rede sobre placa de xisto ardoseano, de cores N5 e N6, com dois entalhes bifaciais, laterais e opostos. 57x40x7mm; 
21,8gr. Inv. P.Carr.99.422; 3 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto-grauváquico, de cores N5 e 5R6/2, com dois entalhes unifaciais, laterais 
e opostos. 80x46x12mm; 61gr. Inv. P.Carr.99.417; 4 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto ardoseano, de cores N4 e 5YR4/1, com dois 
entalhes unifaciais, laterais e opostos. 60x35x8mm; 23,6gr. Inv. P. Carr. 99.420; 5 - Peso de rede sobre seixo rolado de xisto ardoseano, de 
cores N4 e 5YR6/1, com dois entalhes unifaciais, laterais e opostos. 106x46x9mm; 59,8gr. Inv. P.Carr.99.425; 6 - Peso de rede sobre seixo 
rolado de quartzito, de cor 5YR7/2, com dois entalhes unifaciais, laterais e opostos. 71x46x10mm; 54,6gr. Inv. P.Carr.99.408;
7 - Peso de rede sobre placa de xisto luzente, de cores N6 e N4, com dois entalhes unifaciais, laterais e opostos. 58x48x13mm;
37gr. Inv. P.Carr.99.424. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 130 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema expedito. Fase 
I. Peso de rede sobre seixo rolado de grauvaque, de cor N4, com dois 
entalhes laterais, opostos e alternos. 71x53x12mm; 72,4gr. S. XXXVI; 
Qs. L-M/11-12; C. 4A. Inv. P.Carr.98.3022. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 131 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema expedito. Fase I. 
Peso de rede sobre seixo rolado de quartzito, de cor 5YR5/2, com dois 
entalhes laterais, opostos e bifaciais. 45x34x10mm; 23gr. S. XXXVI/XLIV; 
Qs. O-Q/19-1; C. 4. Inv. P.Carr.99. 434. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 132 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema expedito. Fase I. 
Peso de rede sobre seixo rolado de xisto graváquico, de cor N4, 
com dois entalhes laterais, opostos e bifaciais. 66x46x7mm; 34gr. S. 
XXVIII; Qs. N/17-19; C. 4A. Inv. P.Carr.99.2355. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 133 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema expedito. Fase I. 
Peso de rede sobre seixo rolado de xisto, de cor N5, com dois entalhes 
laterais, opostos e unifaciais. 94x58x8mm; 65,2gr. S. XXVIII; Qs. N/16-17; 
C. 4A. Inv. P.Carr.99.2407. Foto de Rosa Nunes.
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concludentes, já no que concerne ao uso de “pa-
cotes” de seixos como lastro, por hipótese, para 
a tarrafa, nos moldes em que foi definido para 
o Neolítico dos lagos alpinos (Cleyet-Merle, 
1990, p. 147), não dispomos de evidências se-
guras no Porto das Carretas, pois seria quase 
impossível detectar concentrações “anómalas” 
de seixos rolados não trabalhados, em um po-
voado assente sobre terraço fluvial, ao invés do 
que ocorreu em Monte do Tosco, instalado so-
bre mancha de xistos do Silúrico, onde os seixos 
rolados correspondem a manuportes. 

Aos seixos entalhados, que temos vindo a 
analisar, não hesitamos em atribuir, por agora, 
a função de pesos de rede, independentemente 
das tipologias das artes de pesca a que se te-
nham destinado, e nessa óptica considerámo-
-los bons indicadores económicos.

2.9.3. Subsistema uso-intensivo

Foram inventariadas 303 peças perten-
centes ao subsistema uso-intensivo (Quadro 
10). A amostra estudada incidiu sobre os arte-
factos pertencentes à Fase I (101 exs.) e à Fase 
II (64 exs.); os materiais descontextualizados 
(138 exs.) só foram considerados na análise das 
matérias-primas; ficaram, pois, excluídos do es-
tudo morfotecnológico. Apesar desta opção, al-

gumas peças da C.1, com relevância tipológica, 
foram representadas graficamente.

Analisadas as matérias-primas utilizadas 
na manufactura destes artefactos (Quadro 21), 
verifica-se que o sílex/chert possui uma baixa 
representação (5,6%) e que dos 17 efectivos 
produzidos, 6 possuíam córtex com rolamento 
fluvial, pondo em destaque o decisivo papel do 
Guadiana no fornecimento de recursos mine-
rais destinados à produção da indústria em pe-
dra lascada. Esta constatação é reforçada pela 
relação entre as frequências de córtex com ro-
lamento fluvial e córtex sem rolamento fluvial, 
na totalidade dos artefactos uso-intensivos das 
Fases I e II. Com efeito, o número de peças 
com córtex resultante de rolamento fluvial é 4x 
superior ao das peças cujo córtex não possui ro-
lamento fluvial (Quadro 24).

O quartzo leitoso foi a matéria-prima 
mais utilizada na produção de artefactos uso-
-intensivos (56,4%); se a ele juntarmos as res-
tantes variedades de quartzo, obtém-se 61% 
(Quadro 21). O domínio do quartzo tem sido 
observado em outros povoados do Calcolítico 
do Sudoeste, como no de Perdigões (Lago et al., 
1998, p. 121), assumindo-se claramente como 
recurso mineral de subsituição à importação 
de sílex, sobretudo na sua variedade de quartzo 
leitoso, de boa qualidade, com poucos planos de 

Quadro 21 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso-intensivo. Matérias-primas.



Quadro 22 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso-intensivo. Distribuição da totalidade do sílex/cherte e do xisto 
silicioso/jaspóide pelos tipos artefactuais e pelas fases de ocupação.
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clivagem e isenta de impurezas. Alguns autores 
têm dedicado particular atenção à gestão e ta-
lhe do quartzo, nomeadamente no Calcolítico 
da Península Ibérica (Fábregas Valcarce e Ro-
dríguez Rellán, 2008), defendendo o recurso à 
exploração do núcleo por processo de redução 
bipolar sobre bigorna, que aliás é defensável 
para o caso do Porto das Carretas, no que se 
refere às primeiras fases de redução (Cf. Anexo 
1). Convém ter presente que no povoado calco-
lítico estremenho de Leceia a frequência relati-
va do sílex é de 92% na C.3 e de 97,4%, na C.2 
(Cardoso, Soares e Tavares da Silva, 1983-84). 
A informação fornecida pelos sítios do Cal-
colítico estremenho do Zambujal (Uerpmann, 
1995) e do Pedrão (Soares e Tavares da Silva, 
1975) contuibuem para fixar a imagem de total 
domínio do sílex no Calcolítico da Estrema-
dura portuguesa, em elevado contraste com a 
realidade do Sudoeste.

Além da cadeia operatória do quartzo, 
presente em todas as suas etapas no povoado 
do Porto das Carretas e dirigida para a produ-
ção de lascas, enquanto suportes da utensila-
gem do fundo comum, uma outra cadeia ope-
ratória foi praticada in situ, tendo por base o 
xisto silicioso verde-acinzentado e em particu-
lar a variedade xisto jaspóide. O somatório de 
ambas corresponde a 33,3% das ocorrências do 
subsistema tecnológico uso-intensivo (Quadro 
21). Ao contrário do observado para a cadeia 
operatória do quartzo, no que concerne ao xis-
to jaspóide, o suporte intermédio perde peso, 
estando toda a produção encaminhada para os 
produtos finais, foliáceos: peças ovais com reto-
que invasor/cobridor e pontas de seta, de base 
côncava ou recta. O talhe inicia-se a partir de 
blocos tabulares de xisto (Fig. 111 e Anexo 1) 
que vão sendo reduzidos, muito provavelmente, 
por percussão indirecta através de golpes pa-
ralelos aos planos de clivagem do xisto até à 

obtenção de placas com a espessura pretendi-
da. O trabalho de retoque ou de finalização do 
artefacto pretendido é realizado a partir de fi-
nos levantamentos oblíquos a planos. A cadeia 
operatória do xisto jaspóide tem um carácter 
mais especializado e estandardizado que a do 
quartzo, e competência para produzir artefac-
tos intercambiáveis que penetraram no sofis-
ticado e exigente meio calcolítico estremenho. 
Atenda-se, por exemplo, à presença de pontas 
de seta de xisto jaspóide nos povoados de Le-
ceia, Rotura e Chibanes. 

Esta típica produção de pontas de seta 
em xisto jaspoide, do Calcolítico do Sudoeste, 
retira a sua capacidade de concorrência com o 
sílex das vantagens que possui no que concerne 
à economia de tempo e esforço no âmbito do 
processo produtivo.

O talhe do quartzo e do xisto jaspóide era 
favorecido pela elevada disponibilidade local 
destas matérias-primas. O inverso é válido para 
o sílex/cherte. Houve talhe local de sílex/cherte 
(Quadro 22), proporcionado pela captação oca-
sional de seixos rolados dessa matéria-prima, 
destinada à produção de lascas, suportes de 
utensílios de fundo comum. Não existe contex-
to de produção local para as lâminas de sílex 
encontradas no povoado. Foram certamente 
adquiridas como suportes para a produção de 
instrumentos através da técnica do retoque ou 
para utilização directa, enquanto utensílios de 
corte. Esta cadeia operatória encontra-se, pois, 
claramente truncada, faltando-lhe as etapas de 
preparação dos núcleos e de redução dos mes-
mos, com vista à manufactura de produtos lon-
gos, para os quais o Porto das Carretas se com-
portou como contexto de consumo. 

À escassa presença de sílex/cherte cor-
respondem 5 grupos cromáticos principais, 
concentrando-se 75% das peças nos grupos de 
cores castanhas e cinzentas (Quadro 23). 
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Quadro 23 - Porto 
das Carretas. Indústria lítica. 
Subsistema tecnológico 
uso-intensivo. Peças em sílex/
cherte. Cor.

Quadro 24 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso-intensivo. Córtex.

De um modo geral, contrastando com a 
realidade artefactual expedita, a indústria uso-
-intensiva revela a prática de um elevado índice 
de descorticagem (Quadro 24), com 66,7% da 
totalidade da amostra estudada, sem vestígios 
de córtex.

Nos 31 produtos debitados em que foi 
possível observar talão e bolbo (Quadros 25 e 
26) verificou-se que dominam os talões redu-
zidos e facetados e os bolbos difusos; a percus-
são indirecta possui uma nítida vantagem face à 
percussão directa (Quadro 27).

A análise das dimensões e pesos médios 
das principais categorias morfotécnicas (Qua-
dro 28) revelou que a exploração dos núcleos 
pode ter sido ligeiramente mais intensa na Fase 
II, onde as dimensões médias da etapa de aban-
dono dos mesmos foram: 31,7x35,2x22,4mm, 
contra as seguintes dimensões na Fase I: 
39,4x39x20,1mm. A massa lítica detida pelos 
núcleos é mais elevada na Fase II (30,9%). De 
um modo geral, aquela distribui-se de forma 
equilibrada entre núcleos, subprodutos de ta-
lhe e instrumentos retocados (Quadro 28). Na 
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Quadro 25 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema 
tecnológico uso-intensivo. Tipos de talão.

Quadro 26 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema 
tecnológico uso-intensivo. Tipos de bolbo.

Quadro 27 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema 
tecnológico uso-intensivo. Técnica de debitagem.

com vestígios de uso, sobretudo produtos lon-
gos: 40,6x28,2x9,3mm. Na Fase II, regista-se 
comportamento diverso. Os utensílios com 
vestígios de uso possuem as menores dimen-
sões médias: 25,3x22,4x8,2mm.

A lista tipológica da totalidade dos arte-
factos provenientes das duas fases de ocupação 
(Quadro 30) revela um elevado peso dos sub-
produtos de talhe (43%), facto que comprova 
a actividade de talhe lítico intra-habitat, no 
âmbito das cadeias operatórias do quartzo e 
xisto jaspóide. Em segundo lugar, com 33,9%, 
surgem os instrumentos retocados que utili-
zaram intensivamente as disponibilidades do 
povoado em produtos de debitagem. Nos ins-
trumentos retocados, dominam os entalhes e 
denticulados, que detêm 42,9% e os foliáceos, 
com 23,2% da totalidade dos utensílios retoca-
dos. No grupo dos foliáceos, as pontas de seta 
são artefactos maioritários, estando presentes 
os tipos de base recta e côncava, comuns no 
Calcolítico ibérico.

O tipo de retoque (Quadro 29) mais fre-
quente é pois o descontínuo, denticulado, se-
guido pelo retoque invasor/cobridor. Em ter-
ceiro lugar, surge o retoque profundo, semi-
-abrupto a abrupto, utilizado na manufactura 
de raspadores e de peças de bordo abatido, com 
destaque para uma lâmina em sílex robusta 
(Fig.134, 6), retocada em todos os bordos, por 
retoque profundo e semi-abrupto. Este exem-
plar é muito semelhante a outros do Pedrão, 
Leceia, Monte da Tumba e é revelador da in-
tensidade de uso a que os produtos de silex e 
em especial as “grandes” lâminas poderiam es-
tar sujeitos nos povoados calcolíticos.

Os artefactos com macrovestígios de uso 
possuem 9,7% dos efectivos, frequência idênti-
ca à dos núcleos. Naquele grupo importa desta-
car a presença de produtos longos portadores de 
característico lustre, atribuído ao corte de cereais.

Fase I, o padrão morfométrico é muito seme-
lhante para os subprodutos de talhe, produtos 
de debitagem e instrumentos retocados, au-
mentando substancialmente para os utensílios 
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Quadro 28 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso-intensivo. Dimensões e peso médios das principais categorias 
morfotécnicas.

Quadro 29 - Porto das Carretas. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso-intensivo. 
Retoque
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Quadro 30 - Porto 
das Carretas. Indústria lítica. 
Subsistema tecnológico 
uso-intensivo. Tipologia.
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Fig. 134 - Porto das Carretas. Subsistema tecnológico uso-intensivo. 1 - Núcleo de lascas, com um plano de percussão, em cherte nas cores 
10YR4/2 e 10YR3/2. Presença de córtex com rolamento fluvial. Dimensões: 30x54x40mm; Peso: 73,4gr. S. XXXVI; Qs. Q-T/6-8; C.2A. Fase 
II. Inv. P. Carr. 98.4150. 2 - Núcleo de lascas, irregular, em xisto jaspóide, nas cores 5YR7/2 e 10YR7/4. Dimensões: 35x43x19mm. Peso: 
29,6gr. S. XXXVI; Qs. T/4-5; C.2B. Fase II. Inv. P. Carr. 98.3953. 3 - Núcleo irregular e exausto, em sílex, de cor 10R4/2. Presença de córtex 
com rolamento fluvial. Dimensões: 24x20x13mm. Peso: 6,2gr. S. XXVIII; Q. T19; C.1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 98.2584. 4 - Subproduto 
de talhe (tablette), em sílex de cor N4. Dimensões: 31x51x11mm. Peso: 22,4gr. Torre M13. C. 2A. Fase II. Inv. P. Carr. 01.104. 5 - Raspador 
unguiforme, em xisto silicioso de cor N3. 17x17x5mm; 1,6gr. Presença de córtex sem rolamento. S. XXVIII; Qs. K-N/8-12; C.4. Fase I. Inv. 
P. Carr. 99.2688. 6 -Lâmina (fragmento distal) de bordos abatidos, em sílex de cor 10YR5/2. Dimensões: 57x21x7mm. Peso: 12,4gr. Sector 
XXXVI; Qs. K-N/8-9; C.1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 97.1768. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 135 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema uso-intensivo. 1 - Lasca denticulada, no bordo distal, em sílex de cores 
N5 e N6. Dimensões: 29x19x8mm. Peso: 4gr. Sector XXVIII; Qs. Q-T/11-12; C. 2B. Fase II. Inv. P Carr 98.3780. 2 - Lasca denticulada em 
xisto jaspóide, de cor 10YR7/2. Dimensões: 61x32x5mm. Peso: 9,8gr. Sector XLV, Qs. C/7-9, C. 4A/B. Fase I. Inv. P. Carr. 01.46. 3 - Lâmina 
denticulada em xisto jaspóide, de cor 10R5/6. Dimensões: 40x13x4mm. Peso: 1,8gr. Sector XXXVI, Qs. G-J/9-12, C. 4. Fase I. Inv. P. Carr. 
99.2387. 4 - Lâmina (fragmento proximal) denticulada em xisto jaspóide, nas cores 5R4/2 e 10R6/6. Dimensões: 82x29x4mm. Peso: 14,8gr. 
C. 4. Fase I. Inv. P Carr. 01.72. 5 - Lâmina (fragmento mesial), com retoque simples, oblíquo e directo no bordo direito, em xisto jaspóide, 
de cor 10R5/2. Dimensões: 50x33x3mm. Peso: 6,6gr. Sector XXXVII; Qs. B-D/15-17; C. 4A. Fase I. Inv. P. Carr. 01.28. 6 - Lasca com lustre de 
cereal, em sílex, nas cores 5YR5/2 e 10R8/2. Dimensões: 43x27x13mm. Peso: 13,2gr. Sector XXXVII; Qs. A-C/12-14; C. 2A. Fase II. Inv.
P. Carr. 98.2944. 7 - Lâmina (fragmento proximal) não retocada, com vestígios de uso, em sílex, de cor 10YR6/2. Dimensões: 57x22x6mm. 
Peso: 8,6gr. Sector XXVIII; Qs. K-N/8-12; C.4. Fase I. Inv. P.Carr.99.2687. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 136 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema uso-intensivo. 1 - Fragmento de peça com retoque invasor, em xisto 
jaspóide, de cor 10R5/4. Dimensões: 35x21x8mm. Peso: 4,8gr. Sector XXXVII; Qs. D-G/1-3; C. 1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 98.1220. 
2 - Buril sobre lasca com retoque invasor, em sílex, de cor 10YR4/2. Dimensões: 37x31x10mm. Peso: 14,6gr. Sector XXVIII; Qs. K-N/9-10; 
C. 1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 97.264. 3 - Lasca com retoque invasor/cobridor (“foicinha”) em xisto silicioso, de cores 5Y7/2 e N5. 
Dimensões: 55x36x8mm. Peso: 15,6gr. C.1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 00.2125. 4 - Fragmento de lasca com retoque invasor (“foicinha”) 
em xisto jaspóide, de cores 10YR4/2 e 10R4/4. Dimensões: 62x49x12mm. Peso: 27,8gr. C.1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 98.3480.
5 - Fragmento de peça com retoque invasor, em xisto jaspóide, de cores 5R6/2 e 10R4/4. Dimensões: 33x24x6mm. Peso: 7,2gr. Sector 
XXVIII; Qs. P-Q/20; C. 2A. Fase II. Inv. P. Carr. 98.2450. 6 - Fragmento de peça com retoque invasor, em xisto jaspóide, de cores 5R6/2 
e 5YR5/2. Dimensões: 33x36x3mm. Peso: 5,2gr. Sector XXXVIII; Q. N15; C.4A. Fase I. Inv. P. Carr. 99.617. 7 - Lâmina denticulada em 
xisto jaspóide (esboço de ponta de seta?), de cor 5R4/2. Dimensões: 58x28x5mm. Peso: 16gr. Sector XXVIII; Qs. K-N/9-10; C.1. Fase 
indeterminada. Inv. P. Carr. 97.265. Desenhos de Fernanda de Sousa.
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Fig. 137 - Porto das Carretas. Indústria em pedra lascada. Subsistema uso-intensivo. 1 - Furador sobre lasca, em xisto jaspóide, de cor 5R4/4. 
Dimensões: 51x26x8mm. Peso: 11,6gr. Sector XXXVII; Qs. C-F/15-17; C. 4A. Fase I. Inv. P. Carr. 01.1780. 2 - Ponta de seta de base recta e 
bordos rectilíneos, em xisto jaspóide, de cor 5YR6/4. Dimensões: 23x15x3mm. Peso: 0,8gr. Sector XXXVI; Q. N9; C. 4. Fase I. Inv. P. Carr. 
01.1768. 3 - Ponta de seta de base recta e bordos convexos, em xisto jaspóide, nas cores 5YR5/4 e 5YR5/2. Dimensões: 35x19x4mm. Peso: 
2,2gr. Sector XLIV; Q. J/3-4; C. 2A. Fase II. Inv. P. Carr. 99.1951. 4 - Ponta de seta de base recta e bordos convexos, em xisto jaspóide, de 
cor 10R5/4. Dimensões: 29x22x5mm. Peso: 3gr. Sector XXXVI; Q. K-N/8-9; C.1. Fase indeterminada. Inv. P. Carr. 97.1765.5 - Ponta de seta 
de base recta e bordos convexos, em xisto jaspóide, nas cores 5YR4/1 e N4. Dimensões: 42x18x4mm. Peso: 2,6gr. Sector XXXVI; Q. N9; 
C.4. Fase I. Inv. P. Carr. 01.1767. 6 - Ponta de seta de base recta e bordos rectilíneos, em xisto jaspóide, nas cores N5, 5YR6/1 e 10R3/4. 
Dimensões: 26x14x5mm. Peso: 1,6gr. Sector XXXVI; Q. R-S/4-5; C.2A. Fase II. Inv. P. Carr. 00.2115. 7 - Ponta de seta de base côncava e 
bordos convexos, em xisto jaspóide, de cor 10R5/6. Dimensões: 40x18x5mm. Peso: 3gr. Sector XXXVI; Torre M13; C.2A. Fase II. Inv. P. Carr. 
99.352. 8 - Ponta de seta de base côncava e bordos rectilíneos, em xisto jaspóide, de cor 10R6/2. Dimensões: 51x16x5,5mm. Peso: 3,8gr. 
Sector XXXVI/XLIV; Qs. O-Q/19-1; C.4. Fase I. Inv. P. Carr. 99.432. Desenhos de F. Sousa.
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2.9.4. Indústria em pedra polida e bujardada 

Identificou-se um total de 331 instrumen-
tos em pedra polida e bujardada e 13 blocos/
fragmentos de matéria-prima (Quadro 31), in-
cluídos em outros, na sua maior parte de rochas 
granitóides e correlacionáveis com o fabrico de 
mós manuais.

A distribuição destes artefactos pelas duas 
grandes fases de ocupação do sítio (Quadro 32) 
mostra uma melhor frequência absoluta tanto 
da utensilagem em pedra polida como da bu-
jardada na Fase I (os instrumentos em pedra 
polida da Fase II correspondem a ca 2/3 dos 
da Fase I), mas frequências relativas similares. 
Em ambas as fases, existe um enorme desequi-
líbrio entre os instrumentos em pedra polida e 
os artefactos em pedra bujardada. Infelizmente, 
34,5% da amostra estudada encontrava-se des-
contextualizada; proveio da C.1 e da superfície.

No que concerne à pedra bujardada, a as-
simetria entre as duas fases é maior no respei-
tante aos percutores e aos polidores; a frequên-
cia das mós manuais encontra-se relativamente 
equilibrada, em valores absolutos, entre as duas 
fases; a sua frequência relativa é porém franca-
mente superior na Fase II (Quadro 33). 

2.9.4.1. Economia das matérias-primas 

As matérias-primas utilizadas17 encon-
tram-se disponíveis na região (Zona d`Ossa-
-Morena), em um raio máximo de afastamento 
do povoado de cerca de 10km. Apesar da abun-
dância e pelo menos aparente acessibilidade às 
matérias-primas, observa-se um generalizado 
comportamento conservacionista. No que res-
peita às mós manuais, talvez pelo esforço que 
implicava o seu transporte para o povoado, 
alguns suportes comportaram três superfícies 

Quadro 31 - Porto das Carretas. 
Instrumentos em pedra polida
e bujardada.

Quadro 32 - Porto das Carretas. Instrumentos em pedra polida e bujardada, por fases de ocupação.
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activas. No que concerne aos instrumentos em 
pedra polida, constata-se uma sobre-utilização, 
com 57,9% (22 exemplares) dos efectivos frag-
mentados, e cerca de 50% dos machados reuti-
lizados, como martelos (7 exemplares) e polidor 
(1 exemplar).

Os instrumentos em pedra polida foram, 
na sua esmagadora maioria, manufacturados 
em anfibolito (Quadros 33 e 34): 33 exempla-
res, em um total de 38, ou seja, 86,8% da tota-
lidade dos instrumentos em pedra polida. Re-
sidualmente (Quadro 33), utilizou-se o xisto 
silicioso, esverdeado (2 enxós e 1 espátula) e o 
xisto grauváquico (1 fragmento de instrumen-
to em pedra polida de tipo indeterminado). 
O peso da totalidade destes artefactos atingiu 
8,65 kg, representando apenas 2,3% da massa 
lítica total usada na produção dos instrumen-
tos polidos e bujardados; a sua presença nu-
mérica é consideravelmente mais elevada, com 
11,5% (Quadro 33). A matéria-prima deveria 
chegar ao povoado sob a forma de blocos/lin-
gotes aparelhados ou pré-formatados, como foi 
sugerido pela tímida presença de dois registos 
(Quadro 41). 

O anfibolito é uma rocha metamórfica, 
máfica, verde a cinzento escura, constituída 
sobretudo por anfíbolas faneríticas e felds-
patos (sobretudo, horneblenda e plagioclase), 
formada durante a orogenia hercínica e bem 
representada no interior do país - Alentejo in-
terior (zona metavulcânica de Ossa-Morena) 
e Trás-os-Montes (zona ofiolítica de Morais-
-Bragança). O anfibolito fractura em blocos 
paralelepipédicos, cuja forma e dimensões os 

aproximam do módulo médio de machados e 
enxós, pelo que seria necessário dispender me-
nos energia na preparação de um produto fi-
nal de anfibolito do que em basalto ou diorito. 
Trata-se de uma rocha de grande resistência 
mecânica ao desgaste e à fractura; os gumes dos 
instrumentos, sistematicamente ortogonais à 
foliação natural, retiram o máximo partido da 
anisotropia da rocha. 

Nos povoados calcolíticos que partilham 
com o do Porto das Carretas o Triângulo da Luz 
(Guadiana-Cuncos-Alcarrache) – Monte Ju-
lioa 4/Luz 20; Moinho de Valadares 1, Monte 
do Tosco 1, Hortinho e Mercador – objecto de 
escavação (Valera, 2005)18, à excepção do Hor-
tinho, apenas prospectado (Soares e Tavares da 
Silva, 1992), verificou-se que os instrumentos 
polidos foram manufacturados em anfibolito, 
exceptuando um machado em gneiss, prove-
niente do povoado do Mercador e um formão 
em xisto, da Luz 20. 

Mais a sul, na Serra Algarvia (Gonçalves, 
1989a), a preferência pelo anfibolito está igual-
mente patente nos povoados de Cerro do Cas-
telo de Corte João Marques (90%) e no Castelo 
de Santa Justa (100%).

Se no Sudoeste, como seria expectável, se 
observa utilização dominante do anfibolito na 
produção de instrumentos em pedra polida, o 
mesmo se verifica na Estremadura portuguesa 
(Cardoso, et al., 1996; Lillios, 1997), ao con-
trário do que fariam supor as existências lito-
lógicas regionais. Da análise da natureza pe-
trográfica dos instrumentos em pedra polida 
dos povoados do Zambujal, Pragança e Leceia, 

17 A determinação petrográfica foi realizada, macroscopicamente, pelos geólogos Nuno Leal e Paulo Fonseca (Faculdade
 de Ciências da Universidade de Lisboa). A ambos muito agradecemos essa colaboração. Cf. neste volume Anexo 4, da auto-
ria de Nuno Leal.
18 A utensilagem em pedra polida/bujardada dos povoados referidos tem a seguinte distribuição: 61 instrumentos em pedra 
polida, 26 polidores e 127 elementos de mós manuais (Valera, 2005, Quadro 11-1).
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Quadro 33 - Porto das Carretas. Indústria em pedra polida e bujardada. Matérias-primas.
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Quadro 34 - Porto das Carretas. Instrumentos em pedra polida. Matérias-primas.

Quadro 35 - Porto das Carretas.Instrumentos bujardados: percutores. Matérias-primas.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

218

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Katina Lillios (1997) conclui que a frequência 
relativa desses instrumentos em anfibolito é de 
55% em Pragança, 72% no Zambujal e 78% 
em Leceia, e que os artefactos dos diversos po-
voados se mostram muito semelhantes em ter-
mos geoquímicos, facto que pode ser atribuído 
a uma origem comum ou a exploração de um 
conjunto reduzido de afloramentos (Arronches 
e Montemor-o-Novo), que de forma estável 
terá sido prosseguida sob forte controlo social 
ao longo da Pré-História recente. A mesma au-
tora admite que o Zambujal possa ter desem-
penhado a função de centro de redistribuição 
de esboços/lingotes de anfibolito destinados à 
produção de instrumentos em pedra polida, no 
quadro de uma rede de trocas bem organiza-
da: “Indeed, amphibolite tools may have been the 
first power tools of Portuguese prehistory” (Lillios, 
1997, p. 158).

Embora o Porto das Carretas se localize 
em uma região potencialmente abastecedora 
de anfibolito, na ausência da identificação de 
afloramentos daquela rocha e face ao pequeno 
número de esboços/lingotes de instrumentos aí 
encontrados, em contraste, aliás, com o elevado 
número de polidores, é-nos impossível acrescen-
tar informação aos parcos conhecimentos exis-
tentes sobre as rotas e sistemas de circulação do 
anfibolito no sul do país. Em um estudo sobre 
as fontes de matéria-prima para a manufactura 
de machados de pedra polida, realizado para a 
província de Alicante, do Neolítico à Idade do 
Bronze, consideraram-se os objectos de pedra 
polida como importantes indicadores das gran-
des correntes de intercâmbio, a partir da consta-
tação de correlação positiva elevada entre grupos 
humanos socialmente dominantes, existência de 
afloramentos de matérias-primas próximos dos 
seus habitats e acesso/controlo de vias de co-
municação naturais, por onde os materiais fa-
cilmente se escoariam (Rosser Limiñana, 1994).

O estudo dos artefactos em pedra polida 
e bujardada do Porto das Carretas colocou em 
evidência a existência de uma forte correlação 
positiva entre função e litologia (cf. Anexo 4, 
de Nuno Leal). Com efeito, se os instrumentos 
em pedra polida se associam ao anfibolito, as 
mós manuais correlacionam-se sobretudo com 
rochas granitóides, os percutores com quartzo e 
quartzito; os polidores, sem uma dependência 
tão vincada face a determinada natureza petro-
gráfica, mostram uma associação preferencial às 
corneanas (Quadro 33).

Os instrumentos em pedra bujardada de-
têm 85,2% da totalidade dos efectivos da in-
dústria lítica não lascada (Quadro 31) e a sua 
massa, no valor de cerca de 363 kg (Quadro 
33), corresponde a 97,7% da totalidade (outros 
incluídos). Em uma análise breve dos diversos 
grupos tipológicos que compõem a indústria 
em pedra bujardada, verifica-se que os percu-
tores, com 116 efectivos, no que à massa lítica 
respeita, ocupam o segundo lugar na escala de 
consumo de matérias-primas, abaixo das mós 
manuais (Quadro 33). A matéria-prima não 
foi, no que aos percutores concerne, um factor 
limitante, pois o quartzo, com 65,5% e o quart-
zito com 32,8% (Quadro 35) da totalidade dos 
percutores, abundam no próprio povoado, res-
pectivamente em afloramentos filonianos e na 
cascalheira que coroa o interflúvio ocupado. O 
quartzo filoneano, embora constituído por um 
só mineral, assume a forma de aglomerados 
cristalinos que induzem, à escala do bloco, uma 
situação de anisotropia, que se revela através 
de clivagens (ligações atómicas mais débeis da 
estrutura cristalina) e de diaclases (provocadas 
por agentes externos), responsáveis pela eleva-
da ocorrência de fracturas acidentais (Mourre, 
1997), que conferiram a esta matéria-prima 
“má reputação” junto dos estudiosos de indús-
trias líticas, que em geral a consideram uma 
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matéria-prima medíocre. No entanto, é vi-
sível uma clara preferência por esta litologia 
para a preparação de percutores poliédrico-
-esferoidais, preferência que talvez não seja 
exclusivamente explicável por uma franca dis-
ponibilidade, mas também pela elevada dureza 
do quartzo, uma vez corrigida através da bu-
jardagem a tendência anisotrópica referida e o 
controlo dos planos de diaclase. A situação ob-
servada em Porto das Carretas possui um bom 
paralelo no Castelo de Santa Justa (Gonçalves, 
1989a), onde os percutores detêm também boa 
representação (145 exemplares), com predo-
mínio do tipo poliédrico-esferoidal (65,7%) 
e consumo massivo de quartzo (87,8%), ou 
na fortificação do Monte da Tumba (Torrão), 
onde os percutores, também maioritariamente 
poliédrico-esferoidais, utilizaram preferencial-
mente o quartzo filoniano (Tavares da Silva e 
Soares, 1987).

No grupo dos polidores incluem-se tipos 
muito diferenciados, facto que poderá explicar 
um maior equilíbrio na distribuição das lito-
logias utilizadas. Encontram-se representadas 
desde as vulgarmente designadas pedras de 
amolar até aos polidores de machados, enxós e 
outros instrumentos. Por vezes deparamos com 
algumas dificuldades na delimitação da frontei-
ra entre polidor e pequeno elemento dormente 
de mó muito exausto, sendo necessário recorrer 
ao critério litológico. 

Em todos os casos se utilizaram rochas de 
grande dureza e abrasivas; as corneanas, com 
um total de 14 efectivos, representam 38,9% da 
totalidade dos polidores (Quadro 36).

As mós manuais constituem o grupo ti-
pológico melhor representado no conjunto da 
indústria bujardada, quer em número de efec-
tivos (137 – 41,4%), quer em peso (ca 264kg 
– 71,1%). As rochas granitóides detêm 74,5% 
do total de mós e 85,2% da massa lítica utili-

zada no fabrico das mesmas (Quadro 37). Se 
compararmos esta realidade com a do Cas-
telo de Santa Justa (Gonçalves, 1989a), onde 
a utensilagem moageira possui também boa 
representação, com um número total de ele-
mentos de mó de 270 exemplares, verifica-se 
que a matéria-prima dominante foi o grauva-
que, localmente disponível. Ao contrário dos 
instrumentos em pedra polida, fortemente de-
pendentes de determinadas litologias, sobretu-
do anfibolito, e com elevado valor acrescentado 
conferido pelas técnicas de manufactura, as 
mós manuais, pelo seu carácter menos especia-
lizado e menor exigência quanto às matérias-
-primas, parecem não admitir custos elevados 
de transporte, como bem documentam os sítios 
de Castelo de Santa Justa e Castelo de Corte 
João Marques.

No Triângulo Guadiana-Cuncos-Alcar-
rache, os povoados calcolíticos escavados que 
partilham com o de Porto das Carretas o mes-
mo território – Mercador, Moinho de Valadares 
1, Monte da Julioa 4/Luz 20, Monte do Tosco 
1 – forneceram mós manuais maioritariamente 
em rochas granitóides. Existem afloramentos 
dessas rochas (maciço granodiorítico) a menos 
de 1,5km do sítio do Porto das Carretas, e com 
franca acessibilidade ao povoado, em termos 
topográficos. Apesar da proximidade do Porto 
das Carretas relativamente àqueles afloramen-
tos, ou por essa razão, não encontrámos no po-
voado indícios de armazenamento de blocos de 
matéria-prima e/ou esboços de mós manuais 
que nos permitam afirmar uma vocação espe-
cializada nesta actividade artesanal, ao serviço 
da rede de povoamento local. Cada um dos po-
voados poderia, por hipótese, ter livre acesso 
aos afloramentos graníticos da Fidalga/Fábri-
ca de Celulose. A actividade moageira, muito 
importante em Porto das Carretas, parece não 
o ter sido nos sítios de Mercador, Moinho de 
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Quadro 36 - Porto das Carretas.Instrumentos bujardados: polidores. Matérias-primas.

Quadro 37 - Porto das Carretas. Instrumentos bujardados: mós manuais. Matérias-primas.
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Valadares 1, Monte do Tosco 1. Somente o sí-
tio de Monte Julioa 4/Luz 20 apresenta teste-
munhos de uma actividade moageira intensa, 
à semelhança do Porto das Carretas, o que se 
coaduna com a sua verosímil centralidade na 
rede de povoamento do território Guadiana-
-Cuncos-Alcarrache. Este importante consu-
midor de rochas granitóides, localizado a cerca 
de 5km dos respectivos afloramentos, procede-
ria, aparentemente sem mediação, à sua explo-
ração, já que essa função não terá sido desem-
penhada por Porto das Carretas, Mercador ou 
Moinho de Valadares 1 (resta ainda a remota 
hipótese do sítio do Hortinho ter representado 
esse papel, mas teremos de aguardar pela sua 
escavação). 

O tratamento global da indústria em pe-
dra polida/bujardada do Porto das Carretas, 
que nos permite trabalhar com amostras esta-
tisticamente significativas, não pode deixar de 
ser reportado às duas fases de ocupação, em-
bora não se registem diferenças radicais entre 
ambas. No que respeita à gestão das matérias-
-primas, constata-se, na Fase II, em relação à 
fase anterior, uma tendência para a substitui-
ção do anfibolito por outras rochas ígneas, no 
que se refere à manufactura da generalidade 
dos instrumentos em pedra polida e bujarda-
da, facto que poderá indicar a desarticulação 
da anterior rede de distribuição do anfiboli-
to; ligeiro aumento da frequência relativa do 
quartzo, com redução da do quartzito no grupo 
dos percutores (Quadro 35) e aumento da im-
portância do granito na manufactura de mós 
manuais (Quadro 37). 

A mudança registada entre as duas fases 
de ocupação, significativa no que respeita à re-
dução do anfibolito na Fase II, reporta-nos à 
problemática das leituras de índole económica 
e social possibilitadas pela indústria em pedra 
polida/bujardada. A propósito desta questão 

refira-se, por exemplo, a captação das mudan-
ças sociais conotadas com o advento do perío-
do campaniforme no país valenciano a partir 
da utensilagem em pedra polida (Bernabeu 
Auban e Orozco Köhler, 1989-90, p. 62).

2.9.4.2. Tecnologia

A tecnologia de produção de instrumen-
tos líticos por polimento, generalizada durante 
o Neolítico para responder às necessidades da 
actividade agrícola (desflorestação e amanho 
da terra) e, indirectamente, ao incremento do 
trabalho sobre madeira, suplanta, no Sudoes-
te, a mais antiga tecnologia de manufactura de 
artefactos líticos, sobre sílex ou litologias afins, 
a partir do Neolítico médio/final. No entanto, 
a tecnologia do talhe lítico acompanhará até à 
Idade do Bronze a do polimento/bujardagem; 
com a difusão dos instrumentos em cobre ar-
senical, ambas as tecnologias de produção de 
instrumento líticos entram em declínio.

À obtenção da fractura concoidal e de gu-
mes cortantes e pontas perfurantes, caracterís-
ticas da primeira tradição de produção lítica, 
são adicionadas, por via da bujardagem e poli-
mento, formas pesadas e resistentes, de gumes 
biselados, com competência para abater árvo-
res, cortar madeira, ou trabalhar a terra.

No conjunto artefactual em pedra polida 
e bujardada do Porto das Carretas constatá-
mos, para ambas as fases de ocupação, a pre-
sença de elevado índice de desgaste, próprio 
de uso intensivo, com frequentes retomas (p. 
ex. elementos de mó com duas e três superfí-
cies activas), e reutilizações em funções banais 
(por ex. machados-percutores), após deprecia-
ção dos instrumentos para o desempenho das 
suas primeiras funções. Este comportamento 
conservacionista, provavelmente resultante do 
propósito de reduzir o esforço de transporte 
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de matérias-primas, aliás escassas no espaço 
residencial, leva-nos a colocar a hipótese de 
parte da cadeia operatória da produção destes 
artefactos se realizar em contexto de pedreira. 
Um machado com poucas centenas de gramas 
requeria para o seu fabrico um bloco de ma-
téria-prima com vários quilos. Após extracção, 
o bloco era talhado até ser esboçada a forma 
predefinida do artefacto, fase que poderia le-
var cerca de 2 horas. Seguia-se a bujardagem, 
verdadeiro trabalho escultórico, que poderia 
consumir entre 2 e 4 horas, conforme a peça a 
produzir (Le Roux, 1979, p. 52). O polimento, 
que permitia controlar com grande exactidão 
a obtenção da forma desejada, reduzir as pro-
babilidades de fractura e aumentar a eficiência 
do instrumento, era a operação mais demorada, 
entre 4 e 10 horas, de acordo com as dimensões 
da peça e o grau de perfeição desejado; a fase 
de polimento deverá ter ocorrido, pelo menos 
parcialmente, no povoado, a julgar pela iden-
tificação de diversos polidores de machados. 
Tanto a etapa do polimento, como a da bujar-
dagem produzem resíduos de difícil reconhe-
cimento (pequenos e atípicos fragmentos de 
rocha) que tornam difícil a localização espacial 
destas operações (Coope, 1979). 

Os instrumentos em pedra polida do 
Porto das Carretas revelam o total domínio 
da técnica do polimento (25 exs.), o que cor-
responde a 65,8% (Quadro 38) da totalidade. 
Em 12 exemplares foi possível detectar traços 
da fase de formatação, com recurso à técnica 
de lascagem, e da fase de bujardagem. Em um 
caso, o polimento foi muito circunscrito, sendo 
a bujardagem a técnica dominante. 

Na indústria bujardada, verificou-se que 
os blocos de matéria-prima foram frequente-
mente preparados através de lascagem, persis-
tindo, em alguns casos, as ténues marcas dessa 
fase no reverso e bordo de polidores e mós. No 

grupo dos polidores (Quadro 39) dominam as 
superfícies polidas (a posteriori), em resultado 
do seu próprio uso.

Nos elementos de mó predominam as 
superfícies exclusivamente bujardadas (51%); 
persistem traços de lascagem em 17,5% dos 
efectivos, e áreas de polimento, mais ou me-
nos extensas em 49 exemplares (35,8%), onde 
a bujardagem foi sendo apagada (Quadro 40). 
Aquelas áreas de polimento ilustram a utiliza-
ção, em alguns casos exaustiva, do equipamen-
to moageiro.

2.9.4.3. Tipologia

2.9.4.3.1. Pedra polida

A lista tipológica dos instrumentos em 
pedra polida revela uma grande diversidade 
formal/funcional para um pequeno número de 
efectivos (Quadro 41). Na Fase II, à excepção 
do escopro que não se encontra presente, to-
dos os restantes tipos reconhecidos se fazem 
representar, mas apenas por uma unidade. Na 
Fase I, o leque tipológico é mais estreito; se 
excluirmos os fragmentos indeterminados, os 
machados ocupam 75% da amostra. Embora o 
número de peças deste grupo artefactual reco-
mende prudência nas afirmações, parece-nos 
evidente situar-se aqui uma significativa dife-
rença entre as duas fases de ocupação: na Fase 
I, o machado em pedra polida possui ainda 
um papel significativo na esfera produtiva, no 
prosseguimento da tradição neolítica. Na Fase 
II, a técnica do polimento, em decréscimo, é 
utilizada para o fabrico de diversas peças muito 
especializadas, como um braçal de arqueiro que 
revela extraordinária mestria no domínio des-
ta técnica, em especial porque executado sobre 
quartzito, litologia de elevada dureza, muito 
difícil de trabalhar.
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Quadro 38 - Porto das Carretas.
Instrumentos em pedra polida. Tecnologia.

Os machados em pedra polida completos 
(12 exs.) permitiram obter as seguintes dimen-
sões médias: 106,6 x 58 x 34,4mm. O peso mé-
dio estimado a partir dos 8 exemplares inteiros 
foi de 400gr. (Quadro 43).

Domina a secção transversal rectangular 
(Quadro 42). Esta forma padronizada de ma-
chado é tipicamente calcolítica.

As dimensões médias das enxós são 99,3 
x 52 x 19,8mm. O peso médio, obtido a partir 
de 3 exemplares inteiros, é de 187 gr. O único 
escopro inteiro pesa 128 gr. O formão e a es-
pátula, adequados a trabalhos de maior preci-

Quadro 39 - Porto das Carretas. Polidores. Tecnologia.

Quadro 40 - Porto das Carretas.
Mós. Tecnologia.
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Quadro 41 - Porto das Carretas. Instrumentos em pedra polida. 
Lista tipológica.

Fig. 138 - Pormenor de enxó representada na Fig. 150. Foto de Rosa Nunes.

Quadro 42 - Porto das Carretas. 
Instrumentos em pedra polida. Secções 
transversal e longitudinal.
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Quadro 43 - Porto das Carretas. Instrumentos polidos. Dimensões médias.

são, possuem o mesmo peso (74 gr.), e o braçal 
de arqueiro, a peça menos pesada, tem cerca de 
40gr. (Quadro 43).

2.9.4.3.2. Pedra bujardada

A lista tipológica dos instrumentos em 
pedra bujardada (Quadro 46) mostra uma 
boa representação dos grupos: mós manuais 
(46,8%), percutores (39,6%) e polidores (12,3%). 
As bigornas e almofarizes detêm um peso re-
sidual. Os artefactos em pedra bujardada re-
velam comportamento genericamente similar 
em ambas as fases de ocupação. No pormenor, 
importa, no entanto, realçar que na Fase II as 
mós manuais detêm uma frequência relativa 
claramente superior (58,3%) à da Fase I (38,8); 
esta vantagem da Fase II no que concerne ao 
equipamento moageiro poderia na realidade 
ser ainda mais acentuada se atendessemos ao 
elevado número de mós manuais descontex-
tualizadas, procedentes das camadas superio-
res, com maior probabilidade de provirem da 
erosão dos níveis da Fase II. De um ponto de 

vista económico, podemos estar perante um 
aumento do volume da produção agrícola e/
ou em presença de uma maior segmentação 
socioterritorial da actividade agrícola, com 
incremento (leia-se especialização) da função 
moageira no sítio do Porto das Carretas, du-
rante a Fase II. Alguns destes artefactos po-
dem ter sido utilizados na actividade metalúr-
gica (trituração de minerais), hipótese a testar 
através da análise de resíduos.

Os percutores apresentam relativa diversi-
dade morfológica, mas a maioria dos exempla-
res, de ambas as fases, pertence ao tipo poliédri-
co-esferoidal. O peso médio, estimado para 82 
exemplares inteiros, é de 557gr., muito próximo 
do obtido para os elementos de mó moventes, 
no valor de 586 gr., calculado somente a par-
tir de 4 exemplares inteiros. O peso médio dos 
elementos de mó dormentes obtido a partir 
de apenas 5 exemplares inteiros foi de 10,2kg. 
(Quadro 45).

Nos polidores dominam os exemplares uti-
lizados no polimento de instrumentos, nomea-
damente machados e enxós. Estes encontram-se 
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Quadro 44 - Porto das Carretas. Instrumentos bujardados: mós. Secções transversal e longitudinal.
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Quadro 45 - Porto das Carretas. Instrumentos bujardados. Dimensões médias.

melhor representados na Fase I. Os afiadores, 
em geral de menores dimensões, destinados a 
preparar ou a reavivar o fio do gume dos instru-
mentos líticos, são escassos. De referir ainda a 
existência de um provável alisador de cerâmica 
(Fase I) e de um afiador com sulco profundo. 

2.9.4.4. Distribuição espacial

2.9.4.4.1. Pedra polida

Embora o número de artefactos em pedra 
polida seja escasso, não permitindo afirmações 
peremptórias, verificou-se que os mesmos se 
distribuíam, durante a Fase I, no interior da pri-
meira linha de muralhas, e que a maior concen-
tração ocorria em área contígua ao paramento 
da muralha (área C da estrutura funcional do 
povoado, Figs. 221 e 228) e nas proximidades 
da cabana com átrio (área E da estrutura fun-
cional da primeira fase de ocupação do povoado, 
Fig. 228). Durante a Fase II, os instrumentos 
em pedra polida concentravam-se no complexo 
edificado central: na Torre M13, um machado, 
espátula, formão e braçal de arqueiro; nas caba-
nas K5 e I4, um lingote, e uma enxó associada 

a um cinzel, respectivamente; junto do forno 
metalúrgico, um fragmento de instrumento em 
pedra polida (Figs. 231 e 239).

2.9.4.4.2. Pedra bujardada

A distribuição espacial dos percutores é 
relativamente dispersa em ambas as fases de 
ocupação. Porém, na Fase I (Figs. 221 e 228), 
registam-se duas importantes concentrações 
correspondentes a áreas funcionais bem indi-
vidualizadas: C- área de trabalho aberta, mul-
tifuncional, adjacente ao pano interior da mu-
ralha; E- recinto da Cbana P4 e sua área de 
influência. Os polidores distribuem-se, na Fase 
II (Figs. 231 e 239), pelo complexo edificado 
central; na Fase I, seguem um padrão de distri-
buição similar ao dos percutores. 

Os elementos de mó revelam para ambas 
as fases uma distribuição relativamente alarga-
da. Na Fase I, registam-se importantes concen-
trações aproximadamente coincidentes com as 
dos percurtores, ou seja, nas áreas funcionais C 
e E (Figs. 222 e 228). Na Fase II, as mós ma-
nuais enxameiam o complexo edificado central, 
e dispersam-se pela periferia do mesmo.
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Quadro 46 - Porto das Carretas. Instrumentos bujardados. Lista tipológica.
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Fig. 139 - Machados em pedra polida. Fase I. 1 - Machado completo, em anfibolito cinzento-azulado (5G5/1). Anverso e reverso bujardados 
com escasso polimento; flancos e talão bujardados; gume completamente polido; fio do gume com fracturas de utilização; secção tranversal 
subrectangular; 91x52x27mm; 243,6gr.; Corte A; S.XXXVIII;Q.L7; C.4. P.Carr.97.1594. 2 - Machado em pedra polida fragmentado na 
extremidade proximal, em anfibolito cinzento escuro (N3). Anverso e reverso parcialmente polidos e bujardados; flancos bujardados;
 gume polido; secção tranversal subrectangular; 81x52x39mm; 293,6gr.; Corte L; S.XXXVII; Q.F/15-17; C.4A. P.Carr.01.1970.
Desenhos de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 140 - Machados em pedra polida. Fase I. 1 - Machado de corpo subcilíndrico, totalmente polido, reutilizado como percutor, em anfibolito 
cinzento médio (N5). Gume destruído por percussão e talão massacrado por idêntico uso; secção tranversal oval; 109x52x39mm; 391,2gr.; 
S. XLV; Q.C/8-10; C.4B. P.Carr.01.2053. 2 - Machado em pedra polida de contorno trapezoidal, em anfibolito cinzento muito escuro (N3); 
anverso convexo, totalmente bujardado; polido na região do gume; reverso aplanado, com polimento na região do gume; flancos bujardados; 
talão parcialmente eliminado por fractura antiga; gume embotado por utilização como percutor; secções tranversal e longitudinal 
subrectangulares; 95x67x42mm; 465,4gr.; S. XXXVII; Q.C/2-3; C.4A. P.Carr.98.1552. Desenhos de Jorge Costa e foto de Rosa Nunes.
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Fig. 141 - Instrumentos em pedra polida. Fase I. 1 - Machado em pedra polida reutilizado como percutor, em anfi bolito cinzento médio 
(N4). Anverso convexo, polido, parcialmente destruido. Reverso ligeiramente côncavo, polido em áreas restritas e bujardado na sua maior 
parte; fl ancos e talão bujardados; gume destruído por percussão, com levantamentos de numerosas lascas; secções transversal e longitudinal 
rectangulares. 96x61x28mm; 356,6gr.; S. XLV; Q.B/4-5; C.4A. P.Carr.01.63. 2 - Duplo escopro sobre pequeno bloco de xisto silicioso 
cinzento-azulado (5B6/1), com polimento em parte natural. As extremidades activas não possuem fi o de gume, mas áreas com intenso 
massacramento; secção transversal ovalada e longitudinal, rectangular; 114x35x22mm; 122,8gr.; S. XLV; Q.B/4-5; C.4A. P.Carr.01.64. Desenhos 
de Jorge Costa.



Fig. 142 - Machados de pedra polida. Fase I. 1 - Pequeno machado de contorno subtriangular, de gume totalmente polido, simétrico, 
com fio embotado, em anfibolito cinzento escuro (N4); secção transversal oval. 90x51x32mm; 273,4gr.; Corte L; S. XXXVII; Q.C-F/15-17; 
C.4A. P.Carr.01.1800. 2 - Machado de pedra polida de contorno trapezoidal em anfibolito cinzento-esverdeado (5G4/1); flancos divergentes; 
gume simétrico, conservando o fio cortante. Nos flancos e reverso, depressões correspondentes à fase de lascagem; 131x71x37mm; 
565gr.; Corte C; S. XXXVI; Q.G5; C.4B. P.Carr.99.612. Desenhos de Cristina Menezes e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 143 - Instrumentos em pedra polida. Fase II. 1 - Formão completo em anfibolito cinzento-azulado (5B6/1). Gume muito 
bem polido, corpo prismático de arestas bem marcadas; talão bruto; anverso totalmente polido e convexo; reverso bujardado, 
com polimento parcial; secção transversal subtrapezoidal; secção longitudinal subrectangular e arqueada; 90x23x17mm; 74,2gr; 
Corte A; S. XXXVI, Q. K-L/11, C. 2B; P. Carr.99.2086. 2 - Espátula totalmente polida em xisto anfibólico cinzento-esverdeado 
(5GY5/2); secções transversal e longitudinal subrectangulares; 113x22x6mm; 29,8gr; Corte A, S. XXXVI, Q. K-O/11-12; C. 2B2; 
P.Carr.99.396. Desenhos de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 144 - Braçal de arqueiro em quartzito de cor bege marfi m (10YR8/2); muito bem polido; anverso convexo; reverso plano; 
fl ancos ligeiramente convexos; conserva-se um orifício de secção transversal bitroncocónica; o orifício da extremidade 
oposta foi quase totalmente eliminado por fractura. 99,5x22x11mm; 39,6gr; Corte A, S. XXXVI; Torre M13, C. 2B2, Fase II; 
P.Carr.98.1147. Desenho de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 145 - Instrumentos em pedra polida. Fase II. 1 - Instrumento em pedra polida de tipo indeterminado; P.Carr.99.403, descrito e 
fotografado na Fig. 146. 2 - Fragmento distal de enxó em anfi bolito cinzento-esverdeado (5Y5/1), com gume polido e ligeiramente 
assimétrico, exibindo diversas fracturas reveladoras de provável utilização como sacho. Anverso, reverso e fl ancos totalmente polidos.; 
secção transversal rectangular. 53x45x15mm; 58gr.; Corte C; S. XXXVI; Qs. I-J/3-5; C.2A. P.Carr.99.667. Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 146 - Instrumento em pedra polida de tipo indeterminado: esboço de machado(?) ou esboço de relha de arado (?). Em anfibolito 
cinzento-esverdeado (5GY6/1). Anverso e reverso com polimento e flancos bujardados. Extremidade proximal em bruto; secções 
transversal e longitudinal subrectangulares; 223x80x53mm; 1802,8gr.; Cortes A/C; S. XXXVI; Qs. J-K/6-7; C.2B1; Fase II. P.Carr. 99.403. 
Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 147 - Instrumentos em pedra polida. Fase indeterminada. 1 - Enxó em pedra polida, achatada (influência de modelo metálico?), 
de anfibolito negro (N2). Anverso e reverso polidos, com áreas deprimidas reservadas; talão bruto; flanco direito parcialmente polido 
e flanco esquerdo totalmente bujardado; fio do gume cortante; secção transversal subrectangular e secção longitudinal plano-convexa. 
90x60x17mm; 155,8gr.; Corte A; S. XXXVI; Qs. K-N/8-9; C.1. P.Carr.97.1780. 2 - Esboço de instrumento em pedra polida, em anfibolito 
cinzento médio (N6), reutilizado como percutor. Contorno trapezoidal. Vestígios de levantamentos associados à extracção do bloco, 
bem visíveis nos flancos. Anverso e reverso bujardados e parcialmente polidos. Gume eliminado na sua maior parte e massacrado 
por utilização como percutor; secções transversal e longitudinal subrectangulares; 104x54x33mm; 300,4gr.; Corte D; S.XXXVII; Qs. A-C/12-
14; C.1. P.Carr.98.1649. Desenhos de Cristina Menezes e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 148 - Machado reutilizado como percutor, em anfibolito cinzento-esverdeado (5Y5/1), com alteração térmica, manufacturado a partir 
de bloco prismático por lascagem, bujardagem e polimento. Esta última técnica é muito rudimentar e confinada a pequenas áreas (gume). 
Anverso com negativos de levantamentos e ligeiramente convexo. Reverso plano, parcialmente polido; flancos bujardados e irregulares; talão 
bruto; secções transversal e longitudinal subrectangulares; 112x63x43mm; 467,8gr.; Corte F; S. XXXV; Qs. T/4-6; C.1. Fase indeterminada. 
P.Carr.98.2710. Desenho de Cristina Menezes e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 149 - Instrumentos em pedra polida. Fase indeterminada. 1 - Fragmento distal de machado em pedra polida, em anfi bolito cinzento 
médio (N4). Gume rombo, reutilizado como percutor; secção transversal rectangular; 72x55x30mm; 224,8gr.; Corte N; S.LII; Qs.A-E/3-8; 
C.1. P.Carr.01.1843. 2 - Fragmento distal de machado em pedra polida, em anfi bolito cinzento médio (N4). Gume com pequenas fracturas 
em ambas as faces; secção transversal oval; 93x83x39mm, 422gr; Corte O; S. XXXVII/XLV; Qs. C/18-20 e C/1-9; C.1. P.Carr.01.2209. 
Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 150 - Enxó completa em anfibolito de cor cinzento esverdeado (5Y5/1). Conserva no anverso negativos do trabalho prévio de 
formatação por lascagem, e polimento confinado ao gume; reverso totalmente polido; gume assimétrico. Fio do gume afectado por 
numerosos esquirolamentos; secções plano-convexas; 125x55x27mm; 274,4gr.. Superfície. Fase Indeterminada. P.Carr.01.470.
Desenho de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 151 - Instrumentos em pedra polida. Fase indeterminada. 1 - Enxó em pedra polida/bujardada, completa, em anfibolito de cor cinzento 
esverdeado (5GY5/1). Conserva no anverso negativos do trabalho prévio de formatação e polimento confinado ao gume; gume assimétrico; 
flancos e talão em bruto; secção transversal rectangular e secção longitudinal convexo-concava; 83x48x20mm; 134,2gr.; Corte D; S. XXXVI; 
Qs. O-P/7-8; C.1. P.Carr.98.2452. 2 - Escopro em pedra polida, em anfibolito de cor cinzento azulado (5B6/1); anverso convexo e reverso 
aplanado; flancos boleados; gume ligeiramente assimétrico, destruído na zona central por levantamentos directos e escamosos; talão 
eliminado por fractura(?); secção transversal oval e secção longitudinal plano-convexa; 75x24x15mm; 5,34gr. Corte D; S. XXXVI; Qs. Q-R/8; 
C.1. P.Carr.98.875. Desenhos de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 152 - Percutores poliédrico-
-esferoidais em quartzo: 
1 - Corte O; S. XLV; Q.C/6-7; 
C.4B; Fase I; 83x77x64mm; 466gr; 
P.Carr.01.2450;
2 - Corte A; S.XXXVI; Q.K-M/13-14; 
C.4A; Fase I; 98x91x87mm; 901,4gr; 
P.Carr.01.2455.
Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 153 - 1 - Corte A; S. XXVIII; Q.K-N/13-14; C.2; Fase II; 101x85x76mm; 802,8gr; P.Carr.97.400;
2 - Corte A; S.XXXVI; Torre M13; C.2A; Fase II; 105x89x78mm; 995,2gr; P.Carr.98.2563.
Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 154 - Porto das Carretas. Pedra bujardada: martelo sobre seixo rolado de quartzito de cor 5YR4/4, cujo córtex se conserva em área 
<25%; zona de encabamento definida por sulcos especialmente marcados nos alçados laterais da peça; 70x69x43mm; 312,6gr.; Sector XXVIII; 
Qs. K-N/15-16; C.1. Fase indeterminada. P.Carr.97.215. Desenho de Cristina Menezes; fotos de Rosa Nunes.
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ieFig. 155 - Porto das Carretas. Pedra bujardada: martelo duplo de corpo ovóide com estrangulamento mesial resultante de erosão diferencial 
do seixo, aproveitado para encabamento (?); peça fi namente bujardada, com córtex residual; quartzito de cores 5YR5/2 e 10YR5/4; 
87x62x46mm; 347gr.; Sector XXXVI; Qs. T/4-5; C.2A; Fase II. P.Carr.98.1559. Em cima, vista de conjunto e de pormenor de uma das 
superfícies activas do martelo (conservando pequena extensão de córtex em área deprimida). Em baixo, proposta de reconstituição
de encabamento. Desenho de Cristina Menezes; fotos de R. Nunes.



Fig 156 - Fragmento de afiador duplo (pedra de amolar), em quartzito de cor 10R4/2; conservam-se em ambas as faces depressões 
intensamente polidas; 130x77x52mm; Corte D; S. XXXVII; Q. C13; C.4B; Fase I. P.Carr.00.1273. Desenhos de Jorge Costa e fotos 
de Rosa Nunes.
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Fig. 157 - Polidor completo, em rocha ígnea, de cor cinzento-esverdeada (5Y5/1); 197x57x48mm; 758,2gr.; Corte F; S. XXXV e XXXVI; 
Qs. T/4-6; C.4; Fase I. P.Carr99.2411. Desenho de Jorge Costa e foto de Rosa Nunes.
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Fig. 158 - Polidor duplo em corneana, de cor cinzento-acastanhada (10R4/2); 260x190x62mm; 3061gr.; Corte D; S. XXXVII; Q. G14; C. 
4B; Fase I. P.Carr.00.1683. Fotos de Rosa Nunes.



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

249

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 159 - Polidor em corneana, de cores 5YR4/1 e N3. Dimensões actuais: 175x121x57mm; 894gr.; Corte O; S. XLV; Qs. B-C/2-3; C. 4A. Fase I. 
P.Carr. 01.79. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 160 - Polidor/afiador em corneana (?), de cor 5R4/2, 5R6/2 e 
N4; 118x62x45mm; 311,2gr.; Corte M; S. XXXVII; Qs. G-H/15-18; 
C. 4B. Fase I. P.Carr.00.2119. Fotos de Rosa Nunes.

Fig. 161 - Polidor duplo em rocha ígnea, 
de cor N7 e 5YR8/1; 64x39x29mm; 66gr.; 
Corte A; S. XXVIII; Qs. K-N/13-14; C. 4A.
Fase I. P. Carr. 97.2154. Foto de R. Nunes.
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Fig. 162 - Fragmento de polidor reutilizado como bigorna, em corneana, de cor 10R4/2; depressão de contorno ovalado, com a profundidade 
máxima de 21mm; 143x92x72mm; 1118,2gr.; Corte D; S. XXXVII; Qs. B-E/6; C. 2; Fase II. P.Carr.98.1530. Desenho de Jorge Costa e foto 
de Rosa Nunes.
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Fig. 163 - Polidor em corneana (?), de 
cor 5YR7/2 e 5R8/2; 74x107x50mm; 
524,4gr.; Corte D; S. XXXVI;
Qs. S-T/11-12; C. 2A. Fase II. 
P.Carr.00.2090. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 164 - Polidor em corneana, de cor cinzento--avermelhada (10R4/2); 165x79x23mm; 299,2gr.; Corte C; S. XXXVI; Qs. I-J/8; C. 2B2. 
Fase II. P.Carr.99.2408. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 165 - Fragmento de polidor de instrumentos em pedra polida, em corneana, de cor cinzento-avermelhada (10R4/2), que conserva 
na superfície activa depressão intensamente polida; 133x70x42mm; 403,6gr.; Corte N; S. LII; Qs. C-E/4; C. 1; Fase indeterminada. 
P.Carr.00.1464. Desenho de Jorge Costa e foto de Rosa Nunes.

Fig. 166 - Polidor com sulco 
profundo, sobre seixo de 
corneana de cor N7 e 5YR61; 
comprimento do sulco 62mm; 
largura 15mm; profundidade 
5mm. O suporte possui 
77x66x34mm; 257gr.; 
S. XXXVI; Qs. F/9-13; C. 1; Fase 
indeterminada. P.Carr.01.2350. 
Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 167 - Fragmento de polidor duplo de instrumentos em pedra polida em corneana, de cor cinzento-acastanhada (10R4/2). Anverso
e reverso intensamente polidos. Conserva dois bordos originais;129x154x31mm; 793gr. Corte M; S. XLV; Qs. H-J/3-4; C. 1; 
Fase indeterminada. P.Carr.00.1436. Desenho de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 168 - Polidor em rocha ígnea, de cor cinzento-esverdeada (5Y6/1); superfície activa totalmente polida, com diversas depressões
de contorno ovalado; 330x290x80mm; 8280gr. Corte D; S. XXXVI; Qs. R/6-7; C. 1base;  Fase indeterminada. P.Carr.98.4020.
Desenho de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 169 - Fragmento de polidor de instrumentos em pedra polida, em anfibolito, de cor cinzento-esverdeada (5Y5/1); secção transversal 
subtriângular; secção longitudinal convexo-côncava; 89x109x42mm; 363,2gr.; Corte H; S. XXXVI; Qs. G-J/13-14; C. 1; Fase indeterminada. 
P.Carr.99.2501. Desenho de Jorge Costa e fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 170 - Polidor duplo; corneana de cor 5YR4/1 e N3; 111x90x72mm; 809gr.; Corte D; S. XXXVII; Qs. D/4-5; C. 1. Fase Ind. P.Carr.98.2885. 
Fotos de R.  Nunes.
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Fig. 171 - Polidor em xisto silicoso de cor 5RP4/2; 177x79x56mm; 1014gr.; Corte M; S. XXXVII; Qs. H-J/16, J/14-16; C. 1. 
Fase Indeterminada. P.Carr.00.2105.
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Fig. 172 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó em rocha granitóide de cor 5B6/1; 243x210x78mm; 
6000gr.; S. XXXVI; Qs. K12-13, L11-14, M11-15; C. 4. Fase I. Inv. P.Carr.01.83. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 173 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó, fragmentado, em rocha granitóide de cores 
10YR8/2 e N2; 290x200x150mm; 11000gr; S. XXXVII; Q.D11; C. 4B. Fase I. Inv. P.Carr.98.3934. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 174 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Fragmento de elemento dormente de mó, em rocha granitóide de cor 10YR7/2; 
270x240x280mm; 30000gr; reutilizado no encerramento da passagem da Torre N7. S. XXXVI; C. 2. Fase II. Inv. P.Carr.01.2569. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 175 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó em rocha granitóide de cores N2 e 5YR8/1. Vestígios 
de alteração térmica; 515x320x150mm; 34000gr; S. XXXVI; Q.L17; C. 2B2. Fase II. Inv. P.Carr.98.4185. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 176 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento de mó, em rocha granitóide de cores 10YR7/2 e N2; 
205x170x87mm; 3663,6gr; S. XXXVI; Qs.T/2-3; C.2. Fase II. Inv. P.Carr.98.1301. Desenho de Jorge Costa. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 177 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó, com duas superfícies activas, remontado a partir de 
diversos fragmentos, em rocha granitóide de cor 10R6/2.  Vestígios de alteração térmica. 280x210x170mm; 16000gr; S. XXXVI; Q.M7; C. 2A. 
Fase II. Inv. P.Carr.98.3488. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 178 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó/almofariz, em rocha granitóide de cores 5YR8/1 e 
N2. Atenda-se ao elevado grau de exaustão da superfície activa da mó, expresso no polimento e ao pocinho nela escavado por bujardagem, 
com 91mm de diâmetro e 15mm de profundidade; 222x175x86mm; 4362,4gr; S. XLIV; Q. K2; C. 2A. Fase II. Inv. P.Carr.00.1681. Em baixo, 
perfil da mó/almofariz sobreposto a foto da superfície bujardada. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 179 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento dormente de mó/almofariz, em rocha granitóide de 
cores 5YR8/1 e N7. O pocinho escavado na área central por bujardagem possui 74mm de diâmetro e 15mm de profundidade; 
208x172x140mm; 6324gr. Superfície. Fase indeterminada. Inv. P.Carr.98.2720. Em baixo, perfil da mó/almofariz sobreposto a foto 
da superfície bujardada. Fotos de Rosa Nunes.
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Fig. 180 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento movente de mó, duplo (fragmentado), em rocha granitóide de cores 
N1 e N7; 99x62x33mm; 330,8gr; S. XXVIII; Qs. K-N/13-14; C. 2. Fase II. Inv. P.Carr.97.396. Foto de Rosa Nunes
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Fig. 181 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento movente de mó, em rocha granitóide de cores N7 e N4; 
96x85x50mm; 496,6gr; S. XXXV; Qs. J-L/4-7; C. 2B1 (interior da Estrutura K5). Fase II. Inv. P.Carr.99.399. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 182 - Porto das Carretas. 
Indústria em pedra bujardada. 
Elemento movente de mó, 
em rocha granitóide de cor 
10YR5/2; Comprimento máximo 
141mm; Espessura máxima 
59mm; 1338,2gr. S. XXXVI; Qs. 
F/9-11; C. 1. Fase Indeterminada. 
Inv. P.Carr.00.1434. 
Desenho de Jorge Costa.
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Fig. 183 - Porto das Carretas. Indústria em pedra bujardada. Elemento movente de mó, em anfibolito de cor N3;127x66x34mm; 451gr; S. 
XXVIII; Qs. K-N/15-16; C. 1. Fase indeterminada. Inv. P.Carr.97.209. Desenho de Cristina Menezes. Foto de Rosa Nunes.
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2.10. Registos ideotécnicos em pedra

2.10.1. Introdução

O número de ideoartefactos recolhidos 
no povoado do Porto das Carretas é diminuto; 
faltam representantes da série de ideoartefactos 
calcolíticos variados e abundantes nos grandes 
povoados, do topo da hierarquia das redes de 
povoamento do Sudoeste Peninsular, povoados 
que se encontram bem representados, na mar-
gem esquerda do Guadiana, por San Blas, ca 
16km a norte de Porto das Carretas e por Pijoti-
lla, e na margem direita do mesmo rio, por Per-
digões, ca 16km a oeste de Porto das Carretas. 

No Porto das Carretas recuperámos so-
mente três registos, sobre pedra, de carácter 
ideotécnico (Figs. 184-190): dois (uma placa de 
xisto gravada e um fragmento de laje de xisto 
com covinhas) provenientes da base da sequên-
cia estratigráfica (primeira metade do III mi-
lénio, Fase I de ocupação) e o terceiro (outro 
fragmento de laje de xisto com covinhas), da C. 
2 (Fase II de ocupação). Relativamente ao pri-
meiro tipo artefactual, embora pouco comum 
em contextos habitacionais, está representado 
por achados isolados, por exemplo, nos sítios 
estremenhos (Península de Setúbal) do Pedrão 
(Soares e Tavares da Silva, 1975) e Moinho da 
Fonte do Sol (Santos, 2010).

No povoado do Pé da Erra (Coruche), 
Ribatejo (Gonçalves, 1983-84a) e no povoado 
de fossos de Águas Frias (Alandroal), no mé-
dio Guadiana (informação de Manuel Calado) 
surgiram placas de xisto em diversos estádios 
de fabrico, indicando prováveis contextos de 
produção. O povoado de São Pedro (Redondo) 
forneceu três placas de xisto fragmentadas, com 
gravação geométrica, e exemplares lisos de pe-
quenas dimensões (Mataloto et al., 2007). No 
Triângulo da Luz, a Anta da Fábrica de Celulose 

continha quatro placas de xisto gravadas com-
pletas e 30 fragmentos (Oliveira, 2000).

As duas lajes de xisto com covinhas 
(Figs. 188-190), fragmentadas, desarticuladas 
de qualquer estrutura significante, parecem 
ter chegado ao fim da sua vida útil ao serem 
abandonadas, em um caso na C. 4 (Fase I) e no 
outro na C. 2A (Fase II); as circunstâncias que 
terão justificado o seu transporte para o povoa-
do podem ou não relacionar-se com o significa-
do simbólico original para o qual nos remetem 
as composições de covinhas, que pontuaram o 
mundo sinalizado e apropriado pelas comuni-
dades pré-históricas. No Triângulo da Luz (Fig. 
191) existe um bom paralelo para os achados do 
Porto das Carretas. Referimo-nos ao sítio do 
Monte da Julioa 4/Luz 20. Os seus escavadores 
(Valera, 2005, p. 267) consideram a presença de 
lajes (fragmentadas) com covinhas um dos as-
pectos individualizadores do referido contexto. 
Em Julioa 4 identificaram-se dois fragmentos 
de lajes de xisto com covinhas, provenientes das 
fossas 1 e 2. Em Luz 20 recolheram-se, des-
contextualizados, um fragmento de laje de xisto 
com uma covinha e uma placa, fracturada, com 
mais de trinta covinhas.

2.10.2. Placa de xisto gravada

Trata-se de placa de xisto negro ardosiano, 
de contorno trapezoidal, com os lados ligeira-
mente convexos, gravada a buril (Figs. 184-
187). A face de gravação é ligeiramente cônca-
va, em resultado de sobrepolimento destinado 
a apagar gravação anterior (?). A técnica da in-
cisão a buril foi executada com pouca mestria, 
quer no traçado das linhas, quer na paginação. 
O campo gráfico está subdividido em dois ní-
veis, por incisão horizontal (tipo Clássico IIB, 
Soares e Tavares da Silva, 2010a). A parte su-
perior possui orifício de suspensão circular, com 
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Fig. 184 - Porto das Carretas. Placa de xisto gravada. Foto de Rosa Nunes.
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Figs. 186 - Pormenor da gravação da placa de xisto anterior.

Figs. 185 - Porto das Carretas. Placa de xisto gravada; 133 x 77 (estimativa) x 8mm; 114,2gr; S. XXXVI; Q. K8; C. 4B. Fase I. P.Carr.01.1766. 
Desenho de Cristina Menezes e fotos de Rosa Nunes. Desenho de anverso e foto do reverso vendo-se a técnica de preparação do suporte 
prévia à gravação.

Figs. 187 - Pormenor do tratamento do reverso da placa de xisto 
anterior.
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Figs. 188 e 189 - Fragmento de placa de xisto com covinhas; 285x225x53mm; 5,401kg. S. XXXVI; Q. K15; C. 4. Fase I. P.Carr.00.01682. 
Fotos de Rosa Nunes.

Fig. 190 - Fragmento de placa de xisto com covinha em cada uma das faces; 95x85x28mm; 376,4gr; S. XXVI; Qs. O-P/13-14; C. 2A.
Fase II. P.Carr.99.02031. Fotos de Rosa Nunes.
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5mm de diâmetro, descentrado, à direita, e lo-
calizado na base de um triângulo invertido, cujo 
vértice inferior ultrapassa a linha horizontal se-
paradora dos dois níveis de gravação da placa. 
Paralelamente a esta linha, entre os lados do 
triângulo invertido e os limites laterais da placa, 
desenvolvem-se quatro bandas preenchidas por 
xadrez, intercaladas por outras tantas lisas. No 
seu conjunto, a “cabeça” da placa é ocupada por 
três triângulos: dois, em posição normal, preen-
chidos por bandas horizontais axadrezadas, e 
um liso e invertido, onde foi aberto o orifício de 
suspensão. O bordo superior da peça encontra-
-se fragmentado.

O “corpo da placa” foi limitado inferior e 
superiormente por série de triângulos preen-
chidos por xadrez. Invertidos na parte superior 
da composição, e em posição normal na base da 
placa. Entre os dois alinhamentos de triângulos 
definem-se duas faixas em ziguezague, desfasa-
das, preenchidas por xadrez, e três bandas em 
ziguezague reservadas.

A ambiguidade e o carácter aberto do 
conhecimento esotérico, a multiplicidade de 
sentidos inscritos nas produções simbólicas ou 
ideotécnicas encontram-se bem expressas nas 
placas de xisto gravadas. A composição é domi-
nada por linhas quebradas, pela oposição entre 
o que é expresso e o inexpresso que o primei-
ro cria, jogo de oposições entre cheio e vazio, 
ou entre luz e sombra, realidade integralmente 
submetida ao “triângulo da deusa”. 

O bordo lateral esquerdo da placa foi afec-
tado por fractura, a qual não impede a recons-
tituição do contorno e do desenho que nele foi 
gravado. Dimensões: 133 x 77 (estimativa) x 
8mm. Peso actual: 114,2gr. Proveio do sector 
XXXVI, Q. K8, C. 4B, de uma área (zona I da 
estrutura funcional do povoado, Fig. 228), ca-
racterizada por forte concentração de elemen-
tos de tear. 

Embora com desenvolvimentos durante 
o Calcolítico, as placas de xisto gravadas pare-
cem emergir no Neolítico final e a sua origem 
deverá ter sido o Alentejo, pelo que o apareci-
mento deste exemplar na fase de instalação do 
povoado, provavelmente consagrando-o, leva-
-nos, associando-o à restante cultura material 
recuperada, a considerar a população do Porto 
das Carretas herdeira directa das populações do 
final do Neolítico regional.

2.10.3 Fragmentos de placas com covinhas

O fragmento de placa de xisto com co-
vinhas (P.Carr.00.01682) proveniente da C. 4 
(Fase I) possui 285x225x53mm e pesa 5,401kg. 
Ambas as secções do suporte são rectangulares. 
As quatro covinhas completas e as duas incom-
pletas, executadas por bujardagem, distribuem-
-se por uma das faces horizontais da placa. Os 
diâmetros e profundidades das covinhas são 
muito diversos (Fis. 188-189).

O fragmento de placa também lajiforme de 
xisto, com covinhas (P.Carr.99.02031), prove-
niente da C. 2A (Fase II) possui 95x85x28mm 
e pesa 376,4gr. Ambas as secções da placa são 
rectangulares. Conservaram-se duas covinhas, 
com 35mm e 28mm de diâmetro, executadas 
pela técnica da bujardagem, uma em cada face, 
plana, do suporte. Este fragmento, ao contrário 
do anterior, por possuir uma covinha em cada 
uma das faces do suporte, não deverá ser in-
terpretado como resultado da destruição de um 
painel gravado. Parece tratar-se de uma peça 
móvel, em relação à qual nos interrogamos. 
Poderia ter funcionado como bigorna? A sua 
inclusão neste capítulo deve ser lida de forma 
provisória (Fig. 190).

As covinhas, marcadores simbólicos de 
grande amplitude, quer espacial, quer cronoló-
gica, podem surgir em composições onde são o 
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único elemento gráfico (p. ex. alguns menires 
do cromeleque do Xarez), ou associadas a uma 
variedade, maior ou menor de figuras, muitas 
vezes enquanto complemento dos elementos 
iconográficos principais, como no santuário 
exterior do Escoural (Gomes et al., 1983). O 
carácter aberto deste tipo de representação per-
mite atribuir-lhe uma grande diversidade de 
significados, decorrente sobretudo do respec-
tivo contexto. Assim, é possível admitir que a 
sua presença em painéis gravados complexos, 
se destinasse a adensar o carácter simbólico das 
composições, e/ou a renovar a sua operaciona-

lidade; por si só, a composição exclusivamente 
constituída por covinhas talvez actuasse como 
código de apropriação cognitiva e também 
como elemento de demarcação de percursos e 
territórios. No Triângulo da Luz foram iden-
tificadas rochas (afloramentos xistosos) com 
covinhas (Fig. 191), organizadas em função 
dos cursos de água, e particularmente concen-
tradas no troço do Guadiana imediato ao sítio 
do Moinho de Valadares 1. Nesta jazida, surgiu 
um painel exclusivamente com covinhas, em 
um dos afloramentos rochosos da base estrati-
gráfica do Sector 2, atribuído ao Neolítico final 

Fig. 191 - Mapa com a localização dos povoados calcolíticos do Triângulo da Luz que forneceram painéis ou fragmentos de placas
com “covinhas”, e das rochas com “covinhas” da mesma área. Seg. Valera, 2005, actualizado com o achado de placas com “covinhas”
no Porto das Carretas.
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(finais do IV milénio AC), cronologia coinci-
dente com a do santuário exterior do Escoural. 
Estas informações estratigráficas associadas à 
provável perca de significado e correlativa des-
truição de painéis gravados com covinhas no 
pleno Calcolítico (achados do Porto das Car-
retas e Julioa 4/Luz 20) permitem defender 
para as composições rupestres com covinhas 
uma cronologia centrada no Neolítico. Estando 
as mesmas particularmente associadas ao ciclo 
cultural megalítico, seriam já obsoletas no ple-
no Calcolítico?

A maior densidade de rochas gravadas 
com covinhas em torno do Moinho de Vala-
dares 1 parece, no entanto, destacar um local 
de elevado valor simbólico. Na rocha gravada 
de Agualta 7 (junto ao Moinho de Valadares), 
a fase de gravação mais antiga foi atribuída 
apenas ao Calcolítico, com a representação de 
um círculo raiado e é possível que a sua opera-
cionalidade se tenha prolongado pela Idade do 
Bronze (Valera, 2005, p. 269). 

2.11. Materiais cerâmicos

2.11.1. Caracterização química, mineralógica
e textural de cerâmica de recipientes
e de barro de revestimento cozido 

2.11.1.1. Introdução e objectivos

A caracterização química, mineralógica e 
textural de cerâmica de recipientes e de reves-
timento de estruturas do Porto das Carretas foi 
realizada por J. F. Coroado e por F. Rocha (nes-
te volume, Anexo 5)

Este estudo (Anexo 5) incidiu sobre 22 
amostras do Porto das Carretas (PC) representa-
tivas de todos os fabricos reconhecidos por aná-
lise macroscópica e à lupa binocular, selecciona-
das pela signatária, com a colaboração de Carlos 

Tavares da Silva; incluíram-se duas amostras de 
cerâmica campaniforme. Realizaram-se também 
análises de cerâmicas de outros povoados da re-
gião, associados a distintos contextos geológicos 
e de diferentes períodos a fim de testar o papel 
das matérias-primas e dos processos tecnológi-
cos nas dinâmicas de produção oleira da Pré-
-história recente da região de Mourão. 

Embora escavado em extensão, não se 
identificaram no Porto das Carretas áreas atri-
buíveis à produção oleira; esta actividade po-
deria estar sediada em um número restrito de 
centros oleiros que abasteceriam toda a região, 
ou em alternativa, ter carácter local, mas ocorrer 
no exterior do espaço propriamente residencial. 
Também no povoado do Monte da Tumba, es-
cavado em extensão, não identificámos áreas 
de produção oleira, muito embora a análise de 
pastas cerâmicas por microscópio petrográfico 
(Coelho e Cardoso, 1992) tenha mostrado que 
as matérias-primas utilizadas poderiam ser re-
colhidas em um raio de distância mínimo de 
750 m a partir do povoado.

2.11.1.2. Principais resultados

No que concerne ao Porto das Carretas, 
que aqui mais nos interessa, a selecção de 22 
amostras, sendo 16 de recipientes e 6 de barro 
de revestimento cozido, realizou-se a partir do 
universo de 3072 recipientes, distribuídos de 
forma equilibrada pelas duas fases de ocupa-
ção. A análise macroscópica e à lupa binocular 
revelaram uma grande homogeneidade no que 
respeita à textura geral da pasta e composição 
mineralógica dos elementos não plásticos. As 
análises e o estudo realizados por J. F. Coroado 
e F. Rocha corroboraram aquelas observações e 
mostraram que a produção oleira do Porto das 
Carretas (Grupo A), se diferenciava da dos res-
tantes contextos (Grupo B).
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A Fig. 1 do Anexo 5 mostra a existên-
cia de uma linha de fractura entre as amostras 
dos recipientes cerâmicos de Porto das Carretas 
(Subgrupos A1e A2) e as do Grupo B, onde se 
incluem as restantes cerâmicas, neolíticas e da 
Idade do Bronze. Esta última produção, da Idade 
do Bronze, por estar representada apenas por uma 
amostra possui interesse somente indicativo. O 
Subgrupo A3, que abrange as amostras de barro 
de revestimento cozido, constitui uma outra rea-
lidade; no entanto, temos de referir a sua maior 
proximidade em relação às cerâmicas do Neolíti-
co médio, tecnologicamente mais incipientes do 
que as do povoado do Porto das Carretas. Em 
uma primeira abordagem é perceptível a exis-
tência de uma tradição oleira e associada gestão 
de matérias-primas durante o Neolítico (V e IV 
milénios) e uma outra claramente diferenciada, 
característica do III milénio. Os Subgrupos A1 
e A2, de carácter mais argiloso, aproximam-se 
entre si e correspondem a dois grupos de fabrico 
de cerâmica comum, provavelmente local, onde a 
cerâmica campaniforme se integra. 

O tratamento da informação apresentado 
no dendrograma (Fig. 3 do Anexo 5) confirma a 
existência de dois conjuntos de produções olei-
ras (A e B). No grupo A ficaram reunidas todas 
as amostras do sítio do Porto das Carretas, e no 
grupo B, as amostras de cerâmica neolítica.

A diferença entre os grupos A e B é deter-
minada essencialmente pela distinta proveniên-
cia das matérias primas; observaram-se marca-
das diferenças mineralógicas, relacionadas com 
a composição química. As amostras do grupo A 
são provenientes do mesmo contexto geológico; 
pelo contrário, as amostras do grupo B, de di-
versas jazidas arqueológicas, apresentam, como 
seria de esperar, maior variabilidade, sugerindo 
proveniência de uma mais ampla geografia. 

A presença de ilite e interestratificados em 
quase todas as amostras mostra que a tempera-

tura de cozedura teria sido baixa, não superior a 
800 ºC, valor também proposto para cerâmicas 
dos povoados de Moinho de Valadares1 e Mon-
te de Tosco1, estudadas por Dias et al. (2005).

O processo de produção revelou, pois, uma 
deficiente homogeneização das pastas e baixa 
temperatura de cozedura. Estas características 
apontam no sentido de produções locais/regio-
nais, com matérias-primas das proximidades 
dos povoados.

As amostras de barro de revestimento co-
zido das estruturas do Porto das Carretas, que 
constituem o Subgrupo A3 (Figs. 1 e 3 do Ane-
xo 5), apresentaram características muito dife-
renciadas das dos Subgrupos A1 e A2, sendo 
provavelmente as matérias-primas destas amos-
tras de origem lodosa (?), disponíveis na mar-
gem do Guadiana, conforme proposta de Co-
roado e Rocha (neste volume, Anexo 5).

2.11.2. Recipientes cerâmicos

A escavação no Porto das Carretas per-
mitiu exumar 121045 fragmentos de cerâmica 
(1963 kg.), revelando, em geral, um acentua-
do grau de fragmentação, quantificado através 
da relação Peso/Nº de exemplares. Procedeu-
-se, para efeito do presente estudo, à descrição 
de 2969 exemplares (NMI): 1367 da Fase I e 
1602 de níveis da Fase II – providos de bordo e 
pertencentes a distintos recipientes, bem como 
dos que, embora sem bordo, ofereciam atributos 
dignos de destaque, designadamente decoração 
e elementos de preensão, exumados em contex-
tos relativamente fiáveis das Fases I e II (Cs. 2A, 
2B1, 2B2, 4A, 4B, 4B1, 4B2 e 5). No que res-
peita à cerâmica das Cs. 1 e 3 − camadas que, a 
primeira por ser superficial e a segunda por cor-
responder ao hiato compreendido entre a Fase I 
e a Fase II, teriam integrado materiais de ambas 
as fases −, foram estudadas duas amostras: uma 
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Quadro 47 - Pasta/cor dos recipientes cerâmicos da Fase I do Porto das Carretas.

Quadro 48 - Pasta/cor dos recipientes cerâmicos da Fase II do Porto das Carretas.

Quadro 49 - Pasta dos recipientes cerâmicos do Porto das Carretas.

*
*

*Cf atributos tecnológicos no Anexo 1
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Quadro 50 - Cor dos recipientes cerâmicos do Porto das Carretas.

com 202 registos da C.1, outra com 386 registos 
da C.3. A análise seguiu as categorias descritivas 
e as listas de atributos que constam do Anexo 1.

2.11.2.1. Pasta

Além da análise macroscópica de todo o 
conjunto, uma amostra das diversas produções 
cerâmicas (incluindo cerâmica campaniforme) 
foi objecto de análises por difracção de raios X 
(DRX), fluorescência de raios X (FRX) e mi-
croscopia óptica de luz transmitida polarizada 
(MOLTP), tendo em vista a sua caracterização, 
respectivamente mineralógica, química e textu-
ral. Os resultados deste estudo, como já referido, 
da responsabilidade de J.F. Coroado e F. Rocha 
concluem tratar-se de produções locais/regio-
nais, manufacturadas com matérias-primas das 
proximidades do povoado. 

Os elementos não plásticos são predomi-
nantemente de quartzo, surgindo em geral as-
sociados a grãos de biotite pouco alterados e a 
feldspatos, em que as plagioclases se apresen-
tam alteradas (sericitizadas).

As observações macroscópicas indicam 
que em ambas as fases de ocupação predomi-

nam as pastas muito grosseiras (Grupo 4 – ver 
Anexo 1), sendo mais abundantes na Fase I, se-
guidas das grosseiras (Grupo 3); as finas (Gru-
po 2) são raras e as muito finas (Grupo 1) ape-
nas vestigiais (Quadros 47 a 49).

2.11.2.2. Cor/ambiente de cozedura

Como referimos anteriormente, a cozedu-
ra processou-se a temperaturas não superiores a 
800ºC. Por outro lado, as observações macroscó-
picas revelaram que em ambas as fases de ocupa-
ção predominou no início da cozedura ambiente 
redutor, tendo ocorrido, muito frequentemente, 
no final da cozedura e/ou na fase de arrefecimento 
meio oxidante (superfícies acastanhadas/averme-
lhadas e núcleo da fractura acinzentado/negro).

Os exemplares de superfícies e núcleo to-
talmente acastanhados/avermelhados (Grupo 
1 – ver Anexo 1) são francamente mais abun-
dantes na Fase I do que na Fase II. Nesta, pelo 
contrário, predominam os registos de superfí-
cies e núcleo totalmente acinzentados (Grupo 
2); este grupo de cor corresponde a cozedura e 
arrefecimento efectuados em ambiente redutor 
(Quadros 47, 48 e 50).
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Quadro 51 - Morfologia/pasta dos recipientes cerâmicos da Fase I do Porto das Carretas.

Quadro 52 - Morfologia/pasta dos recipientes cerâmicos da Fase II do Porto das Carretas.

*
*

*Cf atributos tecnológicos no Anexo 1



Fig. 192 - Porto das Carretas. Morfologia dos recipientes cerâmicos das Fases I e II. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.
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Quadro 53 - Morfologia dos recipientes cerâmicos da Fase II (geral) e da Torre M13 do Porto das Carretas. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.

Quadro 54 - Dimensões dos recipientes cerâmicos da 
Fase I do Porto das Carretas.

Quadro 55 - Dimensões dos recipientes cerâmicos da Fase II do Porto das 
Carretas.
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Quadro 56 - Porto das Carretas. Largura do lábio (mm) dos pratos de bordo espessado (Forma 2), por fases de ocupação.
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2.11.2.3. Morfologia

Encontramo-nos perante um repertório 
morfológico característico do Calcolítico do Su-
doeste (Tavares da Silva et al., 1995), com di-
ferenças essencialmente de carácter quantitativo 
entre as duas fases, e que comporta as formas19 
representadas nos Quadros 51 e 52 e Fig. 192.

As diferenças, de ordem quantitativa, en-
tre as duas fases, no que respeita à morfologia 
dos tipos mais comuns de recipientes (Forma 
2 – prato de bordo espessado; Forma 5 – taça 

em calote; Forma 6 – esférico/ovóide) são par-
ticularmente notórias ao nível das Formas 2b 
(prato de bordo espessado na variante de bordo 
almendrado, com cerca de 21% na Fase I e 9% 
na Fase II) e 5a (com cerca de 9% na Fase I e 
22% na Fase II).

São ainda de assinalar, na Fase II: uma 
maior tendência para o arredondamento do es-
pessamento do bordo dos pratos (Forma 2c) e 
das taças de bordo espessado e de grande diâme-
tro (Forma 3b); a redução da largura dos lábios 
dos pratos de bordo espessado, principalmente 

Quadro 58 - Porto das Carretas. Tratamento da superfície interna dos recipientes cerâmicos das Fases I e II.

19 Para a caracterização morfométrica das formas cerâmicas aqui referidas cf. Tavares da Silva e Soares, 1976-77, bem como o 
Anexo 1.

*

* Cf classificação em Anexo 1. Abreviaturas usadas: pol. - polida; b. al. - bem alisada; al. irr. - alisada irregular ou tosca;
n. al. - não alisada; e. - erodida.

Quadro 57 - Porto das Carretas. Tratamento da superfície externa dos recipientes cerâmicos das Fases I e II.
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nos de bordo almendrado (Quadro 56); o quase 
desaparecimento da Forma 4 (já muito rara na 
Fase I); um aumento da frequência relativa da 
taça em calote baixa e muito aberta (Forma 5c); 
o surgimento (ainda que meramente vestigial) 
do esférico/ovóide de colo alto (Forma 11), que 
se irá desenvolver na Idade do Bronze; e o sig-
nificativo aumento da frequência relativa do 
vaso acampanado (Forma 12), com decoração 
campaniforme de estilo internacional.

No que se refere às dimensões dos recipien-
tes cerâmicos do Porto das Carretas (Quadros 54 
e 55), a espessura foi determinada para a totali-
dade da amostra estudada, enquanto o diâmetro 
externo da boca (Dbe) e a altura (H) só foram 
determinados para escassos exemplares devido 
ao elevado grau de fragmentação da cerâmica.

2.11.2.4. Tratamento das superfícies

A grande maioria dos recipientes de am-
bas as fases de ocupação do Porto das Carretas 
(Quadros 57 e 58) mostra superfícies simples-
mente alisadas (Grupo 3.3 – ver Anexo 1). As 
superfícies mal alisadas (Grupo 4) ou mesmo 
não alisadas (Grupo 5) são mais frequentes na 
Fase I, principalmente na superfície externa dos 
pratos (Formas 1 e 2). As alisadas-finas (Grupo 
3.2) são raras e as polidas (Grupo 3.1), apenas 
vestigiais.

2.11.2.5. Decoração

Se excluirmos os mamilos, que podem, pelo 
menos em alguns casos, ter desempenhado fun-
ções simultaneamente de preensão e decorativas, 
dos 25986 fragmentos de recipientes da Fase I, 
somente 2 (0,008%) possuem decoração. No que 
se refere à Fase II, com 29615 fragmentos de 
recipientes, a decoração (excluídos os mamilos) 
está presente em 18 exemplares (0,06%).

Se na determinação do índice de decora-
ção considerarmos somente o número mínimo 
de recipientes (1367 para a Fase I e 1602 para a 
Fase II), obtêm-se, respectivamente, os seguin-
tes valores: 0,1% e 1,2%.

Os dois fragmentos decorados provenien-
tes dos níveis da Fase I, de formas indetermi-
nadas, oferecem os seguintes motivos: incisões 
paralelas na superfície externa (1 exemplar) e 
banda horizontal de traços ondulados obtidos 
pela técnica do penteado na superfície externa 
(1 exemplar).

À Fase II correspondem 18 recipientes 
decorados: 14 campaniformes pontilhados; 1 
exemplar decorado por pontuações impressas 
na superfície externa; 1 exemplar da Forma 6a 
com o lábio denteado por impressões trans-
versais; 1 exemplar da Forma 1 com decoração 
simbólica (incisões radiais) na superfície inter-
na; 1 exemplar decorado por banda ondulada 
realizada por arrastamento de pente.

Os níveis da Fase II do Porto das Carretas 
forneceram fragmentos de 14 recipientes com 
decoração campaniforme, integráveis no que 
temos vindo a designar por Grupo Internacio-
nal (Soares e Tavares da Silva, 1984). Desses 14 
vasos, 9 provieram da Cabana M13, 2 da Torre 
N7, 1 do Forno N2, 1 de área situada a noroeste 
da Torre M13 (Q. G16, S. XXXVI) e 1 dos Qs. 
K13-14 (S. XXVIII), os dois últimos no exte-
rior do complexo arquitectónico central, disso-
ciados de qualquer estrutura (Fig. 236).

A sua pasta é muito homogénea, idêntica à 
da cerâmica não decorada (embora, de um modo 
geral, mais fina), o que sugere produção local ou 
regional. A cor revela cozedura predominante-
mente redutora com fase final ou de arrefeci-
mento oxidante (8 exemplares), sendo as super-
fícies vermelhas (Munsell 2.5YR5/6), castanho-
-avermelhadas (Munsell 5YR4/4, 10YR5/4), 
castanhas (Munsell 7.5YR5/4) ou castanho-



O POVOADO DO PORTO DAS CARRETAS

285

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

-acinzentadas (Munsell 2.5Y5/2, 10YR4/2), 
e o núcleo da parede negro. Cinco exemplares 
foram cozidos em ambiente totalmente redu-
tor: superfícies e núcleo da parede negros. Um 
exemplar teria tido cozedura oxidante e fase de 
arrefecimento redutora, pois as superfícies são 
negras e o núcleo da parede apresenta cor casta-
nha (Munsell 7.5YR5/6).

No que se refere ao tratamento das super-
fícies, nota-se que estas, por vezes um pouco 
erodidas, foram bem alisadas ou polidas (só a 
superfície externa); um exemplar recebeu, na su-
perfície externa, engobe vermelho escuro (Mun-
sell 10R3/2), que foi polido.

Morfologicamente, estamos em presença 
de recipientes exclusivamente acampanados: 13 
vasos campaniformes e 1 caçoila de ombro. Os 
bordos são simples e de lábio convexo. A espes-

sura da parede varia entre 4mm e 8mm, com pre-
domínio da compreendida entre 5mm e 6mm.

Os vasos campaniformes foram decorados 
por bandas horizontais preenchidas por traços 
oblíquos que, de um modo geral, mudam de di-
recção de banda para banda. Em um exemplar, 
cada par de bandas foi separado por linha ho-
rizontal. Um outro apresenta duas linhas ho-
rizontais nos espaços compreendidos entre as 
bandas. De um ponto de vista da técnica deco-
rativa, utilizou-se exclusivamente o pontilhado/
linear-pontilhado, em geral muito fino e execu-
tado através da impressão de pente.

O fragmento de caçoila acampanada mos-
tra linha horizontal situada na parte superior do 
bojo, de onde partem traços verticais em direcção 
à base do recipiente. A técnica utilizada foi o li-
near-pontilhado obtido por impressão de pente.

Quadro 59 - Porto das Carretas. 
Recipientes cerâmicos. Decoração.

* Sobre bordo simples
** Superfície interna de prato
*** Elementos plásticos que poderiam, simultaneamente, ter desempenhado funções de preensão.
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Fig. 193 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.

Quadro 60 –  Porto 
das Carretas. Fase 
I. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 193.
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Fig. 194 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.

Quadro 61 –  Porto das 
Carretas. Fase I. Descrição 
dos recipientes cerâmicos 
da Fig. 194.
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Fig. 195 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.

Quadro 62 –  Porto 
das Carretas. 
Fase I. Descrição 
dos recipientes 
cerâmicos da Fig. 195.



289Fig.196 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.

Quadro 63 - Porto 
das Carretas. 
Fase I. Descrição 
dos recipientes 
cerâmicos da Fig. 
196.
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Fig. 197 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.

Quadro 64 –  Porto 
das Carretas. Fase 
I. Descrição dos 
recipientescerâmicos 
da Fig. 197.
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Quadro 65 –  Porto 
das Carretas. Fase 
I. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 198.

Fig. 198 - Porto das Carretas. Fase I. Recipientes cerâmicos.
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Fig. 199 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 66 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 199.
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Fig. 200 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 67 – 
Porto das Carretas. 
Fase II. Descrição 
dos recipientes 
cerâmicos da Fig. 200.
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Fig. 201 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 68 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 201.
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Fig. 202 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 69 –  
Porto das Carretas. 
Fase II. Descrição 
dos recipientes 
cerâmicos da
Fig. 202.
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Fig. 203 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 70 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 203.
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Fig. 204 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 71
Porto das Carretas. 
Fase II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 204.
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Fig. 205 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos.

Quadro 72 –  Porto 
das Carretas. 
Fase II. Descrição 
dos recipientes 
cerâmicos da Fig. 205.
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Quadro 73 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Fig. 206.
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Quadro 74 –  Porto das 
Carretas. Fase II. Descrição 
dos recipientes cerâmicos da 
Torre M13 da Fig. 207.

Fig. 207 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos da Torre M13.
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Fig. 208 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos da Torre M13.

Quadro 75 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Torre M13 da
Fig. 208.
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Fig. 209- Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos da Torre M13.

Quadro 76 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Torre M13 da
Fig. 209.
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Fig. 210 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos da Torre M13.

Quadro 77 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
da Torre M13 da
Fig. 210.
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Fig. 211 - Porto das Carretas. Fase II. Recipientes cerâmicos campaniformes. Adaptado de Soares e Tavares da Silva, 2010.

Quadro 78 –  Porto 
das Carretas. Fase 
II. Descrição dos 
recipientes cerâmicos 
campaniformes da 
Fig. 211.
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2.11.3. Elementos de tear

Os elementos de tear integram, no Porto 
das Carretas, como é comum na área do Su-
doeste, crescentes e placas paralelepipédicas 
perfuradas (“placas de tear”), predominando 
esmagadoramente os primeiros, sobretudo 
na Fase II (Quadro 79). As amostras em que 
se baseia a nossa análise morfotécnica, 598 
exemplares para a Fase I e 164 para a Fase 
II, dão-nos garantias de representatividade. 
No sítio do Pombal (Boaventura, 2001) fo-
ram recuperadas 314 peças mas desprovidas 

de contexto estratigráfi co pelo que o aparen-
te equilíbrio entre placas (162) e crescentes 
(147) não é susceptível de uma interpretação 
arqueologicamente válida. Duas razões maio-
res poderão explicar esta situação. É muito 
possível que o sítio de planície do Pombal, 
rodeado por fosso, tenha a sua origem no 
Neolítico fi nal, fase em que surgem e se de-
senvolvem as placas de tear. Mas é igualmen-
te defensável que a tradição do tear de placas 
se tenha mantido aí mais viva ao contrário do 
observado no Porto das Carretas, onde detinha 
carácter residual.

*

*Cf Anexo 1

Quadro 79 - Porto das Carretas. Distribuição pelas Fases I e II dos elementos de tear.

Quadro 80 - Porto das Carretas. Crescentes. Pasta.
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Quadro 81 - Porto das Carretas. Crescentes. Cor.

*Cf Anexo 1

*

Quadro 82 - Porto das Carretas. Crescentes. Secção transversal.
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Quadro 83 - Porto das Carretas. Crescentes. Estado de conservação.

Fig. 212 - Porto das Carretas. Crescentes. Largura em mm.
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Fig. 213 - Porto das Carretas (Fase II). Elementos de tear (placas e crescentes). Foto de Rosa Nunes.
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2.11.3.1. Crescentes

A partir dos exemplares de crescentes 
completos distinguem-se nitidamente dois 
tipos: 

A) Relativamente curtos (comprimento 
entre 90mm e 132mm, média 113mm; distân-
cia entre os furos de 72mm a 107mm, média 
89mm); achatados (secção transversal rectan-
gular, índice de achatamento – espessura x 
100/largura – entre 52 e 75, média 62); largu-
ra compreendida entre 19mm e 29mm, média 
27mm; peso variando entre 37,6gr e 108,0gr, 
média 66,1gr (Fig. 214, 1-7).

B) Relativamente longos (comprimento 
entre 136mm e 157m, média 150mm, distân-
cia entre os furos de 117mm, média 130mm); 
espessura máxima de 15mm a 18mm, média 
17mm; índice de achatamento de 78 a 88, mé-
dia 84; secção transversal tendencialmente cir-
cular; peso entre 42,0gr e 62,2gr, média 53,5gr 
(Fig. 214, 8-16).

Os primeiros ocorrem sobretudo na Fase 
I, enquanto os do Grupo B surgem em ambas 
as fases sempre com frequências elevadas.

Quando estudámos o Monte da Tumba, 
notámos que na Fase Ia deste povoado calco-
lítico dos arredores do Torrão do Alentejo “são 
abundantes os exemplares [de crescentes] largos 
e achatados, de secção transversal subrectangular, 
lembrando os ‘pesos de tear’ paralelipipédicos tam-
bém com um furo em cada extremidade, tão comuns 
no vizinho povoado do Neolítico final do Cabeço da 
Mina; a variante achatada vai progressivamente 
rareando ao longo da sequência estratigráfica […]” 
(Tavares da Silva e Soares, 1987, p. 52).

Mas como mostrámos anteriormente, são 
escassos no Porto das Carretas os exemplares 
inteiros ou completos. A grande maioria reduz-
-se a fragmentos, predominando os fragmentos 
mesiais (Quadro 83).

Considerando a totalidade dos exemplares 
exumados (completos, inteiros ou reduzidos a 
fragmentos), verificamos que os crescentes apre-
sentam secção transversal circular, ovalada, rec-
tangular, trapezoidal ou triangular, sendo estas 
duas últimas meramente vestigiais (Quadro 82).

No que se refere à pastas e à cor não existem 
diferenças significativas entre as duas fases de 
ocupação. Em ambas predominam as pastas fi-
nas (e.n.p. < 0,5mm) e a cor totalmente averme-
lhada (núcleo e superfícies) (Quadros 80 e 81).

2.11.3.2. Placas de tear

As placas paralelepipédicas perfuradas 
(“placas de tear”) apresentam, na sua esmaga-
dora maioria, somente uma perfuração em cada 
extremidade (Fig. 216, 1-6); muito excepcional-
mente possuem duas (Fig. 216, 7-9). Surgem, 
em geral, fragmentadas. De pasta predomi-
nantemente fina/muito fina, foram cozidas em 
ambiente que embora tenha sido, na sua maior 
parte, redutor, produziu superfícies maiorita-
riamente avermelhadas/acastanhadas. A secção 
transversal é quase exclusivamente rectangular, 
oscilando a largura entre 19mm e 53mm (cerca 
de 50% com largura entre 26mm e 30mm), e 
a espessura entre 8mm e 29mm (cerca de 50% 
com espessura de 9mm a 12mm).

Dos exemplares com um furo em cada ex-
tremidade, somente 7 – 12% (6 da Fase I e 1 da 
Fase II) – se conservam inteiros ou completos: 
6 têm de comprimento 75mm a 81mm (dis-
tância entre as perfurações de 60mm a 66mm) 
e pesam entre 23,8gr e 44,8gr; 1 exemplar com 
108mm de comprimento e 85mm de distância 
entre as perfurações, pesa 80,0gr.

O único exemplar inteiro/completo que 
apresenta quatro perfurações, pertencente à 
Fase I, possui 81mm de comprimento, 41mm de 
largura, 14mm de espessura; a distância entre as 
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Fig. 214 - Porto 
das Carretas.
Fase I. 
Crescentes.

Quadro 84 –  Porto 
das Carretas. Fase I. 
Descrição dos crescentes 
da Fig. 214.
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Fig. 215 - Porto das Carretas. Fase II. Crescentes.

Quadro 85 –  Porto das Carretas. Fase II. Descrição dos crescentes da Fig. 215.
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Fig. 216 - Porto das Carretas. “Placas de tear”.

Quadro 86 –  Porto das Carretas. Descrição das “placas de tear” da Fig. 216.
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perfurações é, segundo o eixo longitudinal, de 
58mm, e, segundo o transversal, de 24mm; pesa 
67,0gr; tem os cantos boleados (Fig. 216, 7).

2.11.4. Outros materiais cerâmicos

Além dos recipientes e dos elementos de 
tear, foram produzidos em cerâmica outros ar-
tefactos. Assim, dos níveis da Fase I provieram 
os seguintes:

- Colheres. Em número de 7, apresentam 
pasta fina (Grupo 2), grosseira (Grupo 3) ou 
muito grosseira (Grupo 4), foram cozidas em 
ambiente predominantemente redutor, embora 
com fase de arrefecimento oxidante, pelo que 
as superfícies são em geral avermelhadas/acas-
tanhadas; e receberam um simples alisamento, 
mostrando-se, por vezes, toscas (Fig. 217, 1).

- Disco com 155mm de diâmetro, talvez 
utilizado como tampa e obtido a partir de frag-
mento de recipiente, de pasta muito grosseira 
(Grupo 4), cor totalmente avermelhada (Cor 1), 
superfícies alisadas e com 16mm de espessura.

- “Malha de jogo” subcircular, obtida a 
partir de fragmento de recipiente cerâmico de 
pasta muito grosseira (Grupo 4), cor totalmente 
avermelhada (Cor 1), superfícies externa alisada 
e interna bem alisada e com 17mm de espessura.

Nos níveis da Fase II foram exumados os 
seguintes artefactos:

- Colheres. Cinco exemplares de pasta 
grosseira (Grupo 3) ou muito grosseira (Grupo 
4), cozidos em ambiente redutor com fase de 
arrefecimento oxidante (Cor 3.3) ou comple-
tamente redutor (Cor 1); as superfícies foram 
alisadas, apresentando-se a externa por vezes 
alisada-tosca (Fig. 217, 2 e 3).

- Fragmento de cadinho de fundição, de 
pasta fina (Grupo 2), núcleo e superfícies cin-
zentas (Cor 2), tendo estas últimas recebido 
tratamento alisado-tosco; 13 mm de espessura.

- Suporte. Fragmento de manga com li-
geiro estrangulamento mesial. Possui 140mm 
de diâmetro máximo e 9 mm de espessura; a 
pasta é grosseira (Grupo 3); cor (núcleo e su-
perfícies) castanho-avermelhada (Grupo 1); 
superfícies alisadas (Grupo 3.3) (Fig. 217, 4).

- Cincho. Fragmento de parede atraves-
sada por numerosas perfurações subcilíndricas 
com 4mm de diâmetro; pasta muito grossei-
ra (Grupo 4); cor (núcleo e superfícies) aver-
melhada (Grupo 1); superfície externa alisada 
(Grupo 3.3) e superfície interna alisada-tosca 
(Grupo 4). Esp. 10mm (Fig. 217, 5).

- Conta tubular, cilíndrica (23mm de diâ-
metro e 34mm de comprimento), perfurada 
longitudinalmente, de pasta muito grosseira 
(Grupo 4) e cor (núcleo e superfícies) casta-
nho-avermelhada (Grupo1). Muito semelhante 
a exemplares provenientes de níveis da Fase I 
(Calcolítico pleno) do povoado do Monte do 
Tosco 1, Mourão (Valera, 2000b) (Fig. 217, 6).

2.12. Metais

As evidências de metalurgia identificadas 
no povoado do Porto das Carretas restringem-
-se à Fase II (segunda metade do III milénio) e 
estão representadas por uma estrutura arquitec-
tónica (Forno N2) e por produtos metalúrgicos 
(minérios, um fragmento de cadinho de fun-
dição e artefactos metálicos). A caracterização 
química dos produtos metalúrgicos foi objecto 
de estudo já publicado (Valério et al., 2007), e 
consta do Anexo 6.

2.12.1. Forno metalúrgico 

Provável forno metalúrgico (Forno N2) 
(Fig. 103), de planta ovalada, com cerca de 
1,6m de diâmetro máximo, do qual restava 
embasamento, com cerca de 0,35m de altura, 



Fig. 217 - Porto das Carretas. Outros materiais cerâmicos. 1 - colher (Fase I); 2-3 - colheres (Fase II); 4 - suporte (Fase II); 5 - fragmento de 
cincho (Fase II); 6 - conta tubular (Fase II).
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constituído por estrutura de alvenaria, em xisto, 
rematada por placa de argila rubefacta. Na refe-
rida placa, muito alterada por efeito de elevadas 
temperaturas, recolheu-se:

- Fragmento de minério (minério I).
Embora sem análises de resíduos, não 

podemos deixar de associar, como hipótese de 
trabalho, ao forno metalúrgico, um fragmento 
de instrumento em anfibolito (P.Carr. 98.1616) 
e um fragmento de elemento movente em ro-
cha ígnea, provável corneana (P.Carr.98.1621), 
proveniente do Q. O1. Estes artefactos podem 
ter sido usados ou reutilizados na trituração de 
minerais de cobre. A maioria dos machados em 
pedra polida, mormente de anfibolito, terminou 
a sua vida útil como percutor; provavelmente, 
entre outras actividades, estes foram utilizados 
na trituração de minérios ou escória de cobre, 
atendendo à sua extraordinária dureza e resis-
tência.

2.12.2. Produtos metalúrgicos

1) Fragmentos de minério, de muito pe-
quenas dimensões, reunidos em três conjuntos, 
provenientes da placa de argila de revestimento 
do forno metalúrgico e do solo de ocupação da 
Cabana K5: 

1.1) Minério I - frag. com 2,1x1,3x1,2cm. 
Corte A; S. XXXVI; Qs. K-N/1-2 (Forno N2), 
C. 2B; 

1.2) Minério II - 4 frags. dos quais o maior 
possui 1,2x1,2x1cm. Corte A; S. XXXVI; Qs. 
J-L/6 (interior da Cabana K5); C. 2B1; 

1.3) Minério III - 2 frags., com 
2,1x1,5x1,3cm e 1,9 x1,2x1,2cm. Corte A; S. 
XXXVI; Q. K5 (interior da Cabana K5); C. 
2B1; 

Estes materiais resultaram da trituração 
dos minérios de cobre, prévia à redução, e/ou 
de processo de redução incompleta. A sua pre-

sença assinala o desenvolvimento no local de, 
pelo menos, uma das fases da cadeia operatória 
metalúrgica, posterior à extracção mineira. 

2) Instrumentos em cobre: 2 frags. de ins-
trumentos indeterminados e 1 faca espatulada.

Este último artefacto, pelo menos aparen-
temente completo, embora muito deformado, 
possui um dorso aproximadamente rectilíneo, 
correspondendo, provavelmente, ao encaba-
mento; o gume possui contorno sinuoso, com 
extensa aresta de corte; a extremidade distal, 
convexa, confere ao artefacto carácter espatuli-
forme. 11,4x4x0,3cm. 

O reduzido número de evidências meta-
lúrgicas não pode ser interpretado como redu-
zida importância da prática metalúrgica. Aqui, 
a abundância ou as dimensões dos vestígios 
são critérios acessórios; temos, pelo contrário, 
de atender às lógicas de depósito dos produtos 
metalúrgicos. A escassez de objectos metálicos 
em contextos habitacionais de abandono pri-
mários tem sido por diversas vezes sublinha-
da. Com efeito, logo a partir de meados do III 
milénio, o registo arqueológico revela um em-
pobrecimento crescente em instrumentos de 
pedra polida, e se teoricamente podemos justi-
ficar esse empobrecimento alegando a sua subs-
tituição pelos novos instrumentos em cobre, a 
escassez destes últimos artefactos nos inventá-
rios da generalidade dos povoados calcolíticos 
não nos apoia nesse raciocínio. Esta imagem 
é no entanto corrigida quando se observam os 
chamados “depósitos de fundidor”, por exem-
plo o do Outeiro de S. Bernardo (Cardoso et 
al., 2002), ou o até agora inédito depósito do 
povoado calcolítico do Cerro dos Castelos de 
São Brás (Serpa), que apresentaremos no Cap. 
4 do presente volume. Percebemos então que o 
cobre era um produto valioso, sendo os objectos 
metálicos, mesmo fragmentos, cuidadosamente 
armazenados para reciclagem (refundição). 
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Quadro 87 - Porto das Carretas. Materiais de 
carácter metalúrgico. Seg. Valério et al., 2007.

Fig. 218 - Porto das 
Carretas. Fase II. 
Artefactos de cobre 
provenientes da
Torre M13:
1 - Faca espatulada;
2 - Fragmento de
instrumento 
indeterminado.

Além da escassez de instrumentos metáli-
cos, é ainda mais fl agrante a raridade de escó-
rias. No Porto das Carretas, em Almizaraque 
ou no longínquo sítio da Idade do Bronze de 
Gorny, da estepe de Kargaly (Rússia) (Rovira, 
1999) este é um aspecto intrigante, para cuja 
explicação podem ser invocadas razões intrín-
secas ao processo metalúrgico e/ou factores de 
carácter pós-deposicional. 

A escassez do subproduto mais abundante 
no processo de produção de cobre pode ser de-
vida à utilização de mineral muito puro, cuja re-
dução quase não produz escórias e/ou à lavagem 
da escória triturada/pulverizada, para separação 
do metal, no exterior dos povoados, de preferên-
cia em correntes de água. No caso do Porto das 
Carretas, onde a dinâmica erosiva foi preponde-
rante, e algumas áreas da superfície de implan-
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tação do povoado apresentavam a cascalheira do 
substrato exposta, não imperaram as melhores 
condições de conservação; no entanto, tendemos 
a valorizar os primeiros factores explicativos. 

O provável forno metalúrgico do Porto das 
Carretas não se enquadra propriamente no mais 
difundido processo de redução de minerais de 
cobre utilizado durante o Calcolítico da Penín-
sula Ibérica, isto é, o que recorre às chamadas 
vasilhas-forno20 (Rovira e Ambert, 2002); des-
conhecemos se o nosso presumível forno pos-
suiria ou não cúpula de argila; a plataforma ou 
soleira do forno, de planta subcircular, onde se 
terão processado combustões a temperaturas 
muito provavelmente superiores a 1000ºC (a 
temperatura de fusão do cobre é de cerca de 
1150ºC), pode ter sido a “mesa de laboratório” 
onde se reduziam os minerais de cobre. Os for-
nos metalúrgicos referenciados para o Sudoeste 
Peninsular (Valencina de la Concepción, Ca-
bezo Juré, Cerro dos Castelos de Santa Justa, 
Castelo Velho de Safara) não foram ainda ob-
jecto de estudo aprofundado e sistemático, mas 
são, regra geral, de menores dimensões. O eixo 
maior dos fornos de Cabezo Juré não ultrapassa 
1 metro de extensão (Sáez et al., 2003), enquan-
to o forno do Porto das Carretas possui cerca 
de 1,6m de diâmetro. Escavámos recentemente 
uma área metalúrgica no povoado de Chibanes, 
pertencente à ocupação do Horizonte Campa-
niforme/Bronze antigo, onde a dimensão máxi-
ma dos fornos era também inferior a 1m.

2.12.3. Análises arqueometalúrgicas

A caracterização química dos artefactos 
minero-metalúrgicos do Porto das Carretas foi 

realizada por P. Valério, A. M. Monge Soares e 
M. F. Araújo, do Departamento de Química do 
ITN, de forma a afectar o menos possível a in-
tegridade física dos objectos: método de espec-
trometria de fluorescência de raios X dispersiva 
de energias (EDXRF), e micro-fluorescência de 
raios X, dispersiva de energias (Micro-EDXRF), 
a qual permite analisar áreas muito reduzidas da 
amostra, tornando apenas necessário remover a 
camada de corrosão nessas pequenas áreas (Sou-
sa et al., 2004). No nosso caso, um dos artefac-
tos, a faca espatulada, apresentava uma pequena 
área sem corrosão superficial, a qual foi analisa-
da, tendo por fim avaliar as alterações induzidas 
pelos processos de corrosão.

2.12.3.1. Principais resultados

1) Os instrumentos são constituídos por 
ligas de cobre arsenical. No entanto, deve-se ter 
presente que a camada de corrosão superficial 
poderá estar enriquecida neste último elemen-
to químico, como é sugerido pelas análises de 
Micro-EDXRF efectuadas na área limpa de 
corrosão da faca espatulada, as quais revelaram 
um teor mais reduzido de arsénio e inexistência 
de ferro (Quadro 89).

2) Os fragmentos dos minérios I e II, ana-
lisados por EDXRF, não apresentam quaisquer 
vestígios de arsénio (Quadro 90).

2.1) O primeiro fragmento pertence a um 
minério de cobre, muito provavelmente mala-
quite (carbonato de cobre), com poucas impu-
rezas (reduzidos teores de ferro e estanho). 

2.2) O segundo minério de cobre apre-
senta maior heterogeneidade, com teores mais 
elevados de ferro.

20 O processo de redução de minérios de cobre em vasilhas-forno foi identificado na bacia do médio-baixo Guadiana 
em Castelo Velho de Safara, Porto Mourão, S. Brás e Três Moinhos (Soares et al., 1996).
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Quadro 88 - Porto das Carretas. Composição química dos artefactos 
metálicos. Seg. Valério et al., 2007.

Quadro 89 - Porto das Carretas. Análise semi-quantitativa da área 
da espátula sem corrosão. Seg. Valério et al., 2007.

Quadro 90 - Porto das Carretas. Composição química 
de fragmentos de minério, determinada por EDXRF, 
após seccionamento das amostras (valores em %; n.d. 
não detectado). Seg. Valério et al.,2007.

2.3) O terceiro minério possui, tal como 
o segundo, teores elevados de cobre e de ferro, 
não quantificados devido à impossibilidade de 
obtenção de uma superfície plana.

A heterogeneidade revelada pelos miné-
rios de cobre não é necessariamente indicativa 
de distintas fontes de abastecimento. As mine-
ralizações com minerais de cobre podem apre-
sentar apreciável variabilidade. No Triângulo da 
Luz não foram assinaladas minas de cobre, mas 
nas proximidades do povoado de San Blas, 16 
Km a norte do Porto das Carretas, existem mi-
neralizações filonianas de cobre e ferro que po-
dem ter sido a origem dos minérios encontra-
dos no Porto das Carretas. Esta é uma hipótese 
a testar com o prosseguimento dos estudos de 
arqueometalurgia pré-histórica no “distrito mi-

neiro do Guadiana”. Encontram-se assinaladas 
minas de cobre na bacia do Ardila, 20-25kms 
a sul da Ribeira de Alcarrache. Na margem di-
reita do Guadiana, foram registadas antigas ex-
plorações de cobre nas proximidades de Monte 
do Trigo, Corte do Pinto e Algares (Barros e 
Carvalhosa, 1967).

2.12.3.2. Nota final
 
A análise química dos fragmentos de mi-

nérios permitiu verificar a presença maioritária 
de Cu e Fe. É de assinalar a presença de estanho 
(Sn), como impureza, em um dos minérios e a 
ausência de arsénio (As) em todos eles. No en-
tanto, o arsénio está presente nos três artefactos 
metálicos encontrados; o As surge em quanti-
dades significativas, que permitem considerá-
-los cobres arsenicais. É de realçar a composi-
ção da faca espatulada, também examinada por 
micro-XRF em pequena área limpa de produ-
tos de corrosão, a qual apresenta uma concen-
tração em As da ordem dos 7%. Por outro lado, 
o bismuto, que também não foi identificado nos 
fragmentos de minérios analisados, surge como 
elemento vestigial em dois dos fragmentos de 
artefactos examinados.
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Estes resultados, partindo do princípio 
que os instrumentos de cobre foram produzi-
dos no Porto das Carretas, trazem significati-
vo contributo para a problemática da produção 
dos cobres arsenicais. Segundo alguns autores, 
o teor final daquele elemento no artefacto não 
seria controlado, mas aleatório, dependendo do 
minério, das condições de redução e de even-
tuais tratamentos de forja (Rovira, 2002). 

Os dados obtidos para o Porto das Carre-
tas mostram que a produção de cobre arsenical 
só poderia ter resultado da adição intencional, 
provavelmente durante a fase de redução (Le-
chtman e Klein, 1999), de minérios de arsénio, 
aos minérios de cobre21. 

Os resultados arqueometalúrgicos do Por-
to das Carretas tal como os obtidos para os ar-
tefactos metálicos dos sítios coevos e próximos 
do Mercador (Fase II), Tosco 1, Cerros Verdes 
(Araújo e Valério, 2005) e Outeiro de S. Ber-
nardo (Moura), revelam a produção de peças 
metálicas em cobre arsenical. Esta liga, que 
desmente a ideia de incipiente e precária acti-
vidade metalúrgica, deveria ser obtida de forma 
relativamente controlada, com adição de miné-
rios de arsénio aos de cobre, na fase de redução, 
tal como foi sugerido pelos resultados do Porto 
das Carretas. A este propósito, é também inte-
ressante assinalar que no conjunto metálico do 
Outeiro de S. Bernardo (Moura), em cobre ar-
senical, apenas a peça considerada como lingote 
era de cobre puro (Cardoso et al., 2002, p. 90). 

 A liga de cobre e arsénio confere aos 
objectos maior resistência, e permite o seu en-
durecimento por martelagem, superando, as-
sim, a ductilidade do cobre puro, uma das ca-
racterísticas mais limitantes à sua utilização na 
manufactura de instrumentos.

 A. Monge Soares e colaboradores (Soares 
et al., 1994), que têm vindo a trabalhar no “dis-
trito mineiro do Guadiana”, propuseram para a 
região um modelo evolutivo da metalurgia do 
cobre, com o qual os dados do Porto das Carre-
tas concordam plenamente:

1) Neolítico final/Calcolítico inicial - uti-
lização ocasional de cobre nativo;

 2) Calcolítico Pleno - utilização de cobre 
puro obtido por redução de óxidos e carbona-
tos, sendo exploradas as minas de Rui Gomes, 
Monte do Judeu e, possivelmente, as da região 
de Barrancos; 

3) Horizonte Campaniforme - substitui-
ção do cobre puro pelo cobre arsenical na gene-
ralidade da produção metálica;

4) Idade do Bronze antigo e médio – pro-
dução de cobre arsenical;

5) Bronze final - manufactura de artefac-
tos em bronze (Cu + Sn).

2.13. Estrutura funcional do povoado

Cruzando a informação arquitectónica 
(barro de revestimento cozido incluído) com a 
distribuição espacial dos artefactos obtiveram-se 
plantas funcionais das duas fases de ocupação.

2.13.1. Áreas funcionais da Fase I

Para a Fase I definiram-se as seguintes zo-
nas funcionais (Quadro 91 e Figs. 219-228):

– Zona A - Área coberta, com actividades 
de tecelagem (placas e crescentes) e de culinária. 

– Zona B - Área coberta, com actividades 
de tecelagem (placas e crescentes), talhe lítico 
e armazenagem, integradas em ambiente do-
méstico. 

21 A informação disponibilizada pelos sitios de Malagón e Los Millares aponta também no sentido da incorporação
 intencional de As no processo metalúrgico (Keesmann et al., 1991-92).
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– Zona C - Uma das mais dinâmicas áreas 
do povoado, revelando a prática, provavelmen-
te sob extenso alpendre adossado ao interior da 
primeira linha de muralhas, de actividades de 
talhe lítico, de processamento e armazenagem 
de produtos agrícolas, cerealíferos (?), a par de 
relevante actividade de tecelagem (placas e cres-
centes). Presença de lâmina com lustre de cereal.

– Zona D - Área definida sobretudo por 
grande concentração de barro de revestimen-
to cozido, com escasso e pouco significativo 
conjunto artefactual, correspondente, provavel-
mente, a cabana encostada ao pano exterior da 
primeira linha de muralhas.

– Zona E - Área multifuncional do átrio 
da Cabana P4, revelando a prática de activida-
des de processamento e armazenagem de pro-
dutos agrícolas, cerealíferos (?), a par de rele-
vante actividade de tecelagem.

– Zona F - Área de carácter doméstico, em 
torno de fossa lajeada, com elevada concentra-
ção de indústria lítica do subsistema uso-inten-
sivo (subprodutos de talhe), média concentra-
ção de recipientes baixos, abertos e de grande 
diâmetro, e de potes.

– Zona G - Área de carácter doméstico, 
no exterior da fortificação central, com elevada 
concentração de recipientes de formas abertas, 
baixas e de grande diâmetro; média concentra-
ção de vasos de armazenagem e de instrumen-
tos de pedra polida.

– Zona H - Área de carácter doméstico, 
no interior do bastião da primeira linha de mu-
ralhas, com forte concentração de recipientes 
de formas abertas, baixas e de grande diâme-
tro, e média concentração de taças em calote, 
esferoidais/ovóides e de indústria lítica uso-
-intensiva. 

– Zona I - Área especializada na tecela-
gem. Forte concentração de crescentes. Presen-
ça de uma placa de xisto gravada. 

– Zona J - Área especializada na tecela-
gem. Forte concentração de crescentes.

2.13.2. Áreas funcionais da Fase II

Para a Fase II definiram-se as seguintes 
zonas funcionais (Quadro 92 e Figs. 229-239):

Zona A - Torre M13. A área com as mais 
qualificadas funções revelada pela escavação; as-
sociada, muito provavelmente, à presença de elite 
dirigente. Elevada concentração de indústria líti-
ca uso-intensiva, de pesos de rede e de cerâmica 
campaniforme; média concentração de recipien-
tes baixos, abertos e de largo diâmetro, de taças 
em calote e de vasos de armazenagem; presença 
de elementos de mó, artefactos de cobre, de bra-
çal de arqueiro e de espátula em pedra polida.

Zona B - Torre N7. Espaço multifuncional 
em ambiente doméstico. Forte concentração de 
recipientes baixos, abertos e de largo diâmetro 
e de taças em calote; média concentração de 
indústria lítica uso-intensiva, de vasos de ar-
mazenagem e de elementos de tear; presença 
de pesos de rede, elementos de mó e cerâmica 
campaniforme.

Zona C - Torre R5. Espaço doméstico in-
diferenciado, dotado de fraco dinamismo. 

Zona D - Cabana K5. Espaço especiali-
zado em armazenagem. Forte concentração de 
recipientes de armazenagem, de vasos baixos, 
abertos e de largo diâmetro e de taças em calo-
te; presença de minério de cobre.

Zona E - Cabana I4. Espaço fortemente 
especializado em tecelagem, integrada em am-
biente doméstico. Forte concentração de cres-
centes.

Zona F - Área de carácter doméstico. Ele-
vada concentração de vasos baixos, abertos e de 
largo diâmetro; média concentração de taças em 
calote e de elementos de tear; presença de reci-
pientes de armazenagem e de elementos de mó.



Fig. 219 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial dos pesos de rede ou seixos entalhados.



Fig. 220 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial da indústria lítica uso-intensiva.
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Fig. 221 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial da pedra polida/bujardada.



Fig. 222 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial dos elementos de mó.
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Fig. 223 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial (número de exemplares por m2) dos recipientes cerâmicos baixos, 
abertos e de grande diâmetro (Formas 1 a 4).

Fig. 224 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial (número de exemplares por m2) das taças em calote (Forma 5).



Fig. 225 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial dos vasos de armazenagem (Formas 6, 8 e 9).
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Fig. 226 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial (número de exemplares por m2) dos elementos de tear (crescentes).

Fig. 227 - Porto das Carretas. Fase I. Distribuição espacial dos elementos de tear (placas).
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Fig. 228 - Porto das Carretas. Fase I. Estrutura funcional da área central do habitat. Concentrações de artefactos e barro de revestimento cozido.

Quadro 91 - Porto das 
Carretas. Fase I. Estrutura 
funcional da área central do 
habitat. Distribuição espacial 
do barro de revestimento 
cozido e dos artefactos 
líticos e cerâmicos.
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Fig. 229 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial dos pesos de rede. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.



Fig. 230 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial da indústria lítica uso-intensiva. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.
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Fig. 231 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial da pedra polida/bujardada. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.



Fig. 232 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial dos elementos de mó.
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Fig. 233 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial (número de exemplares por m2) dos recipientes cerâmicos baixos, abertos
e de grande diâmetro (Formas 1 a 4).



Fig. 234 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial (número de exemplares por m2) das taças em calote (Forma 5).
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Fig. 235 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial dos vasos de armazenagem (Formas 6, 8 e 9). Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.



Fig. 236 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial da cerâmica campaniforme. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.
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Fig. 237 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial dos elementos de tear. Seg. Soares e Tavares da Silva, 2010.
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Fig. 238 - Porto das Carretas. Fase II. Distribuição espacial dos artefactos metálicos e minérios de cobre.
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Fig. 239 - Porto 
das Carretas. 
Fase II. Estrutura 
funcional da área 
central do habitat. 
Concentrações de 
artefactos e barro 
de revestimento 
cozido.

Quadro 92 - Porto das Carretas. Fase II. Estrutura funcional da área central do habitat. Distribuição espacial do barro
de revestimento cozido e dos artefactos líticos e cerâmicos.
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CAPÍTULO 3
DO SÍTIO AO TERRITÓRIO NA PRIMEIRA METADE DO III MILÉNIO AC
CONSTRUÇÃO DE MODELO EXPLICATIVO

3.1. Porto das Carretas: formação
de um lugar. Primeira metade
do III milénio AC 
 
“Place, like space and time, is a social cons-

truct... Entities achieve relative stability creating 
space, permanencies come to exclusively occupy a 
piece of space for a time, and the process of place for-
mation involves carving out permanencies which 
turn out to be contingent. Place then has a double 
meaning, as position, and as entity or permanence 
constituted within a social process. Place can also 
be understood as the locus of imaginaries, as insti-
tutionalizations, configurations of social relations, 
material practices, forms of power and elements in 
discourse...Social beings individually and collecti-
vely invest places with the permanence necessary 
for them to become loci of institutionalized social 
power. Harvey now sees the politics of place cons-
truction ranging across material, representational, 
and symbolic activities.” (Peet, 1998, p. 222).

3.1.1.  A fortificação da 1ª metade 
do III milénio22

3.1.1.1. Arquitectura

Utilizando a base de dados criada para a 
nossa jazida arqueológica (Cap. 2), cartografia 

temática e cartografia de alta resolução cedida 
pela EDIA (curvas de nível equidistantes de 
2,5 metros), foi possível, com a colaboração dos 
arquitectos António Alfarroba (cf. neste volu-
me, Anexo 8) e Cristina Menezes, proceder à 
reconstituição arquitectónica tridimensional do 
lugar do Porto das Carretas, na qual o acento 
tónico foi colocado no diálogo estabelecido 
entre arquitectura, geomorfologia, hidrologia e 
pedologia. Os critérios de instalação, as relações 
espaciais com as referências pertinentes, as in-
tenções que motivaram a criação do lugar Porto 
das Carretas talvez sejam, através da imagem, 
mais acessíveis (cf. as numerosas infografias, do 
Anexo 8, neste volume).

No que concerne à primeira fase de ocu-
pação do sítio, reconstituiu-se, correndo o risco 
controlado de efeito cumulativo, um cenário 
em que as três linhas de muralhas da pequena 
e complexa fortificação (com cerca de 0,5-1ha) 
estariam operacionais (Figs. 94, 95 e 96):

– Estrutura central definida por espes-
sa (1,80m) muralha reforçada por bastião oco 
semicircular, com cerca de 3,5m de diâmetro 
interno e 6,5m de diâmetro externo e por pla-
taforma maciça de defesa do corredor de acesso 
ao recinto interior; 

– Terceira linha de muralhas. Da primeira 
linha de muralhas partia uma muralha exterior, 

22 Analisámos de forma genérica as dinâmicas de formação do registo arqueológico, tendo presente os importantes contribu-
tos da Nova Arqueologia, sobretudo nas formulações de L. Binford (1962, 1972, 1983), há muito inscritos na nossa tradição 
disciplinar, enriquecidos pelas aportações teóricas da Behavioral Archaeology devidas sobretudo a Michael B. Schiffer (1976) 
e não perdendo de vista as críticas que à mesma foram produzidas por autores como Hayden e Cannon (1983).  Na quali-
dade de observadores externos ao contexto, assumimos a subjectividade daí decorrente na interpretação dessa realidade 
pretérita que pretendemos explicar, constituída por materialidades que, limitadas embora pelas condições de deposição 
e pós-deposicionais, constituem o objecto central da nossa análise. A cultura material, expressão residual da acção social, 
contém uma dimensão incorpórea, ideológica, mais ou menos explícita, que não deixaremos de referir, sempre que possível. 
Esta problemática foi produtivamente discutida e operacionalizada através de modelo teórico-metodológico integrante da 
Arqueologia da Paisagem, de Criado Boado (1993).
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muito espessa (2,5m). Devido a intensa erosão e 
à abertura mecânica de valas, associada a “busca 
de tesouros”, desta terceira linha recuperaram-
-se apenas dois troços, e alguns derrubes, pelo 
que a sua reconstituição é muito hipotética; 

- Segunda linha de muralhas. A fortifica-
ção foi edificada ex-nihilo, mas não de uma só 
vez. A segunda linha foi erguida em um avan-
çado momento construtivo da primeira fase 
de ocupação. Dela recuperaram-se troços com 
0,60m de espessura e uma torre oca de planta 
circular com cerca de 3m de diâmetro interno 
e ca. 4m de diâmetro externo. As arquitecturas 
de outros povoados congéneres do Sul de Por-
tugal, como Monte da Tumba, Torrão (Tavares 
da Silva e Soares, 1985, 1987), São Pedro, Re-
dondo (Mataloto et al., 2007), ou Santa Justa, 
Alcoutim (Gonçalves, 1989a) têm mostrado 
dinâmicas construtivas mais ou menos intensas 
e prolongadas. 

Importa ter presente que sob a capa de um 
certo ar de família, se observa, nos povoados cal-
colíticos muralhados, uma grande diversidade 
de soluções arquitectónicas. Com efeito, a regra 
encontra-se no recurso a soluções expeditas de 
adaptação da arquitectura à topografia e a pro-
pósitos conjunturais mais difíceis de identificar 
arqueologicamente, gerando formas complexas 
e orgânicas que acompanham o declive do ter-
reno, de acordo com os alvos de observação e 
controlo territorial a atingir, adossando-se ou 
integrando eventualmente acidentes naturais 
relevantes.

A primeira linha de muralhas do Porto 
das Carretas apresenta um traçado poligonal, 
aproximadamente octogonal (Figs. 94-97), tra-
çado que questiona a ideia de modelo estan-
dardizado, de planta circular ou oval, para as 
fortificações deste período, reforçando o peso 
das excepções ao mesmo, já antes representadas 
por Pedra do Ouro (Schubart, 1970), Cabezo 

de los Vientos (Piñon Varela, 1995), São Pedro 
(Mataloto et al., 2007). 

No desenho das restantes linhas de mu-
ralhas, para as quais a informação é muito es-
cassa, propõem-se contornos curvilíneos, que 
acompanham as curvas de nível, bem adapta-
dos à topografia do terreno, e tirando partido 
dessa adaptação para aumentar a eficiência da 
muralha, aproximando-se das geometrias mais 
comuns, e de tendência orgânica, dos povoados 
fortificados deste período. Aquelas linhas de 
muralhas desenvolvem-se de forma assimétrica 
em relação à construção central, evoluindo para 
uma ocupação do topo da colina, uma vez que o 
núcleo central se encontra ligeiramente balança-
do para NNE (Alfarroba, Anexo 8), na direcção 
do rio. Este pormenor de implantação acentua 
o peso do critério locativo, relação visual com 
o rio. A localização escolhida permite um bom 
domínio visual do terraço fluvial a poente, área 
privilegiada em recursos agrícolas, e do curso do 
Guadiana, onde a escassas dezenas de metros se 
localiza um atravessamento a vau. 

A definição do aparelho das estruturas de-
fensivas continua a colocar-nos muitas interro-
gações. As elevadas concentrações (cerca de 1 
tonelada) de barro de revestimento cozido com 
impressões de ramagens (podendo atingir os 
negativos dos elementos vegetais 6-7cm de diâ-
metro) deixou em aberto a possibilidade da sua 
utilização na fortificação. No entanto, as con-
centrações localizavam-se no interior do espaço 
muralhado, rareando no exterior (Fig. 98). Ten-
do em conta o declive do terreno, e caso essa 
cerâmica resultasse do derrube da parte supe-
rior das muralhas, teríamos a sua concentração 
em uma banda regular e, tendencialmente, no 
exterior das mesmas. Por outro lado, seria mui-
to difícil solidarizar um embasamento de pedra 
com um alçado de ramagens e argila (Alfarroba, 
Anexo 8). Assim, o barro de revestimento cozi-



DO SÍTIO AO TERRITÓRIO NA PRIMEIRA METADE DO III MILÉNIO AC

345

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

do com impressões de ramagens foi atribuído 
a cabanas. Tal como observámos no Monte da 
Tumba e em Chibanes, registámos no Porto 
das Carretas camadas de sedimentos argilosos 
característicos da desagregação de adobes. 

Identificaram-se duas entradas na cerca 
mais interior (Figs. 94, 95), ambas opostas ao 
rio. Uma no sector SE, simples atravessamento 
da muralha, abrindo para o recinto encerrado 
pela terceira linha de muralhas (Figs. 74-76). A 
outra, localizada a sul, é bastante mais complexa, 
sendo defendida por espessamento da muralha 
e por estreito corredor sinuoso; remete-nos, na 
sua concepção, para uma das entradas da forti-
ficação do Zambujal (Sangmeister e Schubart, 
1981). Poderão ter existido mais entradas, em 
áreas onde a erosão e a abertura de valas de van-
dalização destruiram os vestígios arqueológicos. 

O programa funcional destas estruturas 
arquitectónicas, verdadeiras obras públicas, tem 
impressa uma vocação claramente defensiva na 
configuração das suas muralhas, torres e bas-
tiões. Sobre essa base funcional, irão acumular-
-se outras valências de carácter social e simbóli-
co, religioso ou simplesmente afectivo. Atingida 
a multifuncionalidade da obra, a sua dilatada 
capacidade de comunicação e sobretudo a apro-
priação psicossocial que dela fazem determi-
nadas comunidades humanas projectam-na no 
patamar da patrimonialização. O espaço trans-
forma-se em lugar único e inconfundível, em-
bebidas as memórias na sua realidade material. 
Ver e ser visto, leia-se reconhecido, são condi-
ções necessárias ao processo formativo do lugar.

Para a generalidade das fortificações cal-
colíticas, portadoras de grande investimento 
construtivo, são defensáveis, obviamente, como 
para uma fortaleza de outros períodos, propó-
sitos monumentais e simbólicos, também eles 
factores de dominação sobre um determinado 
território, versus coesão e reconhecimento iden-

titário do grupo, instrumento de negociação 
com o Outro. Mas, qualquer que seja o resul-
tado das nossas especulações, e aceitamos que 
a contemporaneidade e as específicas condições 
de produção de cada um interferem no seu la-
bor científico, das muralhas calcolíticas esperar-
-se-ia que desempenhassem essencialmente o 
ofício de prosaicamente garantirem o espaço 
de subsistência do grupo, sejam os campos de 
cultivo, os caminhos das pastagens ou das mi-
nas, os espaços oficinais da produção têxtil in-
tramuros (Fig. 228, Quadro 91), a conservação 
da produção armazenada, e, no caso vertente, 
também o acesso ao Guadiana (Fig. 240). 

No interior da fortificação central, existe 
uma estrutura doméstica que se destaca cla-
ramente das restantes, com embasamento de 
alvenaria de lajes de xisto ligadas por argila, 
de planta circular (Cabana P4), com cerca de 
5m de diâmetro externo. Um troço de muro 
curvilíneo (ja), também de alvenaria de xisto 
e argila, com a espessura aproximada de 0,55-
0,60m, definindo um círculo com cerca de 13m 
de diâmetro, cujo centro geométrico coincide 
aproximadamente com o centro da cabana an-
teriormente referida, poderá ter correspondido 
a estrutura delimitadora de corredor exterior e 
perimetral a essa cabana. Esta é a única evidên-
cia arquitectónica que pode ser conotada com 
diferenciação de estatuto social no espaço in-
tramuros (Figs. 94-96). Se atendermos ao re-
gisto etnográfico africano relativo a sociedades 
rurais tradicionais, organizadas pelo sistema de 
parentesco, poderemos atribuir a cabana com 
recinto ao chefe da aldeia, ou da terra, o qual 
concentraria, por hipótese, em sua liderança 
consensual, o poder político, e o económico as-
sociado à função de distribuição dos campos de 
cultivo pela comunidade residente. A hipótese 
da Cabana P4 ter funcionado como armazém 
de bens colectivos, nomeadamente como celei-
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ro, recolhe, porém, a nossa preferência. A cultu-
ra material móvel do interior da cabana mos-
trou-se muito escassa (o conteúdo desse espaço 
deverá ter sido salvo do incêndio); no entanto, o 
espólio recolhido no recinto da mesma cabana e 
área adjacente revelou-se consistente com esta 
segunda hipótese (23).

As cabanas em materiais perecíveis re-
vestidos por argila, denunciadas por grandes 
concentrações de barro de revestimento cozido 
com impressões de ramagens, e por manchas 
de distribuição de artefactos de uso doméstico, 
foram reconstituídas com uma grande margem 
de incerteza, expressa visualmente através de 
manchas de cor difusas. No substrato, de casca-
lheira, conservaram-se mal as estruturas negati-
vas (orifícios de poste, lareiras, fossas diversas), 
que poderiam ter adicionado maior probabili-
dade à nossa proposta. Apesar das limitações, 
tornou-se evidente a existência de elevada den-
sidade de estruturas domésticas; o tipo de ca-
bana mais comum seria provavelmente similar 
ao tipo A de San Blas atribuído às fases mais 
antigas deste último povoado, dos finais do IV 
e primeira metade do III milénios AC: “Estruc-
turas circulares, construidas con ramaje y cubiertas 
de barro, con pequeñas lajas de pizarra rodeando 
su base para contener las paredes” (Hurtado, 2004, 
p. 147).

A partir da entrada principal da fortifica-
ção central, ao longo da muralha, registaram-se 
densas acumulações de barro de revestimento 
cozido com impressão de ramagens (Fig. 98). 
Estas áreas poderiam corresponder a alpendres, 

espaços semi-abertos de trabalho artesanal, 
adossados à face interna da muralha da forti-
ficação central, como é proposto na sugestiva 
reconstituição do fortim nº1 de Los Millares, 
editada pela Junta de Andalucia. 

Em síntese:
– A implantação do povoado ter-se-ia 

ficado a dever ao cruzamento de três factores 
principais: Guadiana; topografia do sítio; man-
cha de solos de interesse agrícola (classes C+B). 
No entanto, importa sublinhar que o projecto 
agrícola não parece ter sido a razão principal 
do assentamento. Vigiar o rio, certamente! A 
visibilidade sectorial (Criado Boado e Vaquero 
Lastres, 1993) do Porto das Carretas é a este 
propósito eloquente. Atenda-se ao relevo des-
tacado, bem circunscrito por duas linhas de 
água encaixadas, e por vertente abrupta sobre o 
Guadiana (Figs. 46-47 e 240). O povoado seria 
apenas franqueável a nascente, por estreito ist-
mo que o liga aos relevos a montante; 

– As estruturas domésticas reflectem a 
existência de uma comunidade relativamente 
igualitária, onde a propriedade dos meios de 
produção seria, por hipótese, colectiva. Como 
alguns autores têm vindo a defender24 para o 
período em apreço, as unidades familiares po-
deriam, no entanto, dispôr de direitos adquiri-
dos e usufrutuários, no respeitante à terra. Es-
ses direitos assegurariam o continuado investi-
mento necessário ao funcionamento do sistema 
agrário instalado, e constituiriam importante 
mecanismo de oposição à dinâmica de fissão, 
nomeadamente em situações de queda do ren-

23 Face à especialização do Porto das Carretas relativamente ao Mercador no que concerne à actividade moageira, é muito 
provável que no primeiro sítio se armazenasse a produção cerealífera excedentária, total ou parcialmente processada. 
Atenda-se à concentração de mós e de recipientes de armazenagem (Figs. 222, 225, 228E) no recinto da Cabana P4 e área 
adjacente. 
24 Ver, a propósito da problemática do papel do campesinato nas dinâmicas de desigualdade social, Gilman, 1997; Vicent, 1991; 
Zafra de la Torre et al., 1999, 2010.
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dimento agrícola, pois permitiriam percepcio-
nar, por parte dos grupos familiares, um fundo 
de segurança, expresso em terra dotada de uma 
dinâmica de tipo “landscape capital intensifica-
tion” (Blaikie e Brookfield, 1987), como a que 
teria sido incrementada, na primeira metade do 
III milénio AC, pelas comunidades do Porto 
das Carretas, do Mercador, Hortinho, Julioa4/
Luz20;

– De um modo geral, consideramos que 
uma relativa igualdade comunitária calcolítica 
se preserva através do mecanismo de exporta-
ção do conflito e da desigualdade associados à 
crescente hierarquização social, para instâncias 
superiores da estrutura social segmentária, po-
dendo o conflito tornar-se disruptivo no nível 
inter-tribal. O povoado fortificado é talvez a 
melhor expressão material dessa realidade. Ao 
promover a monumentalização da paisagem, 
ao serviço da coesão intragrupal, delimita, si-
multaneamente, uma fronteira coerciva face ao 
exterior;

– Seguindo a proposta teórico-metodo-
lógica de Felipe Criado Boado (1993) para a 
construção de uma metáfora visual do registo 
arqueológico, o lugar do Porto das Carretas, 
tal como, por exemplo, o de Castelo Velho de 
Freixo de Numão, para realçar a abrangência à 
escala ibérica das transformações da paisagem 
operadas pelas arquitecturas calcolíticas, ex-
primem uma estratégia de monumentalização, 
pois são produzidos resultados intencionais, 
de projecção espacial e temporal nos quais se 
cruzam dialeticamente os elementos naturais, 
artificiais ou construídos, visibilidade e espes-
sura temporal. Ambos os sítios se integram no 

tipo monumento ambíguo, em que o cenário na-
tural faz corpo com o edificado, independente-
mente da sua natureza, havendo aqui um jogo 
ambíguo de intencionalidades. O cenário na-
tural reforça a visibilidade para quem conhece/
reconhece o lugar, mas pode criar inibição da 
visibilidade ou ocultação parcial para quem o 
desconhece. O mesmo autor associa as dinâmi-
cas de monumentalização ao desenvolvimento 
económico-social das comunidades campone-
sas pré-estatais, à sua sedentarização e correla-
tiva construção da paisagem-território.

“[...] a nivel arqueológico representa a las co-
munidades campesinas y proto-estatais del Neolíti-
co tardío, esto es, sociedades en las que independien-
temente de la tecnología productiva que se utilice 
(agricultura, ganadaría, explotación de recursos 
silvestres...), la racionalidad productiva imple-
mentada tiende a la generación de excedentes para 
satisfacer el pago de tributos, sufragar la reproduc-
ción ampliada y constituir una reserva productiva” 
(Criado Boado, 1993, p. 50).

Descontado o efeito da actual ausência 
de coberto vegetal25, foi possível ver o Porto 
das Carretas a partir de vários ângulos e pers-
pectivas, e em quase todas as vistas ressalta a 
sua forte ligação ao Guadiana (ver Anexo 8). 
A observação a partir da elevação de S. Gens, 
que, dos seus 288 m de altitude, proporciona 
uma vista aérea do sítio (ver Anexo 8) apesar 
do afastamento de quase 2 km, permite ainda 
reconhecer a fortificação do Porto das Carre-
tas, para quem certamente a conhecesse. Esta 
construção possui, à partida, a intenção de ser 
vista, aspecto crucial no quadro de uma estra-
tégia de dissuasão e de imposição ideológica 

25   A paisagem deveria ser mais florestada que na actualidade, com carvalhos perenifolios (Quercus rotundifolia e Quercus sp.), 
Pinus pinea e Olea europaea, podendo este coberto arbóreo reduzir as intervisibilidades, a que atribuímos hoje importante 
papel comunicacional. 
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intra e supra-grupal, na pluralidade de sentidos 
embebidos na sua realidade física e semântica: 
defensivo, monumental, identitário... 

3.1.1.2. Cultura material móvel 

Um violento incêndio generalizado, ocor-
rido no final da primeira fase de ocupação, 
coincide com o abandono do local, durante 
duas a três gerações (aprox. um século, Fig. 92). 
Esta catástrofe, como antes já referimos, colo-
cou a descoberto a extraordinária importância 

que a arquitectura em terra detinha no povoa-
do – recolheu-se cerca de 1 tonelada de bar-
ro de revestimento cozido, com impressões de 
elementos vegetais (Fig. 98) –, sendo a argila, 
proveniente de depósitos fluviais, utilizada em 
cabanas e possivelmente (?) no remate dos pa-
nos da arquitectura defensiva.

A ocorrência do incêndio deverá ter de-
sencadeado um abandono precipitado, origi-
nando contextos de tipo “pompeiano” ( Jiménez 
Jáimez, 2008), que permitiram equiparar o nos-
so registo arqueológico aos contextos sistémicos 

Fig. 240 - Porto das Carretas. Em cima visto de sueste; em baixo, visto de nascente, para jusante. Seg. A. Alfarroba (neste volume, Anexo 8).

A

B
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(Schiffer, 1976, p. 28) de produção e utilização 
dos materiais, e consequentemente enveredar 
pela delimitação de áreas funcionais (Fig. 228, 
Quadro 91). A esta situação favorável de poder 
escavar depósitos primários (La Motta e Schi-
ffer, 1999) opuseram-se, porém, as limitações 
decorrentes de uma fase pós-deposicional ca-
racterizada por dinâmica de franca redução do 
registo arqueológico devida a fenómenos tafo-
nómicos, nomeadamente em resultado da aci-
dez do substrato geológico, que determinou o 
desaparecimento da maior parte dos ecofactos.

A cultura material móvel da Fase I, “fos-
silizada”, pois, pelo barro de revestimento co-
zido em resultado de incêndio, apresenta o re-
pertório cerâmico habitual neste período, com 
predomínio dos pratos, ou seja, das Formas 1 
e 2 (Fig. 192), com 37,9% (Quadro 51). Des-
tas formas, destaca-se a variante de bordo al-
mendrado (Forma 2b), com 20,8% (Quadro 
51; Fig. 192). A taça carenada, Forma 4 (Fig. 
192), tão abundante em contextos do Neolítico 
final, possui aqui a ínfima frequência relativa de 
1% (Quadro 51). A decoração dos recipientes 
cerâmicos, exceptuando os mamilos, que acu-
mulam funções de preensão, é extraordinaria-
mente rara, seguindo o comportamento co-
mum da produção oleira do Sudoeste. O índice 
de decoração, considerado o número mínimo 
de recipientes (1367) é de 0,1%. Os dois frag-
mentos de cerâmica, de formas indeterminadas, 
com decoração, apresentam incisões e, em um 
caso, identificou-se o característico estilo de-
corativo “penteado”, cuja inspiração terá a sua 
origem na Meseta Norte e Beiras, mostrando 
a dilatada interacção cultural construída à es-
cala ibérica, durante o Calcolítico. Os mamilos, 
com 80 registos (Quadro 59), surgem sobretu-
do em recipientes esféricos/ovóides (Forma 6). 
A presença de elementos de tear, sobretudo de 
crescentes, com 91,6% (Quadro 79) é marcante.

A utensilagem lítica do subsistema tecno-
lógico uso-intensivo mostrou-se muito espe-
cializada e escassa, com 4,5% da totalidade da 
indústria lítica (Quadro 10), ao contrário da re-
lativamente abundante (89,2%) utensilagem do 
subsistema tecnológico expedito (Quadro 10), 
manufacturada, maioritariamente, sobre seixos 
de quartzito disponíveis no substrato geológico 
do povoado. Destacamos, pela sua especializa-
ção funcional, os “pesos de rede”, que detêm ca. 
0,75% da indústria lítica expedita inventariada 
para a Fase I. O equipamento moageiro possui 
uma boa representação (34,6%) no conjunto da 
indústria em pedra polida e bujardada (Quadro 
33). Não existem evidências de metalurgia, nem 
de artefactos metálicos.

O registo artefactual, os restos faunísticos 
e a informação arqueobotânica revelam uma 
economia agro-silvo-pastoril bem consolidada, 
com cultivo de cereais, de leguminosas, presu-
mível exploração do zambujeiro/oliveira(?) e 
do catapereiro/pereira (campos intercalares), 
gestão do montado, criação de gado suino, ovi-
caprino e bovino, complementada por pesca 
fluvial e caça (destaque para o veado; a caça ao 
cavalo assinalada no Mercador e em ambas as 
fases do Porto das Carretas deverá correspon-
der, no mínimo, a uma proto-domesticação). 
As actividades artesanais do talhe e polimento 
líticos sobre matérias-primas locais/regionais 
(quartzito, quartzo, xisto jaspóide, anfibolito, 
granito, corneana) e da tecelagem deverão ter 
sido praticadas in situ, confirmando a estabili-
dade e relativa autonomia do povoado. Não se 
recolheram objectos de prestígio; um ideoarte-
facto, uma placa de xisto gravada (Figs. 184 - 
187), sugere o enraizamento desta comunidade 
na matriz cultural megalítica regional herdada 
do final do Neolítico e representada no territó-
rio do Triângulo da Luz por dois sítios de ha-
bitat de carácter permanente, Júlioa 4/Luz 20 
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e Moinho de Valadares 1 (Fig. 244) bem como 
pelo monumento funerário da Fábrica de Celu-
lose (Figs. 241 e 244).

3.1.2.  Antecedentes. O território megalítico 

Nos finais do IV milénio, a densidade de 
sítios arqueológicos é consideravelmente me-
nor que a registada no Calcolítico, no Triângu-
lo da Luz. Identificaram-se apenas26 o extenso 
povoado de fossos de Julioa4/Luz20 (superfície 
superior a 5 ha), instalado na área de maior fer-
tilidade agrícola da região, com solos das classes 
A e B, e amplo domínio visual, muito embora 
sem condições naturais de defesa. A função de 
vigilância sobre o curso do Guadiana era já uma 
preocupação e terá sido desempenhada pelo pe-
queno sítio de altura, mas aberto, de Moinho de 
Valadares1. Pelo menos aparentemente, só essa 
razão poderia justificar o assentamento deste 
povoado em uma posição topográfica pouco 
acessível, e rodeado por solos pobres (Fig. 244), 
com escasso interesse agrícola (Classe E). Esta 
localização adverte-nos para o risco de análi-
ses simplistas de estratégias de povoamento e 
coloca claramente em destaque que a partir de 
finais do IV milénio, no Sudoeste Peninsular, o 
povoamento se organiza em redes hierarquiza-
das, onde cada sítio, embora assegurando ten-
dencialmente a sua sustentabilidade (atenda-se 
ao desenvolvimento de uma economia silvo-
-pastoril, de criação de gado miúdo, em Moi-
nho da Valadares1), responde prioritariamente 
às necessidades funcionais e estratégicas da rede 
de povoamento em que se integra (mecanismos 
de intercâmbio e de reciprocidade). 

A preocupação pela materialização dos li-
mites e defesa das áreas residenciais, e por ex-
tensão dos respectivos territórios, encontra-se, 
pois, já presente no registo arqueológico do 
Neolítico final, através da ocupação de relevos 
destacados na paisagem, como nos sítios de 
Moinho de Valadares1 (Valera, 2000a), Marco 
dos Albardeiros, Outeiro das Carapinhas/Cas-
telo do Azinhalinho, Cabeço da Mina (Torrão), 
entre outros (Gonçalves e Sousa, 2000; Tavares 
da Silva e Soares, 1976-77; Soares e Tavares da 
Silva, 1992), e também de áreas planas, rodeadas 
por fossos, possivelmente associados a rampas 
de terra e/ou paliçadas. No entanto, as preocu-
pações defensivas, por hipótese inicialmente di-
fusas, manifestadas na plasticidade destas estru-
turas, só serão assumidas em arquitecturas “pere-
nes”, edificadas em pedra, a partir do Calcolítico. 

A necrópole ancestral encontra-se repre-
sentada por um único monumento megalítico, 
o dólmen da Fábrica de Celulose (Oliveira, 
2000, 2002), cuja fundação, atendendo à arqui-
tectura e conteúdo artefactual, pode remontar à 
1.ª metade do IV milénio AC. Trata-se de uma 
sepultura de planta poligonal e corredor curto, 
que se terá mantido em funcionamento até aos 
alvores do Calcolítico (Fig. 241-244).

3.1.3. O sistema agrário dos finais do IV
e primeira metade do III milénios: 
policultivo mediterrâneo, produção 
de excedentes e sedentarização

Temos assim, nos finais do IV milénio, es-
boçada uma rede de povoamento de escala lo-
cal, no território do Triângulo da Luz, onde são 

26 Não é improvável que o povoado aberto de São Pedro (Fig. 41), prolongamento do povoado da Fábrica de Celulose, nas 
imediações da sepultura megalítica do mesmo nome, tenha atingido este período, mas por enquanto não dispomos de infor-
mação objectiva sobre este sítio.



DO SÍTIO AO TERRITÓRIO NA PRIMEIRA METADE DO III MILÉNIO AC

351

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Fig. 241- Ídolo-placa com decoração oculada, proveniente da Anta 
da Fábrica de Celulose (Mourão). Seg. J. Oliveira (2002, fig.4). 
A intensa interacção sociocultural no Sudoeste da Península 
Ibérica, na transição para o III milénio A.C, encontra-se bem 
expressa por este tipo de ideoartefacto. Atenda-se à flagrante 
similitude do idolo-placa aqui representado com o exemplar 
proveniente do tholos do Cerro da Cabeza em Sevilha 
(Fernandez Gomez e Ruiz Mata, 1978, Fig. 9).

Fig. 242 - Sudoeste da Península Ibérica. Área de distribuição 
dos ídolos-placa de xisto gravados. Base cartográfica de Lillios, 2008.

perceptíveis dois níveis hierárquicos representa-
dos respectivamente pelo povoado de fossos de 
Julioa4/Luz20 e pelo povoado-atalaia de Moi-
nho de Valadares1. Estes povoados irão persistir 
durante o Calcolítico, mostrando a continuida-
de etnossociológica das populações da região 
e das suas territorialidades. No primeiro sítio, 
razões maiores, como a concentração de força 
de trabalho necessária à prática da nova agricul-
tura de arado, com propósitos excedentários, e a 
consequente criação de reservas estratégicas de 
solo agrícola e de água, determinaram a depre-
ciação do factor topográfico, e condicionaram 
fortemente as opções locativas. O povoado é 

artificialmente defendido/demarcado através da 
construção de sistemas de fossos (associados ou 
não a paliçadas), que cumprem a não menos im-
portante função de armazenagem de água27 (Fig. 
243). Estes serão os povoados nucleares da nova 
paisagem agrária, do Sudoeste Ibérico, obede-
cendo a um sistema de povoamento tendencial-
mente aglomerado, onde se joga o sucesso das 
novas dinâmicas de produção agrícola. Muitos 
deles, com áreas entre 0,5 e 3 ha, não ultrapas-
sarão o final do IV milénio AC, provavelmente 
por impossibilidade de equilibrarem a capacida-
de de carga do meio biofísico, com o crescimen-
to demográfico, como pode ter acontecido em 

27 Ver a propósito desta problemática, Castro López, Zafra de la Torre, Hornos Mata, 2008.
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Fig. 243 - Distribuição de alguns povoados delimitados por fossos, dos IV - III milénios AC. Adaptado de Díaz-Del-Rio, 2003, com acréscimo 
de sítios para o território português. 
1 - Las Bodegas (Colinas de Trasmonte, Zamora); 2 - Matallana (Villalba de los Alcores, Valladolid); 3 - San Miguel (Cubillas de Cerrato, 
Palencia) e 11 recintos em Valle del Esgueva; 4 - Las Pozas (Casaseca de las Chanas, Zamora); 5 - Las Canteras (La Vellés, Salamanca); 
6 - La Esgaravita (Alcalá de Henares, Madrid);     7 - Loma de Chiclana (Villaverde, Madrid); 8 - Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid); 
9 - Cerro de la Mora (Leganés, Madrid); 10 - Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, Madrid); 11 - Moreiros2 (Monforte); 12 - Pombal 
(Monforte); 13 - Santa Vitória, Cabeço do Cubo e Cabeço Torrão (Elvas); 14 - El Lobo (Badajoz); 15 - Granja de Céspedes (Badajoz); 
16 - La Pijotilla (Badajoz); 17 - Paraíso (Elvas); 18 - Juromenha e Malhada das Mimosas (Alandroal); 19 - Águas Frias (Alandroal); 
20 - Los Cortinales (Badajoz); 21 - San Blás (Cheles); 22 - Perdigões (Reguengos de Monsaraz); 23 - TESP 3 (Reguengos de Monsaraz); 
24 - Julioa4/Luz20 (Mourão); 25 - Igreja Velha de S. Jorge (Vila Verde de Ficalho, Serpa); 26 - Monte da Ponte (Évora); 27 - Porto Torrão 
(Ferreira do Alentejo); 28 - Alcalar (Portimão); 29 - Papa Uvas (Huelva); 30 - Valencina de la Concepción (Sevilha); 31 - Vega de los Morales 
(Aldea del Rey, Ciudad Real); 32 - Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia); 33 - Niuet (L’Alquería d’Asnar, Alicante); 34 - Los Pozos (Higuera 
de Arjona, Jaén); 35 - La Minilla (La Rambla, Córdoba); 36 - Marroquíes Bajos (Jaén); 37 - Peñon Gordo (Benaocaz, Cadiz); 38 - Ciavieja 
(El Ejido, Almería).

Juromenha 1 (Elvas), dotado de fosso sinuoso, 
com uma cultura material rica em taças care-
nadas e formas hemisféricas e esferoidais, por 
vezes providas de mamilos, e datado de 3370-
3100 AC, cal a 2 sigma (Mataloto e Costeira, 
2008, p. 22). O sítio de Águas Frias (Alandroal) 

constitui um dos melhores exemplos deste tipo 
de povoados de fossos sinuosos, atribuído tam-
bém ao Neolítico final, do qual se conhece gran-
de parte da planta, constituída por três linhas de 
fossos concêntricos e semicirculares, abertos ao 
Guadiana (Calado e Rocha, 2007; Mataloto e 



Fig. 244 - Carta de capacidade de uso do solo da região em estudo, levantada à escala 1: 50 000 (Serviço de Reconhecimento e de 
Ordenamento Agrário), Folhas 40B, 40D, 41A e 41C. Território megalítico (finais do IV milénio AC): 
1 - povoado de fossos de Julioa4/Luz20, inscrito em círculo com 5km de raio; 2 - povoado do Moinho de Valadares1 igualmente inscrito em 
círculo de 5 km de raio; 3 - Anta de planta poligonal e corredor curto, da Fábrica de Celulose. A sobreposição dos territórios teóricos mínimos 
de captação de recursos, correspondentes a cerca de 1 hora de marcha (Higgs, 1975), é expressiva da complementaridade destes povoados. 
       - manchas de solos das classes A+B          - manchas de solos das classes B+C+D
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Costeira, 2008); importa ainda referir, na bacia 
do médio Guadiana, os povoados de fossos de 
Malhada das Mimosas (Alandroal), Cabeço 
do Torrão (Elvas) (Lago e Albergaria, 2001), 
Paraíso-Elvas (Mataloto e Costeira, 2008), e 
na região de Badajoz, Santa Engracia (Celes-
tino, 1989), El Lobo (Molina, 1980; Hurtado, 
2008), Los Cortinales (Hurtado, 2008), Granja 
de Céspedes (Celestino, 1989; Hurtado, 2008). 
Mais para sul, e seguindo o Guadiana, encon-
tramos os povoados da Torre do Esporão (Gon-
çalves, 1991), Ponte de Azambuja (Rodrigues, 

2008) e da Igreja Velha de S. Jorge, em Ficalho 
(Mataloto e Costeira, 2008; Soares, A. M. M., 
1994), este último com uma cultura material 
e datação da segunda metade do IV milénio 
(OxA 5443: 4540±60 BP = 3500-3020 AC, cal 
a dois sigma). Em outras áreas do Sudoeste, tem 
sido igualmente identificado este tipo de povoa-
do, sendo de referir, no norte do Alto-Alentejo, 
os pequenos habitats de fossos da transição IV-
-III milénios de Pombal e Moreiros 2, Monfor-
te (Boaventura, 2001, 2006). 

Alguns dos povoados de fossos (do tipo 
povoado total) fundados ainda no IV milénio 
irão atravessar, na qualidade de povoados cen-
trais das respectivas redes de povoamento, o III 
milénio AC, como Pijotilla (Hurtado, 2008), 
Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004), Perdigões 
(Lago et al., 1998), Alcalar (Morán, 2010). Al-
guns atingirão o apogeu em meados e no ter-
ceiro quartel deste milénio, como Marroquíes 
Bajos (Zafra de la Torre et al., 1999), San Blas 
(Hurtado, 2004) e Valencina de la Concepción 
(Costa Caramé et al., 2010).

O contraste criado pela coexistência de 
povoados de fossos, instalados em planície ou 
em suaves vertentes, e povoados de cumeada, 
com boas condições naturais de defesa e de 
visibilidade, observado quer à escala local do 
Triângulo da Luz, quer na generalidade do Su-
doeste Peninsular, não deve ser lido como opo-
sição dicotómica, mas apreciado na lógica de 
complementaridade, visando, desta forma, uma 
exploração alargada e eficiente dos diversos 
ecossistemas dos territórios locais28. No povoa-
do de fossos de Julioa4/Luz20, o principal meio 
de produção foi o solo agrícola, e este levou à 
secundarização do factor locativo topográfico, 

28 Uma prospecção teoricamente orientada poderá vir a dar maior visibilidade a formas de habitat por agora com pouca 
expressão no registo arqueológico, como povoados abertos e eventuais casais agrícolas.

Fig. 245 - De forma muito esquemática, temos a seguinte 
transformação na estrutura dos factores de produção agrícola, 
desde a sua fase mais extensiva, no Neolítico antigo, até à 
intensificação desencadeada pela RPS: a agricultura do início 
do Neolítico, assente sobretudo no factor terra (I), foi, no 
decurso do Neolítico médio (II), incorporando melhor tecnologia 
(pedra polida) e mais trabalho, de acordo com as exigências 
do crescimento demográfico; no Neolítico final (III) ocorre 
uma verdadeira intensificação da produção, caracterizada pela 
substituição de terra por tecnologia (tracção animal/carro/arado). 
Intensificação acompanhada de ganhos de produtividade, 
que permitiram elevar, substancialmente, os índices 
de sedentarização. Seg. Soares, 2003.
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Fig. 246 - Carta de capacidade de uso do solo da região em estudo, levantada à escala 1: 50 000 (Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento 
Agrário), Folhas 40B, 40D, 41A e 41C. Território calcolítico (primeira metade do III milénio AC; parte-se do pressuposto que todos os sítios 
considerados são contemporâneos): 1 - povoado do Porto das Carretas; 2 - Mercador; 3 - Hortinho; 4 - Moinho de Valadares1 ; 5 - povoado de 
fossos de Julioa4/Luz20; 6 - Monte do Tosco1. Povoados inscritos em círculos com 5km de raio (1 hora de marcha). Atenda-se à sobreposição 
dos referidos territórios teóricos, ficando em evidência a interacção entre os diversos povoados. O bloco Porto das Carretas, Mercador e 
Hortinho constitui uma sub-unidade territorial relativamente coerente. A mancha de solos das classes A+B em que assentou o povoado de 
Julioa4/Luz20, estende-se sem interrupções para nascente, a uma distância de cerca de 10km do centro do povoado. Não é improvável que 
este povoado tivesse um assentamento satélite agro-pastoril a leste, hipótese a testar em futuros trabalhos de prospecção, no sector oriental 
do Triângulo da Luz.
       - manchas de solos das classes A+B          - manchas de solos das classes B+C+D
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Fig. 247 - Domínios visuais dos sítios de Porto das Carretas, Mercador e Hortinho, da margem esquerda do Guadiana, sobre mapa de 
capacidade de uso de solos. Atenda-se à postura vigilante sobre o rio do Porto das Carretas, e também ao alinhamento de intervisibilidades 
entre Porto das Carretas, Mercador e Hortinho. Na margem direita, assinala-se o sítio de S. Cristovão, virado para a planície megalítica e de 
“costas viradas” para o Guadiana. Elaborado a partir de imagens de A. Alfarroba (neste volume, Anexo 8).
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como já referimos. No caso do Moinho de Va-
ladares1, com funções prioritárias de vigilância 
do território do grupo, e por essa razão afastado 
dos bons solos agrícolas, o principal meio de 
produção seria móvel, representado especial-
mente por rebanhos de ovicaprinos e suinos. A 
pastorícia, por hipótese associada a agricultura 
forrageira, pouco exigente (cultivo de cevada) e 
exploração do montado (recolecção de bolota), 
dotaria o estabelecimento de relativa susten-
tabilidade. Importa, no entanto, sublinhar que 
não estamos a considerar a existência de uma 
economia pastoril paralela e independente de 
uma outra agrícola, mas sim de modalidades de 
um sistema agro-silvo-pastoril, com uma com-
ponente mais extensiva assente na pastorícia e 
outra mais intensiva, de base agrícola cerealí-
fera, entrosadas segundo a lógica do funciona-
mento eficiente do agro-sistema local. 

A nova paisagem rural, que emerge nos fi-
nais do IV milénio, revela já os custos sociais e 
acrescidas necessidades de defesa dos exceden-
tes, que serão resolvidos no novo modo de vida 
calcolítico através de um maior investimento 
nos locais de habitat (arquitecturas defensivas), 
e do consequente desinvestimento na esfera fu-
nerário-religiosa. A intensificação agrícola do 
IV milénio tem sido explicada pela autora no 
quadro da revolução dos produtos secundários 
da criação de gado (RPS), a partir da formula-
ção teórica seminal de A. Sherratt (1981). Ao 
contrário da teoria do “policultivo ganadero” de 
R. A. Harrison e G. Moreno López (1985), em 
muitos aspectos uma variante da RPS de Sher-
ratt, que considera as transformações ocorridas 
como um processo cumulativo e não revolucio-
nário, defendemos que a RPS provocou trans-
formações radicais, persistentes e sustentadas, 
expressas nos indicadores de desenvolvimento 
económico-social das sociedades dos finais do 
IV e do III milénios AC, nomeadamente no 

aumento da produtividade, que só foi possível 
graças à intensificação da produção pela incor-
poração de substanciais acréscimos de tecnolo-
gia e energia no processo produtivo (Fig. 245).

As expressões arqueológicas mais sensíveis 
desta nova realidade social podem ser observa-
das no crescimento demográfico registado entre 
3000 e 2800 AC, na generalidade do Sudoeste 
Peninsular, e nas estratégias de povoamento 
francamente sedentárias, onde o mecanismo de 
armazenagem, seja de sementes (silos), seja de 
água (fossos), modela a morfologia dos habi-
tats, que doravante pontuam de forma perma-
nente a paisagem.

A informação disponível para o Triângulo 
da Luz permite-nos uma aproximação ao sis-
tema económico instalado durante a primeira 
metade do III milénio. Em abordagem estri-
tamente empírica, podemos afirmar que neste 
pequeno território local, com cerca de 170-200 
km2, se regista um surto de crescimento demo-
gráfico no início do Calcolítico: o número de 
povoados estáveis triplica relativamente ao do 
Neolítico final. O solo agrícola e os recursos 
hidrícos são agora relativamente mais escassos, 
o processo de territorialização e a competição 
intergrupal intensificam-se, as fronteiras exte-
riores do território requerem acrescida vigilân-
cia, um novo tipo de habitat surge no registo 
arqueológico, dotado de uma arquitectura de 
vocação defensiva/coercitiva, bem representa-
do pelo Porto das Carretas. O sítio do Moinho 
de Valadares1, verdadeira atalaia sobre o Gua-
diana, prossegue durante o Calcolítico a estra-
tégia funcional anterior. Também o povoado 
do Monte do Tosco1, de fundação calcolítica, 
dotado de boas condições naturais de defesa, 
reforçadas por estrutura muralhada, deverá ter 
desempenhado funções defensivas, assumindo 
o controlo da Ribeira de Alcarrache, próximo 
da sua desembocadura no Guadiana, e assegu-
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rando a ligação (intervisibilidade positiva) com 
o povoado central de Julioa4/Luz20.

Dotado embora de relativa autonomia, 
o Porto das Carretas só pode ser entendido 
quando enquadrado na rede de povoamento 
local, ou seja, na esfera da interacção, a partir 
do confronto das realidades arqueológicas às 
escalas do sítio e do território local. A ideia 
que defendemos para o Calcolítico da Estre-
madura de um povoado/um território (Soa-
res, 2003) não se aplica ao Sudoeste, onde o 
registo empírico é pródigo em evidências de 
hierarquização das redes de povoamento. O 
povoado do Porto das Carretas exploraria um 
território, por hipótese, em associação com os 
sítios do Mercador (localização maximiza-
dora da rendibilidade do programa agrícola) 
e Hortinho29 (localização maximizadora da 
interacção na rede de povoamento local), o 
qual asseguraria a ligação a Julioa 4/Luz 20. 
Teríamos, assim, um território cujo eixo maior 
(SW-NE) poderia atingir cerca de 10 km, e o 
transversal, cerca de 5 km. As bandas ecológi-
cas criadas em torno destes estabelecimentos 
teriam uma arrumação francamente distorci-
da em relação aos clássicos modelos circula-
res centrípetos (Tchernov, 1992). Para jusante 
daqueles povoados, em direcção ao Guadiana, 
desenvolviam-se os campos de cereais e as 
hortas, ocupando os solos mais férteis (classes 
A+B+C), do substrato argiloso do Paleogéni-
co (Mercador) e dos terraços quaternários do 
Guadiana, os quais, no quadro paleoambiental 
do Sub-Boreal, dotado de relativa secura, com 

descida do nível freático, ofereciam evidentes 
vantagens contra a xericidade estival (Recuero 
et al., 1996). A zona de máxima rendibilidade 
deste agro-biótopo seria, por hipótese, dedi-
cada ao monocultivo intensivo de cereais, de 
reduzida biodiversidade, de onde o grupo hu-
mano extrairia directamente a seu favor e para 
os animais domésticos a quase totalidade da 
biomassa primária (herbácea) produzida, o que 
implicaria também alguma actividade cinegé-
tica associada, mesmo que residual, p. ex. em 
relação a lagomorfos e a avifauna. Se os lago-
morfos se encontram representados no registo 
faunístico, já as aves se reduzem a dois restos 
de abutre negro (Aegypius monachus), identi-
ficados no sítio do Mercador (Moreno Gar-
cía e Valera, 2006), espécie do Mediterrâneo 
semiárido ou mesmo migrante transahariana, 
associável a ambientes relativamente estépicos 
(Morales Muñiz, 1996). Os campos de cereais 
são no entanto muito frágeis e de difícil ma-
nutenção, exigindo a aplicação de mecanismos 
de regeneração da fertilidade, como pousio, 
queimadas, estrumação, irrigação, alternância 
de cultivos (Fabián, 2006), p. ex. entre cereais 
e leguminosas (atenda-se ao aparecimento 
de favas carbonizadas na Fase I do Porto das 
Carretas), e integração em agro-sistema di-
versificado, que poderá ser justamente desig-
nado por policultivo mediterrâneo (Gilman, 
1997, p. 88). A diversificação e intensificação 
da produção, bem como a reciprocidade inter-
grupal minimizariam riscos associados à im-
previsibilidade de rendimentos da actividade 

29 Infelizmente a hipótese de articulação do Porto das Carretas com o Hortinho tem uma base de sustentação empírica 
muito reduzida, uma vez que este último sítio foi apenas objecto de prospecção de superfície (Soares e Tavares da Silva, 
1992). Assim, a articulação proposta baseia-se na cronologia sugerida pela tipologia calcolítica dos materiais, pela pequena 
dimensão do sítio e aparente inexistência de estruturas defensivas, pelo seu entrosamento no espaço agrícola do Mercador 
e pela posição geográfica de mediação entre o Porto das Carretas e Julioa 4/ Luz 20, na rede local de intervisibilidades. 
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30 A expressão campo intercalar é aqui utilizada no sentido de exploração agro-silvo-pastoril com um estrato herbáceo uti-
lizado como pastagem e/ou campo de cultivo, e estrato arbóreo de pomar. Ver, por exemplo, apesar das diferenças florísticas, 
a exploração subactual de tipo barrocal algarvio.
31 Nos anos 80, quando procedemos à prospecção da região, observámos a prática de depósito de cal nas caldeiras das 
oliveiras dos campos de Mourão, nomeadadmente no olival da envolvente próxima do sítio do Hortinho.
32 A probabilidade do cultivo da oliveira foi defendida para o sítio de Los Millares (Rodríguez Ariza e Vernet, 1992).

agrícola. Podemos considerar que os campos 
de cereais operam a consolidação do sistema 
agrário calcolítico: após remoção da floresta 
e sub-bosque, são cultivados intensivamente 
com arado puxado por gado bovino (atenda-
-se ao registo de anomalias nos metatarsos das 
patas traseiras do gado bovino do Mercador, 
características dos especímenes utilizados na 
tracção do arado e do carro). 

Interpretamos a elevada frequência e 
diversidade de silos identificados no sítio do 
Mercador (Valera, 2005; Miret i Mestre, 2006) 
como indicadores de produção agro-pecuária 
excedentária, a qual temporariamente pode-
ria ser aí armazenada. A actividade moagei-
ra, pelo contrário, com maior incorporação de 
trabalho especializado, teria sido centralizada 
no povoado do Porto das Carretas, de acordo 
com a comparação do equipamento moageiro 
de ambos os sítios.

Na organização do território de captação 
de recursos dos sítios do Porto das Carretas/
Mercador/Hortinho é possível que não exis-
tisse o clássico gradiente entre o núcleo de 
antropização máxima representado pelos as-
sentamentos humanos e o aro mais exterior e 
natural do mesmo, face às concretas condições 
ecológicas disponíveis. Assim, para montante 
dos núcleos habitacionais, em direcção à Ri-
beira de Cuncos, e relativamente próximo dos 
povoados, em terrenos de relevo movimentado 
e solos pobres, de vocação silvo-pastoril, loca-
lizar-se-ia o aro florestal. 

Hortinho, como o topónimo actual indi-
ca, teria muito provavelmente no Calcolítico 
condições ecológicas não muito diferentes 
das actuais para desenvolver uma agricul-
tura intensiva de regadio de pequena escala, 
nas margens da Ribeira das Vinhas. Em tor-
no dessas hortas, como na actualidade, po-
deriam desenvolver-se campos intercalares30 
de pastagens de ovicaprinos com reserva de 
solo agrícola estrumado pelo gado doméstico, 
sob estrato arbóreo constituído por espécies 
termo-mediterrâneas, como o zambujeiro e 
ainda o pinheiro manso e pereira/catapereiro 
(cf. dados arqueobotânicos do Porto das Car-
retas). O cultivo de árvores frutíferas represen-
ta uma intensificação da produção agrícola, e 
foi proposto (Queiroz e Tereso, neste volume, 
Anexo 2) para a pereira/catapereiro. No que 
concerne à Olea europaea, a informação antra-
cológica aponta para a presença de zambujei-
ro, segundo os mesmos autores. No entanto, a 
sua elevada frequência, com cerca de 22% da 
totalidade dos carvões de madeira da Fase I do 
Porto das Carretas (Fig. 109), em um ambien-
te que, de um ponto de vista pedológico, não 
era favorável à natural expansão deste taxon, 
por falta de carbonato de cálcio31, parece de-
nunciar, pelo menos, uma intervenção de ges-
tão florestal.32 O montado (ecossistema resul-
tante da transformação da floresta esclerófila 
mediterrânea), domínio de pastoreio do gado 
suíno (o principal fornecedor de carne para as 
populações calcolíticas da região, conforme 
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dados faunísticos do Mercador e Porto das 
Carretas), ocuparia, por hipótese, uma banda 
ecológica mais exterior. Finalmente, na menos 
apta zona de exploração agrícola, com eleva-
da biodiversidade, desenvolver-se-ia a floresta 
menos intervencionada pelos humanos, onde 
se praticaria a caça ao veado, auroque, cavalo33, 
e, nos sub-bosques cerrados, ao javali e corço 
(esporadicamente). Na bordadura dos campos 
de cultivo, em direcção ao Guadiana, desen-
volvia-se a floresta ripícola, com sub-bosque 
mais ou menos antropizado. Neste rio, prati-
cava-se a pesca, não só a partir do Porto das 
Carretas e Mercador, mas também a partir dos 
restantes povoados ribeirinhos do Triângulo 
da Luz (Moinho de Valadares1 e Monte do 
Tosco1), de acordo com evidências faunísticas 
do Mercador e a presença de pesos de rede nos 
restantes povoados.

A economia dos sitios de Moinho de Va-
ladares1 e Monte do Tosco1 teria um carácter 
francamente pastoril34, cinegético e piscatório, 
em contraste com a afirmação, predominante, 
da agricultura cerealífera no grande povoado 
de Julioa4/Luz20, em consonância com a sua 
localização directamente sobre a mais extensa 
mancha de solos das classes A e B do Triângu-
lo da Luz e também em atenção à sua cultura 
material, onde, nomeadamente a utensilagem 
em pedra polida e bujardada detém um peso 
significativo (Valera, 2005). 

3.2. Geografia partilhada: análise 
de intervisibilidades

A percepção do espaço que poderá ter 
sido directamente apropriado e explorado pelo 
povoado do Porto das Carretas, ou seja, o seu 
território imediato, implica necessariamente o 
inquérito ao sistema de relações que entreteceu 
com os restantes sítios coevos, estabelecidos na 
região que temos vindo a considerar. Para este 
tipo de análise, partimos do mapeamento dos 
sítios arqueológicos sincrónicos35  que partilha-
ram os recursos e construíram uma determinada 
paisagem. Assumimos claramente que a acção 
dos grupos se exprime em espaços socializados, 
os quais são dialecticamente transformados por 
essa mesma acção. As relações entre sociedade e 
território estão condicionadas pelas necessida-
des de produção e de reprodução alargada das 
formações sociais em presença. Necessidades 
que estão em permanente mudança, em resul-
tado de alterações nas práticas produtivas, da 
reconfiguração das relações sociais de produção, 
da transformação das relações de poder entre 
grupos solidários ou antagónicos, do balanço 
entre interesses comuns e tensões. Aos factores 
económicos e económico-políticos estruturan-
tes na modelação da paisagem, associamos os 
factores mais imateriais que se relacionam com 
as questão de identidade e tradição, importan-
tes, sem dúvida, nos processos de tomada de 

33 Alguma da actividade cinegética poderia ser determinada pela concorrência entre herbívoros selvagens e os grupos huma-
nos relativamente à produção dos campos de cultivo, como antes sugerido.
34 Ao contrário do observado no Porto das Carretas, onde a categoria artefactual de cinchos/queijeiras/coadores, em ce-
râmica, só foi identificada na Fase II, os sítios de Moinho de Valadares1 e Monte do Tosco1 forneceram exemplares daquele 
grupo tipológico em contextos do pleno Calcolítico. Essa presença reforça o peso da vertente pastoril, no quadro da RPS. 
35 As noções de sincronia e simultaneidade estão condicionadas pelos nossos métodos de aferição do tempo histórico (cf. 
Quadros 5 e 6), os quais não possuem o grau de resolução que desejaríamos. A nossa proposta integra, pois, uma margem 
de incerteza que não prejudica os propósitos de análise estrutural que nos animam, ficando as conjunturas e a contingência 
fora dos nossos objectivos.
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decisão, e que têm sido valorizados por pers-
pectivas pós-processualistas:

“Landscapes are culture before they are na-
ture; constructs of the imagination projected onto 
wood and water and rock... But it should also be 
acknowledged that once a certain idea of landscape, 
a myth, a vision, establishes itself in an actual pla-
ce, it has a peculiar way of muddling categories, of 
making metaphors more real than their referents; 
of becoming, in fact, part of the scenery.”(Schama, 
1995, p. 61).

Importa ter presente que a cartografia foi 
selectiva, não se incluindo sítios indetermina-
dos ou duvidosos, achados isolados ou manchas 
de dispersão de materiais que não configurem 
ocupações estáveis ou mesmo acampamentos 
minimamente definidos, uma vez que iriam 
obscurecer as características estruturais ou as 
regularidades que pretendemos compreender.

Outro aspecto a considerar é o facto do 
sector oriental do território não ter sido objecto 
de prospecção sistemática, pelo que a inexistên-
cia de sítios arqueológicos nessa área pode ser 
apenas aparente. A prospecção e inventário ar-
queológicos incidiram apenas nas áreas abrangi-
das pelo regolfo da barragem de Alqueva. Esse 
factor limitante condiciona o desenho da rede 
de povoamento local, mas não a estrutura que 
lhe está subjacente. Importa, igualmente, levar 
em consideração que no extremo NE do Triân-
gulo da Luz, em direcção à Ribeira de Cuncos, se 
localizam solos pobres, de vocação florestal, for-
te razão para se admitir o seu uso como reserva 
de caça e de madeira, eventualmente comum a 
todo o grupo. Para nascente de Julioa4/Luz20, 
até à actual fronteira internacional, estende-se, 
pelo contrário, uma banda de solos das classes 
A+B até cerca de 10km de distância do povoa-
do, a qual poderia suportar, como antes referi-
mos, a existência de um sítio satélite de Julioa4/
Luz20, nessa direcção (Fig. 246).

A primeira abordagem ao espaço partilha-
do foi essencialmente biofísica, nela se desta-
cando duas componentes principais: solos com 
capacidade agrícola e rio Guadiana. O protago-
nismo do rio surge no Calcolítico com evidente 
sentido de fronteira; à descontinuidade fisica 
maior da paisagem, junta-se uma linha de con-
flito latente inscrita no traçado do seu talvegue. 
Este espaço geográfico (Figs. 41e 44), onde ins-
talámos a “carta arqueológica” com os vestígios 
das formações sociais produtoras de alimentos, 
é assumido como uma construção social, que 
reflecte a dinâmica de interacção que foi sen-
do construída pelas sociedades sedentárias. O 
sentido da configuração atingida no III milénio 
será inquirido a partir de modelo teórico cons-
truído para a explicação do sistema de povoa-
mento calcolítico local.

3.2.1. Rede de intervisibilidades: 
comunicação e interdependências

Para a definição da rede local de intervi-
sibilidades contámos com a colaboração de A. 
Alfarroba (neste volume, Anexo 6), a qual per-
mitiu a modelização digital das intervisibilida-
des (Fig. 247), à escala da envolvente territorial 
do Porto das Carretas, considerando os sítios 
próximos de Mercador, Hortinho, Moinho de 
Valadares1. Não foram abrangidos por esta me-
todologia os povoados de Monte do Tosco1 e 
Julioa4/Luz20. Na margem direita do rio, fo-
ram analisadas as visibilidades de S. Cristovão, 
um povoado inédito que parece ter sido ocupa-
do durante o Calcolítico, de acordo com pros-
pecções de superfície por nós realizadas, e que 
se mostrou, curiosamente, dotado de significa-
tivo domínio visual sobre a planície megalítica 
de Reguengos de Monsaraz, mas de “costas vi-
radas” para o Guadiana, pelo que não foi aqui 
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considerado. A. Alfarroba analisou também a 
visibilidade detida por S. Gens, com possível 
ocupação da Idade do Bronze final (informação 
pessoal de Susana Correia), a qual obedece a 
uma estratégia locativa completamente distinta 
da do Calcolítico e que, por essa razão não dis-
cutimos agora.

Os sítios neolíticos (habitats, sepulturas, 
menires e cromeleque) da depressão do Xarez 
(mancha de granitos) integram uma paisagem-
-relíquia (Fig. 41), correspondente à primeira 
antropização significativa da paisagem, que re-
monta ao Neolítico antigo evolucionado (Go-
mes, 2000; Gonçalves, 2003a). Estas preexistên-
cias, mais ou menos activas nas dinâmicas do 
povoamento subsequente, permitem-nos dife-
renciar as estratégias de ocupação das duas mar-
gens. Com efeito, na margem esquerda, onde os 
solos são mais pobres, os mais antigos vestígios 
da presença de grupos humanos agro-pastoris 
remontam apenas ao Neolítico médio: povoado 
e anta da Fábrica de Celulose (Oliveira, 2000; 
Soares e Tavares da Silva, 1992). Embora este 
período esteja fora do âmbito do nosso traba-
lho, desejamos salientar que as formações sociais 
calcolíticas que aqui nos interessam se estabe-
leceram sobre um território há muito conhe-
cido, quer em termos biofísicos, quer culturais. 
O sentido que conferimos à tradição impressa 
na paisagem pelas primeiras formações sociais 
produtoras de alimentos aproxima-se do con-
ceito de habitus, formulado por Pierre Bourdieu 
(1977). Nele se engloba o conjunto de aquisi-
ções cognitivas e de competências técnico-cul-
turais colectivas, importantes para a reprodução 
das condições sociais de sobrevivência, mas que 
operam a um nível de fraca consciencialização, 
não podendo, por isso, ser reduzidas a normas. 
Este conjunto de saberes e comportamentos 
transmite-se de geração em geração, mais pelo 
exemplo do que pelo discurso e conscienciali-

zação, e desempenha um papel decisivo na di-
nâmica social. A materialização na paisagem da 
referida tradição neolítica confere-lhe, pois, o 
papel de agente activo nas sucessivas modelações 
do território. Como uma vaga de fundo, intera-
ge com a geologia, os solos, o coberto vegetal e a 
agenda de necessidades e interesses dos grupos 
humanos no seu devir. Como espaço comum de 
uma formação social que divergiu nos seus inte-
resses e percurso histórico pode ter continuado 
a desempenhar funções de interacção social, por 
hipótese esporadicamente, centradas no recinto 
megalítico do Xarez (Gomes, 2000).

3.2.1.1. Intervisibilidade do Porto das Carretas,
Mercador e Hortinho

As análises espaciais acima descritas con-
tribuíram para uma leitura do jogo das inter-
dependências visuais mantido pelos povoados 
já referidos, e corroboram a nossa proposta de 
rede de povoamento local. 

Os sítios do Porto das Carretas, Mercador 
e Hortinho organizam-se ao longo de uma li-
nha que se prolonga na direcção do castelo de 
Mourão (um local que importa estudar) e que 
curiosamente separa as formações xistentas da 
mancha de granitos (Alfarroba, Anexo 8). Este 
alinhamento sobre solos com boa capacidade 
agrícola (classes C e B) revela o carácter forte-
mente condicionante deste factor locativo no 
assentamento dos povoados, como seria expec-
tável, e temos vindo a sublinhar, em sociedades 
de economia agrícola.

Ficou comprovada a existência de inter-
visibilidade entre o Porto das Carretas e o sítio 
do Mercador, na sua área de cota mais elevada. 
Estes dois sítios relacionam-se com o território 
de forma diferente, mas complementar; o Mer-
cador parece ter sido, como já atrás defendemos 
uma extensão agro-pecuária do Porto das Carre-
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tas. Na instalação deste último povoado, 
o principal factor locativo foi a presença 
do rio, sobre o qual detém uma posição 
vigilante, junto a um dos seus atravessa-
mentos a vau. No sítio aberto do Merca-
dor, situado em suave encosta e com fraca 
abrangência visual, foi a proximidade dos 
melhores solos com capacidade agrícola 
existentes naquela área que terá ditado a 
escolha do local de implantação do habi-
tat. Os povoados do Porto das Carretas e 
do Mercador convergem, pois, para uma 
situação de interdependência solidária; 
constituem uma unidade orgânica que se 
articula nas vantagens comparativas de 
cada um e que em conjunto assegura os 
objectivos estratégicos da defesa do atra-
vessamento do rio, da exploração deste 
enquanto fonte de recursos alimentares 
e de via de acesso privilegiado aos solos 
de aptidão agrícola dos terraços fluviais a 
oeste do Porto das Carretas. Se o Merca-
dor, em posição deprimida, se liga à rede 
de intervisibilidades através do Porto das 
Carretas, este liga-se ao centro do sistema, 
na nossa proposta representado pelo po-
voado de Julioa4/Luz20, através do sítio 
do Hortinho, dos três o que possui maior 
amplitude visual. 

3.2.1.2. Intervisibilidade do Moinho 
de Valadares1, Monte do Tosco1 
e Julioa4/Luz20

A mancha de visibilidade do Moinho de 
Valadares1, a jusante do Porto das Carretas, mos-
tra-se muito focada sobre o rio, em um troço de 
margens alcantiladas; o controlo sobre o rio que 
esta posição sugere reforça o sentido de vigilância 
perante eventual ameaça vinda da outra margem.

Fig. 248 - Território da Luz: rede de intervisibilidades. O esquema 
obtido veio apoiar o nosso modelo teórico de organização social 
e de povoamento. Assim, verifica-se a existência de um núcleo 
central (Julioa4/Luz20) que possui o maior número de ligações e 
que por essa razão podemos assumir como coordenador da rede.
Seguem-se povoados de segunda grandeza como Porto das 
Carretas e Monte do Tosco1, que têm capacidade para polarizar 
o espaço envolvente através da criação de satélites (sítios 
de pequenas dimensões, provavelmente mais especializados 
economicamente). Um terceiro nível hierárquico, de base, 
encontra-se representado precisamente por aqueles sítios 
de pequena dimensão e abertos, como Mercador, Hortinho e 
Moinho de Valadares1.  A imagem final é, pois, a de uma rede de 
povoamento local hierarquizada.
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Importa, no entanto, referir que os habi-
tantes do Moinho de Valadares1 podiam avistar 
o povoado central de Julioa4/Luz20, bastando 
para isso percorrerem umas escassas dezenas de 
metros até ao topo da vertente em cuja rechã o 
povoado se localizou (Valera, 2005).

A intervisibilidade do Moinho de Valada-
res1 com o povoado de Julioa4/Luz20 coloca 
em destaque o cluster fundador (Neolítico final), 
prévio à rede local de povoamento calcolítico. A 
implantação do Moinho de Valadares1 em área 
de solos de má qualidade agrícola e relevo aci-
dentado foi claramente condicionada, como já 
afirmámos, por uma estratégia de vigilância re-
lativamente ao rio, contribuindo para a seguran-
ça de um território, cujo assentamento principal, 
Julioa4/Luz20, se localizou na rectaguarda, di-
rectamente sobre a mancha de melhores solos 
agrícolas da região. A lógica desta articulação irá 
prosseguir no decurso do Calcolítico. 

De sublinhar que o sítio do Moinho de 
Valadares1 baseou a sua economia de subsis-
tência no pastoreio complementado pela caça, 
agricultura forrageira (Hordeum vulgare L.), e 
exploração da floresta, nomeadamente através 
da recolecção de bolotas (Quercus sp.), provavel-
mente de azinheira. A recolecção de bolotas e o 
pastoreio de gado ovicaprino e suino apontam 
para uma ambiência florestal de tipo montado, 
ecossistema modelado por intervenção antrópi-
ca, característico do Sudoeste Peninsular, cujas 
origens têm sido atribuídas à Pré-história recen-
te (Stevenson e Harrison, 1992; Soares, 1994). 

No sector meridional do território do 
Triângulo da Luz, as funções defensivas relati-
vamente a um dos limites territoriais propostos 
(Rib.ª de Alcarrache) seriam desempenhadas 
pelo povoado muralhado de Monte do Tosco1, 
que fechava a rede de intervisibilidades, a sul, 
conectado com o povoado central de Julioa4/
Luz20, na área de cota mais elevada. 

Em síntese:
A análise de intervisibilidades aplicada com 

o propósito de reconstituir um espaço de relação 
mostrou, na situação concreta do Triângulo da 
Luz, que os construtores desse espaço detinham 
um conhecimento muito aprofundado do ter-
ritório; que cruzaram diversas componentes na 
tomada de decisão quanto à implantação dos ha-
bitats, das quais destacamos a capacidade de uso 
agrícola do solo, as condições geoestratégicas, a 
negociação e articulação intercomunitárias, com 
expressão na complementaridade entre os po-
voados. O controlo do curso do Guadiana, fron-
teira potencialmente disruptiva, parece ter sido 
o principal factor de escolha dos assentamentos 
do Porto das Carretas, Moinho de Valadares1 e 
Monte do Tosco1, e poderá ter desequilibrado 
a favor do sector ocidental do território a dis-
tribuição dos sítios de habitat. No entanto, só a 
prospecção sistemática do sector oriental poderá 
(in)validar esta suposição.

O povoado de Julioa4/Luz20, localizado 
no centro geográfico do território local, sobre 
superfície aplanada, por onde passa a linha de 
festo das bacias de drenagem do Guadiana e de 
Alcarrache, assentou a sua estabilidade na qua-
lidade e extensão da principal mancha de solos 
agrícolas da região, das classes A+B, que a partir 
do local do povoado se desenvolve para nascen-
te até ao limite da actual fronteira política. Este 
povoado deverá ter assegurado a gestão da rede 
de povoamento, concentrando força de trabalho, 
sobreproduto económico e informação. A redis-
tribuição de excedentes e da informação proces-
sada seguiria, em sentido inverso, pelos mesmos 
canais do processo de acumulação, certamente 
com retenção de mais-valias no centro, incipien-
te “tributo” de carácter, por hipótese, voluntário, 
dentro dos princípios da solidariedade e reci-
procidade inerentes às relações de parentesco e 
ideologia comunitária.
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A interdependência espacial dos diversos 
povoados mostra que estes configuraram uma 
rede de povoamento bem estruturada e hierar-
quizada, na qual cada um, pertencente a uma 
comunidade de residência ou de vizinhança, in-
tegraria o mesmo segmento social que, no seu 
conjunto, construiu o sistema produtivo local 
responsável pelo sucesso do Triângulo da Luz.

3.3. Territórios e formação tribal
complexa: modelo teórico

3.3.1. Do povoado ao território local
do Triângulo da Luz

A fortificação do Porto das Carretas, com 
os seus panos de muralha, torre e bastião, in-
tegrada no conceito genérico de arquitectura 
defensiva do Calcolítico ibérico, sem dúvida a 
principal inovação acrescentada pelas popula-
ções da primeira metade do III milénio à pai-
sagem herdada, não é apenas mais uma forma 
construtiva; implica uma nova abordagem à lei-
tura do relevo e demais permanências biofísicas, 
e sobretudo revela significativas transformações 
económico-sociais. 

Pela primeira vez na Pré-história peninsu-
lar é criado um tipo de estabelecimento de vo-
cação tipicamente militar, na óptica defensiva e 
dissuasora, levando à prática o princípio de “ver 
e ser visto”, para ser “respeitado e temido”. No 
Sudoeste Peninsular, as fortificações de pequena 
a média extensão, como a do Porto das Carretas, 
possuem tendencialmente uma estrutura eco-
nómica e social dotada de grande autonomia e 
sustentabilidade, em geral caracterizada por es-
tratégias de subsistência de largo espectro, nível 
de desempenho virado antes de mais para a ma-
nutenção das condições de reprodução social da 
comunidade residente, integradas por relações 
sociais de produção, por hipótese, de base pa-

rental e com fracos índices de desiguadade social 
(decorrentes sobretudo de diferenças de estatuto 
e etárias) como se observou na Fase I do Porto 
das Carretas. Porém, estes estabelecimentos, em 
obediência ao seu tipo de inserção na respectiva 
rede de povoamento, acumulam funções espe-
cializadas na coerção, e, como tal, articulam-se 
nessas redes como pontos nodais de defesa, em 
situação de fronteira externa, e interna (?); im-
põem limites à circulação (desigual) do sobre-
produto económico, a favor de um centro de ges-
tão sociopolítica e religiosa, do qual dependem.

O povoado do Porto das Carretas, muito 
embora tenha revelado uma economia agro-pe-
cuária consolidada, e desenvolvida actividade de 
produção têxtil, que garantiam a sustentabilida-
de da comunidade residente, possui uma clara 
vocação especializada na defesa do que conside-
ramos ser uma “fronteira exterior” do território 
tribal. No caso vertente, uma fronteira ecológica 
(Guadiana). O conceito de fronteira exterior 
pressupõe aqui, e de acordo com o registo ar-
queológico disponível para o III milénio, uma 
dinâmica histórica divergente; limite entre duas 
unidades étnicas (leia-se tribais), com capacida-
de para impor pela dissuasão ou mesmo força 
coerciva os direitos de exclusividade sobre um 
determinado território. O Porto das Carretas ad-
quire assim as funções de sítio de fronteira, com 
competência para acumular e gerir excedentes 
agrícolas que, produzidos em pequenos estabe-
lecimentos abertos, da sua envolvente, como os 
sítios do Mercador e Hortinho (inferiores a 0,5 
ha), circulavam em sistema de trocas desiguais, a 
favor do centro “político” da rede local de povoa-
mento, que no Território da Luz localizamos em 
Julioa4/Luz20. Porém, podemos acompanhar a 
demarcação desta fronteira calcolítica, coinci-
dente com o vale do Guadiana, em um troço 
bem mais dilatado da margem esquerda do rio. 
Um alinhamento de estabelecimentos dotados 
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de condições de defesa, ou seja, especializados 
em funções dissuasivas e coercivas, vão vigiando 
a margem oposta (Figs. 42 e 43), desde o mega-
-povoado de San Blas, 16km a norte do Porto 
das Carretas, até aos povoados fortificados de 
pequena/média dimensão, muito a sul do Porto 
das Carretas, como provavelmente o Outeiro de 
S. Bernardo no concelho de Moura (Cardoso et 
al., 2002) e o Cerro dos Castelos de S. Brás, no 
concelho de Serpa (Parreira, 1983), passando 
pelos “sítios-atalaia” de Moinho de Valadares1 
e Cerros Verdes3 (Valera, 2005) onde, embora 
as condições naturais de defesa possam não ter 
sido reforçadas por fortificação, o seu carácter 
defensivo e localização estratégica relativamen-
te à vigilância do Guadiana são evidentes. Este 
alinhamento de sítios defensivos marca, em 
nosso entender, os limites de uma determinada 
formação económico-social, da qual a popula-
ção do Triângulo da Luz é apenas um segmento. 
A fronteira do médio Guadiana arqueologica-
mente identificada para o III milénio constitui, 
por agora, uma extensa barreira territorial re-
constituída em traços muito gerais, e é aqui en-
tendida como descontinuidade através da qual 
a apropriação de bens, serviços, informação e 
circulação de pessoas estava sujeita a protoco-
los, à mediação de conflitos de interesses, enfim 
a negociações que supunham necessariamente 
o direito de cada formação social ao seu ter-
ritório exclusivo. Neste contexto, os pequenos/
médios povoados fortificados do Calcolítico 
do Sudoeste Peninsular, com cerca de 1ha de 
extensão, dos quais o Porto das Carretas é um 
exemplo paradigmático, mantendo embora as 
funções de subsistência e mesmo de alguma 
especialização artesanal (tecelagem e produção 
lítica), como antes referimos, adquirem funções 
específicas nas diversas redes de povoamento 
local: vigilância do Outro, função para a qual 
são objecto de importante investimento em 

arquitectura defensiva/coerciva; estratégia de-
fensiva com competência para assegurar a sua 
salvaguarda e a protecção do povoado central 
do sistema local de povoamento; controlo de 
recursos cruciais para a actividade produtiva 
do grupo e dos acessos; função passiva de ob-
servação do território contrário e de dissuasão; 
controlo da informação e dos intercâmbios, ou 
seja, capacidade negocial para de acordo com as 
conjunturas permeabilizar ou impermeabilizar 
a fronteira; fazer frente a movimentos ofensivos 
contrários ou tomar a iniciativa.

Alguns autores (Nocete, 1989, p. 51) afec-
tam o conceito de fronteira à existência de Estado: 

“Estos hechos nos conducen a otra dimensión 
de la frontera y, con ella, del Estado, que es funda-
mental para su comprensión: la frontera adquiere 
y cubre tanto una función represiva exterior como 
interior, pues no olvidemos que obliga a la homo-
geneidad del homeland distanciandose a la vez del 
hinterland en la medida que supone un límite a la 
circulación del excedente”. 

A propósito da linha defensiva dos fortins 
de Los Millares, Cara Barrionuevo e J. M. Ro-
dríguez López (1989, p. 69) chegam à definição 
de uma fronteira cultural, de afrontamento entre 
duas formações sociais etno-culturalmente dife-
renciadas:

 “En la medida en que el espacio cultural de un 
poblado o agrupación de asentamientos dependien-
tes es la articulación entre la sociedad y el conjunto 
de zonas donde tienen lugar los procesos de trabajo 
necesarios para la reproducción social, las comuni-
dades megalíticas constituyen una fuente externa de 
presión cuya anulación o amortiguamiento obliga a 
levantar una densa red de estructuras defensivas que 
utilizan elevaciones estratégicas para constituir una 
línea perfectamente delimitada que cierra al exterior 
territorios exclusivos”. 

A nossa proposta para a formação econó-
mico-social da 1.ª metade do III milénio do ter-
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ritório que acompanha a margem esquerda do 
médio Guadiana, presumivelmente até à foz da 
Rib.ª do Ardila, ou mesmo do Chança (Fig. 250), 
é a de uma organização tribal complexa, forte-
mente hierarquizada, comportando níveis dife-
renciados de desigualdade social de acordo com a 
complexidade da estrutura linhageira (segmentos 
sociais e linhagens) e relações de troca desiguais 
na circulação dos excedentes (cf. cap.1, os sub-
títulos 1.1.2.6. e 1.1.2.6.1.). Embora de carácter 
incipiente e, por hipótese, de base voluntarista, 
podemos admitir a existência de relações de tipo 
centro-periferia na circulação dos excedentes. 
Este mecanismo regulador das relações de troca, 
que alarga e/ou exporta a desigualdade dos con-
textos de produção para a esfera da redistribuição, 
antecede em nosso entender o aparecimento do 
Estado, podendo desenvolver-se no quadro de 
modos de produção linhageiros complexos. 

As relações sociais de produção seriam 
em nosso entender, como antes afirmámos, 
suportadas ainda por relações de parentesco. 
Esta estrutura organizativa será desmantelada 
na segunda metade do III milénio (Horizonte 
Campaniforme/Bronze antigo), através de um 
modelo de transição para sociedades mais hie-
rarquizadas, cujo poder político, verticalmente 
estruturado, se centraliza e concentra em elites 
conspícuas e de ideologia guerreira (subtítulos 
1.1.2.7., 1.1.2.8., 1.1.2.9, 1.1.2.10). A divisão 
técnica e social do trabalho acentua-se, mas 
entendemos que não é ainda possível falar de 
Estado, ao contrário de outros autores:

“Consideramos que un estado está caracteri-
zado por la especialización de indivíduos, aparta-
dos del trabajo produtivo, en actividades que tie-
nen como objetivo la reproducción de las relaciones 
de explotación, es decir de las relaciones sociales de 
producción que suponen la apropriación del exce-
dente de la mayoria de los miembros de una socie-
dad, por una minoria. Estas actividades especiali-
zadas pueden ser de caracter coercitivo, para man-
tener por la fuerza las relaciones de producción, la 
gestión y control, para organizarlas, o de carácter 
ideológico, para justificarlas [...] el estado no es, 
pues, un tipo de sociedad, sino una forma de divi-
sión social del trabajo y una organización estrutu-
rada de la reproducción social” (Castro Martínez 
e González Marcén 1989, p. 14).

A existência de Estado pressupõe uma 
organização social rigidamente estratificada 
em classes sociais, articuladas por relações de 
exploração decorrentes da posse privada dos 
meios de produção e do controlo (topo da pi-
râmide social) da força de trabalho. Ao apare-
lho político-administrativo do Estado compete 
sobretudo a reprodução da estrutura econó-
mico-social, assegurando em permanência um 
aparelho coercivo (classe militar) e um sistema 
ideológico-religioso (classe sacerdotal).

A noção de territorialidade das formações 
sociais da 1.ª metade do III milénio do Sudoes-
te Peninsular, suscitada a partir da escavação 
de uma fortificação “fronteiriça”, foi comple-
mentada por um amplo e qualificado registo 
empírico36 que nos permitiu contextualizar o 

36 Este território (Triângulo da Luz) foi, em parte, intensamente prospectado e escavado no âmbito do programa de mini-
mização dos impactes da barragem de Alqueva sobre o património arqueológico, desenvolvido pela empresa EDIA. Nele 
decorreram três programas de intervenção arqueológica, em sítios dos IV e III milénios AC. Além do nosso, centrado na 
fortificação do Porto das Carretas, um outro, coordenado por António Carlos Valera (2005), incidiu sobre diversos sítios cal-
colíticos: Mercador, Moinho de Valadares1, Julioa4/Luz20 e Monte do Tosco1; a escavação da sepultura megalítica da Fábrica 
de Celulose ficou a dever-se a Jorge de Oliveira (2000). Dos sítios calcolíticos identificados neste território, somente o Hor-
tinho (Soares e Tavares da Silva, 1992) ficaria por escavar. O povoado de fossos de Julioa 4/Luz 20, tardiamente reconhecido, 
não pôde ser escavado na extensão que a área do sítio exigia (Valera, 2005). 
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Fig. 249 - Modelo esquemático de rede de povoamento da 1.ª metade do III milénio da margem esquerda do médio Guadiana, com representação 
do Triângulo da Luz, sistema produtivo local que constituiria um dos segmentos da formação social tribal complexa cujo centro estaria sediado, 
presumivelmente, no sítio de Pijotilla. O grande povoado de San Blas poderia centralizar as funções de coordenação de um outro segmento 
clânico da mesma formação social, com estrutura igualmente hierarquizada similar à que defendemos para o Triângulo da Luz. Neste tipo de 
organização social, francamente hierarquizada, poderiam existir já relações do tipo centro-periferia incipientes e de base voluntarista, encapsuladas 
em ideologia comunitária/parental. Aquelas relações propiciariam desigual distribuição de excedentes, favorável ao centro de cada um dos 
subsistemas constituintes da rede regional de povoamento.
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Porto das Carretas às escalas local e regional. 
Com efeito, a partir de uma fronteira exterior 
(Guadiana), definimos um pequeno território, 
com cerca de 170 km2 (podendo eventualmen-
te atingir os 200 km2, com prolongamento por 
SE), delimitado também (limites internos ao 
território tribal) pelas Ribeiras de Alcarrache e 
Cuncos (Fig. 250). 

Certamente muito incompleta no seu de-
senho de pormenor, a rede local de povoamento 
proposta deixa perceber três níveis hierárquicos 
e interdependentes:

- Nível superior, representado pelo po-
voado de maior sustentabilidade económica 
(hinterland de elevado potencial agrícola), com 
a maior aglomeração populacional (maior ex-
tensão), maior número de ligações na rede de 
interdependências, centralidade adequada à 
gestão da rede. Teria funções de acumulação 
e de redistribuição dos excedentes, de proces-
samento da informação e sua divulgação, de 
planeamento da organização da defesa do ter-
ritório e de promoção da coesão sociocultural 
do respectivo segmento do grupo – Julioa4/
Luz20; 

- Nível intermédio, representado por po-
voados fortificados, com cerca de 1ha de exten-
são, dotados de relativa autonomia subsistencial, 
com capacidade para controlarem na sua órbita 
pequenos núcleos de povoamento abertos (in-
feriores a 0.5 ha). Aqueles povoados (Porto das 
Carretas e Monte do Tosco1) asseguravam fun-
ções defensivas na rede local de povoamento, 
em articulação com o estabelecimento central 
( Julioa4/Luz20); 

- Nível de base, constituído por pequenos 
povoados estáveis, abertos e tendencialmente 
especializados, por hipótese na horticultura, 
agro-pastorícia, segurança, etc. – Hortinho, 
Mercador, Valadares1. 

3.3.2. Do território local ao território tribal: 
Território de Pijotilla

A macroescala de referência do Porto das 
Carretas abrange o Sudoeste Peninsular, no 
qual se integraram não só o território tribal a 
que por hipótese terá pertencido aquele povoa-
do, mas também os de outras formações tribais, 
como Perdigões, Porto Torrão, Alcalar, Valen-
cina de la Concepción. O território de dimen-
são regional (tribal) onde enquadramos o seg-
mento a que teoricamente terá pertencido o 
Porto das Carretas, ou seja o Triângulo da Luz, 
integra a chamada Cuenca Media del Guadiana 
(CMG) ou comarca da Tierra de Barros, que 
tem vindo a ser estudada sobretudo por Vic-
tor Hurtado (2003, 2008) e por J. J. Enríquez 
Navascués (1990, 2000, 2007), tendo sido aí 
localizados cerca de uma centena de estabele-
cimentos calcolíticos, polarizados pelo sítio de 
Pijotilla37, com um segundo polo de agregação 
populacional de grande escala localizado nas 
margens do Guadiana, 16 km a norte do Porto 
das Carretas ‒ San Blas. 

O Território de Pijotilla ou território da 
formação tribal complexa a que terá perten-
cido o Porto das Carretas, no nosso modelo 
teórico, pode ser caracterizado como uma fértil 
peneplanície da margem esquerda da bacia do 

37 O fosso exterior de Pijotilla delimitava uma área com cerca de 80 ha. No sector oriental identificaram-se estruturas 
murárias acompanhando o fosso pelo interior. As seis datas disponíveis para o sítio fornecem o intervalo de 3080-2200 AC 
(Hurtado, 2008). 
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médio do Guadiana, limitado a norte e a oeste 
pelo rio e a sul, pelos contrafortes da Serra Mo-
rena; a nascente, onde não existem acidentes 
geográficos com competência para o desempe-
nho de funções fronteiriças, foi construída uma 
“fronteira política”, do tipo fronteira encadeada 
ou frontera-cadena (Hurtado, 2008), segundo 
a tipologia de A. Ruíz e M. Molinos (1989), 
definindo um alinhamento N.-S. de povoados 
fortificados, que se instalaram de preferência 
sobre colinas e se concentram no ângulo NE 
do território (Hurtado, 2003). Neste sector, 
existe um acesso natural privilegiado para sul, 
em direcção ao território da bacia do Guadal-
quivir, polarizado por Valencina de la Concep-
ción. O reforço da defesa territorial, como já 
antes referimos, é também marcante no sector 
NW do território (San Blas), frente ao supos-
to território de Perdigões, para oeste do Gua-
diana. Mais para ocidente, antes de atingir a 
fímbria costeira atlântica, de economia ribei-
rinha e “salineira”, periférica e distante em ter-
mos económicos e sociais, existiria um outro 
provável território tribal polarizado por Porto 
Torrão, que por agora fazemos corresponder à 
bacia do Sado. A sul deste, por hipótese, outro 
ainda, polarizado por Alcalar. São os mundos 
exteriores próximos ao Porto das Carretas, os 
Outros, que, apesar da suposta competição in-
ter-tribal, seriam reconhecíveis pela partilha de 
uma similar ideologia, inspirada ainda na tra-
dição megalítica (veja-se a propósito o mapa 
de distribuição das placas de xisto gravadas 
(Fig. 242).

Em suma (Figs. 249 e 250), tornou-se 
possível defender a existência de uma unidade 
territorial de base, ou seja, o território mínimo 
para a reprodução de um segmento local da 
formação tribal complexa. Nesta unidade ter-
ritorial, delimitada pelo Guadiana (fronteira 
exterior ou tribal) e Ribeiras de Alcarrache e 

Cuncos (limites interiores ou clânicos), o Porto 
das Carretas comporta-se, pois, como povoado 
de 2º grau, subordinado ao povoado de fossos 
de Julioa4/Luz20 e complementado pelos sítios 
abertos do Mercador e Hortinho. O Guadiana 
seria, como temos vindo a propor, um rio-fron-
teira, sobre o qual o Porto das Carretas montou 
aturada vigilância, tal como, 16 km a norte, o 
mega-povoado de San Blas (Hurtado, 2004), 
provavelmente o centro do território de um 
outro segmento grupal, que, como o Território 
da Luz, pertenceria à formação tribal complexa 
polarizada por Pijotilla. Este mega-povado ou 
macro-aldeia ter-se-ia, pois, comportado como 
centro económico, social, e político/ideológico 
de topo da rede de povoamento regional do III 
milénio AC:

“[...] reúne el mayor conjunto de represen-
taciones idólicas, no solo de la CMG, sino de toda 
la Península (Hurtado, 1980, 1999) [...] A pesar 
de ello, la Pijotilla no puede interpretarse como un 
centro exclusivamente ceremonial, sino un asen-
tamiento permanente donde se manifiestan todas 
las actividades proprias de la produción doméstica 
[...]” (Hurtado, 2008, p. 197). 

O modelo de organização social que 
defendemos (cf. cap.1, subtítulos 1.1.2.6. e 
1.1.2.6.1.) encontra-se muito próximo do 
proposto por Víctor Hurtado; porém, con-
sideramos já a existência de relações de tipo 
centro-periferia, mesmo que incipientes, com 
acumulação de sobreproduto económico no 
centro de cada segmento clânico. Esta orga-
nização social, que supomos muito hierarqui-
zada, mas de tipo horizontal (diferenciação 
estatutária com base na linhagem, na estrutura 
etária, género, posição face à estrutura reli-
giosa, sociabilidades diversas), resistiria à es-
tratificação, através de estratégia de dispersão 
do poder e da conflitualidade, no cruzamento 
de várias instâncias sociais, e dentro da lógica 
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da ideologia parental, conservando, provavel-
mente, relações sociais de produção de base 
comunitária, e exportando a desigualdade e o 
conflito para o nível intergrupal, como temos 
vindo a propor.

Consideramos, pois, verosímil a existên-
cia de um modelo de povoamento fortemen-
te hierarquizado (Fig. 249), reflexo da própria 
estrutura social, que preservaria ainda o sis-
tema de relações sociais de produção de base 
parental, com propriedade colectiva dos meios 
de produção. Os princípios de cooperação e 
reciprocidade entre os diversos segmentos da 
formação social permitiriam mobilizar o tra-
balho comunal através de rituais longamente 
sedimentados. O sobreproduto económico cir-
cularia da base para o topo da organização so-
cial, segundo a teia da estrutura de parentesco. 
Esse “proto-tributo” seria, assim, extraído por 
via de pressões psicossocial e cultural encapsula-
das na ideologia comunalista. A complexidade 
social atingida no Sudoeste Peninsular duran-

te a primeira metade do III milénio, associada 
a dinâmicas de crescimento demográfico e de 
agregação populacional a grande escala, é ex-
plicável pelo sucesso da revolução dos produ-
tos secundários da criação de gado nesta região 
peninsular. Entre os territórios locais e os de 
fecho de cada formação social/tribal seriam 
mantidas relações desiguais, desfavoráveis à 
base do sistema, mas obscurecidas por meca-
nismos ideológicos e culturais. A competição 
intratribal seria mais expressiva entre as li-
nhagens de maior prestígio, na conquista pelo 
poder do topo da hierarquia. A interacção ne-
gativa intergrupal (com o exterior próximo do 
território tribal), determinada pela competição 
por recursos críticos como matérias-primas, 
água e solo fértil, ter-se-ia intensificado, com a 
dinâmica de crescimento demográfico da pri-
meira metade do III milénio. As contradições 
internas deste modelo de organização social 
acabariam por ditar o seu colapso a partir do 
terceiro quartel do mesmo milénio.



Fig. 250- Território do Triângulo da Luz integrado no provável Território de Pijotilla. Principais fontes cartográficas: Hurtado, 2008; 
Enríquez Navacués, 2007; Soares, 1992; Soares e Tavares da Silva, 1992.

Fronteira “política” exterior (NE).
Guadiana: fronteira ecológica exterior (N/W).
Fronteira exterior (SE):
Hipótese A
Hipótese B
Território do Triângulo da Luz

Macro-aldeia

Fortificação

Povoado de fossos

Povoado aberto

Povoados de tipo indeterminado
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TRANSFORMAÇÕES ECONÓMICO-SOCIAIS
SEGUNDA METADE DO III MILÉNIO AC
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4.1. Torres monumentalizadas da Fase II
do Porto das Carretas 

4.1.1. Programa arquitectónico

A segunda intervenção arquitectónica 
no povoado do Porto das Carretas (ca. 2500-
2200 AC) encontra-se em descontinuidade re-
lativamente à primeira fase de ocupação. Dela 
aproveitou o assentamento, escolhendo delibe-
radamente a área central dos escombros, como 
plataforma de instalação, acrescentando, assim, 
altura à superfície original do terreno. 

Um incêndio acidental ou violentamente 
provocado pôs fim à primeira fase da vida do 
povoado, em finais do segundo quartel do III 
milénio. As alterações perceptíveis no registo 
arqueológico na passagem do pleno Calcolíti-
co para o Horizonte Campaniforme têm sido 
por diversas vezes sublinhadas (p.ex. no caso do 
Monte da Tumba), verificando-se a prévia des-
truição das fortificações calcolíticas. 

Após o incêndio que levou ao abandono 
do povoado, talvez durante um século (Fig. 92), 
o lugar do Porto das Carretas parece ter conti-
nuado a fazer parte do mapa mental ou iden-
titário das comunidades da margem esquerda 
do médio Guadiana. Terá sido o seu suposto 
valor simbólico ou patrimonial conscientemen-
te mobilizado a favor de um estabelecimento 
cujo núcleo central seria agora destinado a elite 
“aristocrata” do Horizonte Campaniforme? Ou 
bastariam as características biofísicas daquele 
lugar para motivar um estabelecimento huma-
no na 2ª metade do III milénio? 

As interrogações colocadas não são an-
tagónicas, pelo contrário complementam-se, e 

CAPÍTULO 4
TRANSFORMAÇÕES ECONÓMICO-SOCIAIS NA SEGUNDA METADE
DO III MILÉNIO AC NO SUDOESTE PENINSULAR

ambas podem ser contempladas pela interpre-
tação do registo arqueológico. 

Com a Fase II do Porto das Carretas, 
assiste-se a profunda alteração na organização 
do espaço edificado (Figs. 94, 101-102, 105-
108). Na área onde antes se havia erguido a 
fortificação central é agora construído um ali-
nhamento de três torres geminadas em espaço 
aberto, e de uma grande cabana (M3) com ca. 
6m de diâmetro interno, e parede com 0,70m 
de espessura, ligada àquelas, por troço de muro 
rectilíneo, com cerca de 4m de comprimento e 
a espessura máxima de aproximadamente 1m. 
Estas estruturas, de planta circular, e embasa-
mento em alvenaria de xisto ligado por argila 
(conservado em cerca de 0,40m de altura má-
xima) definem, no seu conjunto, um eixo que, 
aproximadamente, acompanha a direcção lon-
gitudinal e mediana do esporão que abrupta-
mente cai sobre o rio. 

No centro, a Torre N7 possui cerca de 
5,70m de diâmetro interno, paredes com 0,90m 
de espessura a 1,50m nas ombreiras dos vãos 
das suas quatro portas; duas delas asseguram a 
ligação às Torres M13 e R5; as duas aberturas 
restantes dão para: 

– Pequena Cabana K5, tardia (Fase IIB), 
de planta piriforme (diâmetro interno máximo 
ca. 3m) e cobertura em falsa cúpula, que asse-
gura a ligação do conjunto arquitectónico refe-
rido à Cabana I4 (diâmetro interno máximo ca. 
3,30m) também da Fase IIB; 

– Directamente para o exterior. 
A Torre M13, de grande robustez (Fig. 

101) e a melhor conservada, possui cerca de 
4,20m de diâmetro interno, e a espessura das 
suas paredes possui cerca de 1,10m. A Torre 
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R5, a pior conservada, teria cerca de 4,30m de 
diâmetro interno e 5,8m de diâmetro externo. 
Imediatamente a sul da Torre N7, um embasa-
mento de planta ovalada de alvenaria de xisto 
com cerca de 1,60m de diâmetro máximo, sobre 
o qual assentava placa de argila cozida por acção 
directa do fogo e com impregnação de minério 
de cobre, foi interpretado como pertencente a 
forno metalúrgico (Forno N2) (Fig. 103). 

Esta organização do espaço parte de um 
projecto arquitectónico intencionalmente mo-
numentalizado. O povoado, aberto, deixa per-
ceber a existência de lógica fracturante na pró-
pria organização social: à elevada visibilidade 
da residência fortificada, ou arquitectura do 
poder, opõe-se a invisibilidade das cabanas em 
materiais perecíveis, dispersas, onde deveriam 
viver os restantes elementos do grupo38. 

Na evolução da arquitectura registada no 
Porto das Carretas encontramos reflectida a 
transformação social do terceiro quartel do III 
milénio, no sentido de acréscimos de complexi-
dade e de hierarquização sociais, enquadrando-
-se no que Garcia Sanjuan e Victor Hurtado 
(1997) designaram por “sociedade hierarquiza-
da desagregada”, formação resultante, segundo 
os mesmos autores, da transformação da “socie-
dade hierarquizada comunitária” do Calcolítico 
do Sudoeste que temos vindo a designar por 
formação tribal complexa.

O espaço arquitectónico de cariz coerci-
vo e simbólico criado na Fase II do Porto das 
Carretas encontra similitudes em contextos 
cronologicamente distintos, igualmente marca-
dos por estratégias de afirmação de lideranças 
emergentes, que permitem valorizar o papel 
da arquitectura na legitimação do poder polí-
tico, sobretudo em situações de fragmentação 

do poder e de instabilidade, associadas a dinâ-
micas de “feudalização”. Atenda-se, a título de 
exemplo, à “torre fortificada”, de planta circu-
lar (T3) de l`Assut (Tarragona) do séc. VI AC: 
“[...] construida durante el siglo VI a.n.e. este tipo 
de estructuras se ha relacionado en áreas vecinas 
con una intencionalidad elitista ejercida por un 
grupo de poder emergente mediante el simbolismo 
arquitectónico, desapareciendo el modelo a inicios 
del Ibérico Pleno.” (Diloli Fons, 2009, p. 119).

As reconstituições tridimensionais elabo-
radas para esta fase de ocupação tiveram duas 
abordagens diferenciadas. Na lógica minimalis-
ta das reconstituições da primeira fase de ocu-
pação (A. Alfarroba, Anexo 8), as construções 
da Fase IIA são apresentadas apenas na sua 
volumetria geral, sem qualquer compromisso 
relativamente à técnica construtiva ou ao tipo 
de cobertura, privilegiando-se o diálogo da ar-
quitectura com a topografia de implantação e 
contexto geomorfológico (Fig. 108). Em uma 
segunda proposta, na qual contámos com a co-
laboração da Arqta. Cristina Menezes, e inspi-
rados pelas reconstituições do fortim nº1 de Los 
Millares, editadas em CD pela Junta de Anda-
luzia e Universidade de Granada, “vestimos” a 
reconstituição com mais informação e também 
ousadia (Figs. 102, 107 e 251-252). Os alçados 
têm a altura de cerca de 5m e o aparelho das 
construções é agora assumidamente misto, com 
a parte inferior dos muros em alvenaria de xisto 
e a parte superior em arquitectura de terra. A 
torre central, N7, possuía funções de distribui-
ção e controlo dos acessos às restantes unida-
des. A cobertura ligeira e em forma de terraço 
que surge nas torres foi inspirada na proposta 
arquitectural para o fortim1 de Los Millares, e 
faz todo o sentido ao criar áreas privilegiadas de 

38 Atenda-se à distribuição do barro de revestimento de estruturas, cozido pelo incêndio que ocorreu também no final da 
ocupação da Fase II (Fig. 104).
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Fig. 251 - Reconstituição arquitectónica da Fase II A do Porto das Carretas, na qual o forno metalúrgico não possui cobertura; 
vista de sudoeste. Executada por Cristina Menezes, sob orientação da signatária.

Fig. 252 - Reconstituição arquitectónica da Fase II A do Porto das Carretas, na qual o forno metalúrgico possui cobertura em cúpula; vista de 
oeste. Executada por Cristina Menezes, sob orientação da signatária.
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observação; o registo empírico admite, mas não 
apoia expressamente esta solução de cobertura. 
O glacis construído a partir de aterro das cons-
truções da primeira fase, para adicionar cota ao 
relevo natural, acabou por não ficar bem repre-
sentado. A reconstituição do forno metalúrgico 
teve uma primeira versão com cúpula em argila, 
estruturada por elementos vegetais, perfeita-
mente plausível (Fig. 252), mas optámos por 
uma versão mais simples, quase decalcada das 
evidências arqueológicas (Fig. 251). 

Paulatinamente, começamos a aceder às 
arquitecturas do Horizonte Campaniforme, 
tradicionalmente obscurecidas pelas fortifi-
cações do pleno Calcolítico. O sítio aberto de 
Miguens 339 (Calado, 2002), na margem oposta 
do Guadiana (concelho de Alandroal), revelou 
uma ocupação, igualmente com cerâmica cam-
paniforme de estilo internacional, onde foram 
identificadas três cabanas circulares, delimita-
das por muros de xisto e quartzo; uma delas 
apresenta carácter monumental, com paredes 
bem construídas, cerca de 3,5m de diâmetro 
interno, inscrita em recinto concêntrico de 
planta subcircular, segmentado radialmente, 
com uma entrada que recorda as da Torre N7 
do Porto das Carretas e com 9m de diâmetro 
interno máximo. Os seus muros chegavam a 
atingir cerca de 1m de espessura, revelando o 
carácter de “fortaleza” deste núcleo edificado, à 
semelhança do observado na Fase II do Porto 
das Carretas. As duas datações disponiveis para 
Miguens3 são coincidentes com as da segunda 
fase de ocupação do Porto das Carretas (tercei-
ro quartel do III milénio AC). 

Considere-se também o sítio do Monte 
da Tumba (Tavares da Silva e Soares, 1987), na 
bacia do médio Sado, onde, durante a fase com 
cerâmica campaniforme, de estilo internacional 
e afim (Fase III de ocupação), a intervenção ar-
quitectónica (Fase D de construção) ficou mar-
cada pela edificação de uma torre subcircular 
com cerca de 12m de diâmetro externo na base, 
até agora a estrutura mais impressiva identifi-
cada para este período. Localizou-se na área de 
cota mais elevada do povoado, sobre as ruínas 
da fortificação anterior, e segundo um modelo 
de implantação que faz lembrar o do Porto das 
Carretas.

A fortificação da Fraga da Pena (Guar-
da), fundada no último quartel do III, transi-
ção para o II milénios AC, ou seja, no período 
campaniforme tardio (Valera, 2007)40, constitui 
outro bom exemplo das arquitecturas defensi-
vas do Horizonte Campaniforme, sublinhando 
a complexidade destas formações sociais e a 
existência de elites detentoras não só de equi-
pamento bélico, mas também de estruturas co-
notáveis com a operacionalização de um efecti-
vo poder coercivo.

As preocupações defensivas parecem estar 
mais concentradas em termos arquitectóni-
cos. As antigas fronteiras territoriais ter-se-ão 
permeabilizado. O conflito intergrupal parece 
ter sido exportado para uma mais ampla escala 
geográfica, cujos limites podem ultrapassar o 
nosso mapa de referência. A imagem de desco-
nexão social é agora prevalecente. O território 
do Triângulo da Luz parece ter sido desactivado; 
pelo menos aparentemente, o povoado central 

39 WK - 18507 (carvão de Olea) - 3934±33 BP, cal BC 2 sigma = 2500 - 2300.  WK - 18508 (carvão de Olea) - 3902±38 BP, 
cal BC 2 sigma = 2480 - 2280 (intervalo com 93,8% de probabilidade). Seg. Mataloto e Boaventura, 2009.
40 Datação obtida para a base da ocupação do sector 1 do sítio fortificado de Fraga da Pena: Sac 1543 - 3710±60BP, calibrada 
a 1 sigma = 2190-1980 AC
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de Julioa4/Luz20 deverá ter sido abandonado. 
Pelo contrário, é muito provável que a comple-
mentaridade entre o Porto das Carretas e o sítio 
do Mercador se tenha mantido, acentuando-se, 
provavelmente, a desigualdade entre ambos 
(o sítio do Mercador não consumiu cerâmica 
campaniforme). A pressão sobre a envolvente 
do povoado reduziu-se, acompanhando a que-
bra na densidade demográfica que a redução do 
habitat parece indicar. O carvalhal melhora a 
sua representação; aos carvalhos perenifolios, 
junta-se agora o Quercus faginea, bom indicador 
de uma evolução positiva do coberto vegetal e 
de uma ambiência supra-mediterrânea. 

O povoado de San Blas41 poderá ter subs-
tituído Julioa4/Luz20 na articulação do Porto 
das Carretas com a nova matriz territorial da 
margem esquerda do Guadiana. Esta seria por 
hipótese menos segmentada internamente que 
na fase anterior. A área mineira do Ardila, até 
às terras da foz do Chança, onde aliás o povoa-
mento das margens do Guadiana se interrompe 
(efeito de prospecção diferencial?), parece ad-
quirir particular dinamismo na segunda metade 
do III milénio, conotável com o incremento da 
metalurgia. A elevada fluidez “política” do Gua-
diana terá contribuido para encurtar a distância 
entre Pijotilla e o litoral.

Começámos por referir contextos ar-
queológicos da segunda metade do III milénio 

que, como o Porto das Carretas, revelam situa-
ções de descontinuidade ou mudança de re-
gisto arquitectónico relativamente ao do ple-
no Calcolítico: arquitecturas que espelham as 
profundas transformações económico-sociais 
que teriam ocorrido a partir de meados do III 
milénio. É, porém, de notar que em raros sítios 
do Sudoeste, do tipo macro-aldeia como Por-
to Torrão42, San Blas, Pijotilla e Marroquíes 
Bajos, se registam evidências que apontam no 
sentido da continuidade dos padrões arquitec-
tónicos da primeira metade do III milénio e 
até indícios do culminar do respectivo desen-
volvimento em meados e terceiro quartel do 
mesmo milénio. Essas macro-aldeias compor-
tar-se-iam como os nós de articulação de uma 
realidade social em profunda transformação. 
Assim, com a desorganização das redes locais 
de povoamento da formação tribal complexa 
e a dispersão do povoamento, apenas essas 
macro-aldeias com elevada sustentabilidade 
económica, mostraram competência para con-
centrar força de trabalho na segunda metade 
do III milénio. Com efeito, no povoado de San 
Blas, a muralha exterior estaria edificada em 
cerca de 2550 AC e as cabanas bem construí-
das, de tipo B, com embasamento em pedra 
e diâmetros entre os 6 e 8m, teriam surgido 
somente na segunda metade do III milénio 
(Hurtado, 2004). 

41 Localiza-se na margem esquerda do Guadiana, no concelho de Cheles, cerca de 16 km a norte do Porto das Carretas. O 
povoado possui aquíferos no seu interior, sendo possível a prática de agricultura de regadio, e mineralizações filonianas de 
cobre na sua envolvente imediata. A sua localização assegurava o controlo de atravessamento fluvial praticável a vau. Com 
uma área de cerca de 30 ha, dispunha de um forte aparelho defensivo no sector ocidental (muralha com fosso, bastiões, 
porta monumental defendida por torres), em cujo interior se situou uma cidadela de planta elíptica, também rodeada por 
muralha e fosso, que coexistiu com a muralha exterior. A fortificação da cidadela terá ocorrido por volta de 2900 AC e o 
fosso terá sido colmatado até 2235 AC. Porém, a primeira ocupação do local é anterior à construção da muralha da cidadela 
e foi datada de 3240-3110 AC. Envolvendo o povoado no quadrante sul, situa-se a necrópole de tholoi (10 monumentos), 
dispersa por área estimada em 20 ha (Hurtado, 2004).
42 A propósito do povoado do Porto Torrão, escreve A. C. Valera e I. Filipe (2006, p. 197): “A sensação com que ficamos é a de 
que a cerâmica campaniforme se adiciona e integra na dinâmica de vida destes grandes recintos, não sendo evidentes sinais de que a 
sua chegada corresponda a grandes ou significativas rupturas dessas dinâmicas”.
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4.1.2. Cultura material móvel

4.1.2.1. Desigualdade social/desigual distribuição
de artefactos

Quanto à cultura material móvel da Fase 
II do Porto das Carretas, e tendo presente que 
dos contextos arqueológicos escavados retira-
mos informação sobre o momento de abandono 
dos mesmos, mais do que sobre a fase de ocu-
pação propriamente dita (Tomka e Stevenson, 
1993), a Torre M13 revelou-se o mais signifi-
cativo depósito, provavelmente de tipo primá-
rio, associado a um típico contexto sistémico 
de fase de abandono: uma “arte de pesca”, bem 
dobrada, arqueologicamente reduzida aos seus 
pesos, justapostos, denunciadores dos gestos da 
dobragem e arrumação da rede, foi abandonada. 
Porque excessivamente pesada para a valia que 
teria no próximo habitat? Porque já danificada? 
Porque o abandono continha a expectativa de 
retorno? Ou ainda porque o abandono, ao invés 
de voluntário, foi imposto e apressado? Qual-
quer que tenha sido a conjuntura, a rede de pes-
ca regista bem a exploração organizada dos re-
cursos naturais da envolvente próxima do sítio. 

A cultura material móvel, em particular a 
olaria, à excepção da cerâmica campaniforme, 
revela a componente de continuidade com a po-
pulação anterior, tal como a presença de cerâmica 

simbólica, com decoração de tipo solar (Fig. 199, 
n.º6). Estão presentes raríssimos fragmentos de 
cerâmica penteada (Fig. 209, n.º18), que denun-
ciam a existência de alguma interacção com o 
mundo interior mesetenho, por hipótese inter-
mediada pelo povoado de San Blas. A presença 
de cerâmica campaniforme, do grupo interna-
cional, mesmo que de fabrico regional, denuncia, 
pelo processo de emulação e de adesão a novos 
comportamentos sociais subjacentes43, fluxos de 
interacção de média e longa distância (Fig. 264), 
cujo controlo garantiria, por certo, o poder eco-
nómico e político às elites que emergem do co-
lapso do modo de produção calcolítico. 

Relativamente à fase anterior, o Porto das 
Carretas reforça claramente a sua produção nas 
actividades piscatória, moageira, têxtil e meta-
lúrgica (cf. Cap. 2).

O padrão de distribuição da cultura mate-
rial é revelador de fortes assimetrias. Na Torre 
M1344, concentravam-se os artefactos de maior 
qualidade e prestígio, como vasos campanifor-
mes (Fig. 211), exclusivamente de estilo inter-
nacional45, peças metálicas (faca espatulada e 
fragmento de instrumento indeterminado Fig. 
218), um braçal de arqueiro em quartzito poli-
do, de excepcional qualidade (Fig. 144). Surgem 
também instrumentos de trabalho em pedra 
polida e bujardada, como um formão, cinzel e 
machado, em anfibolito, 5 elementos dormen-

43 As análises de resíduos de conteúdos de recipientes campaniformes (Guerra Doce, 2006; Rojo-Guerra et al, 2006) permi-
tem associá-los (vasos e taças) ao consumo de bebidas fermentadas (cerveja e hidromel). Estes conteúdos sublinham o uso 
restrito e o carácter quiçá cerimonial dos recipientes campaniformes.
44 A escavação arqueológica da Torre M13 revelou um contexto muito bem conservado. Após a remoção da C.1, uma ca-
mada de derrubes, praticamente sem materiais arqueológicos, constituída por placas de xisto embaladas em argila beje, que 
na base se tornava exclusiva, resultante do colapso da torre, assentou sobre uma sucessão de pisos argilosos muito finos, 
com um espessura total de cerca de 0,10m. Integradas nestes pisos e a diferentes cotas, distribuíam-se, perimetralmente, 
quatro lareiras em depressões estruturadas por placas de xisto, e preenchidas por argila. No centro da torre, um orifício de 
poste estruturado. As cinzas e demais subprodutos das combustões domésticas foram criteriosamente acumulados em uma 
depressão-cinzeiro.
45 Dos 14 recipientes campaniformes (13 vasos campaniformes e uma caçoila de ombro), 9 provieram da Torre M13; 2 da 
Torre N7; 1 do Forno N2; e 2 do exterior. 
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tes e um movente de mós manuais, percutores 
poliédrico-esferoidais (5 exs.); registaram-se 
elementos de tear de tipo crescente (10 exs.) e 
concentração de 34 pesos de rede. 

Idêntico padrão de distribuição da cultura 
material, fortemente assimétrico, foi observado 
no povoado de San Blas. Na Cabana J27, com 
embasamento de alvenaria de xisto e cerca de 6m 
de diâmetro interno, foi encontrado o maior con-
junto de cerâmica campaniforme46 do povoado, 
cerâmica com decoração simbólica e penteada, 
vasos de calcário e idoliformes, objectos de ador-
no em osso e marfim, braçal de arqueiro, punhal 
de lingueta, e outros elementos metalúrgicos:

“[...] la cabaña J27 responde a un tipo de es-
pacio con una función diferente a la que habitual-
mente se manifiesta en otras estructuras domésticas 
[...] Será interesante poder determinar si esta ca-
baña está relacionada con su pertenencia a un gru-
po social elevado o con actividades de culto, pero lo 
que ya resulta evidente es que la situación de esta 
estructura en el interior de un espacio fuertemente 
fortificado y la riqueza de su contenido subrayan 
una clara diferencia organizativa en las funciones 
que se atribuirían a una y otra zona del asenta-
miento” (Hurtado, 2004, p. 152).

4.1.2.2. Pedra polida e herança (heirlooms):
Estratégia de consolidação do poder
em sociedades de lideranças instáveis

Observou-se que a população do Porto das 
Carretas possuía um extraordinário conhecimen-
to sobre os recursos líticos à escala regional, se-
leccionando criteriosamente as matérias-primas 
de acordo com a funcionalidade dos artefactos a 
produzir (cf. neste volume, Anexo 4), de modo 

a rendibilizar ao máximo a energia investida na 
produção lítica. Assim, o equipamento moageiro 
foi elaborado essencialmente a partir de rochas 
granitóides de grão médio e grosseiro, uma vez 
que estas litologias se prestavam a suportar repi-
cagens, com um esforço relativamente reduzido, 
e a sua granulometria oferecia à partida a garan-
tia de obtenção de superfícies rugosas.

Identificaram-se afloramentos dessas ro-
chas (maciço granodiorítico) a menos de 1,5 
km do Porto das Carretas. Em atenção à infor-
mação disponível, não só para o Porto das Car-
retas, onde não se observou armazenagem de 
matéria-prima, mas também para os restantes 
povoados do III milénio do Triângulo da Luz, 
os afloramentos graníticos da Fidalga/Fábrica 
de Celulose podem ter sido de livre acesso para 
as populações do território local. 

Para uma fase de moagem de apuramento, 
“mais fina”, utilizaram-se, parcimoniosamente, 
rochas granitóides de textura fina: rochas félsi-
cas de grão fino, com cristais de quartzo infe-
riores a 1mm, integrados em matriz leucrática 
(N. Leal, Anexo 4).

Os polidores, nomeadamente os utilizados 
na produção de instrumentos em pedra polida, 
tinham de oferecer grande resistência ao des-
gaste; a sua granulometria deveria ser incom-
paravelmente mais fina que a das rochas gra-
nitóides; foram por isso escolhidas sobretudo 
corneanas. Tal como as rochas granitóides, as 
corneanas, quartzitos e quartzos podiam ser ex-
plorados em um raio de cerca de 1km a partir 
do povoado (Fig. 39).

No que concerne aos utensílios em pedra 
polida, maioritariamente em anfibolito (Qua-
dros 33 e 34), constatou-se a tendência para a 

46 Embora se tenha registado a presença de cerâmica campaniforme de estilo pontilhado geométrico, domina o grupo estilís-
tico Ciempozuelos.
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utilização dos anfibolitos menos compactos e de 
xistos verdes siliciosos na manufactura de enxós, 
reservando-se para os machados os anfibolitos 
mais compactos. Estas litologias são referencia-
das como metabasitos no levantamento geológi-
co da Folha 40-B de Reguengos de Monsaraz da 
Carta Geológica de Portugal, na escala 1.50000 
e respectiva Notícia Explicativa (Carvalhosa e 
Zbyszewski, 1991), aflorando a cerca de 10km 
do povoado do Porto das Carretas. No entanto, 
é muito provável que existam afloramentos de 
anfibolitos e xistos verdes siliciosos bem mais 
próximos do povoado (N. Leal, Anexo 4). 

De um modo geral, a utensilagem em pedra 
polida do Porto das Carretas mostra sobre-utili-
zação; muitos dos machados terminaram a sua 
vida útil como percutores. Mas enquanto na Fase 
I, o machado em pedra polida detém um papel 
significativo na actividade produtiva, na Fase II, 
o machado de cobre arsenical deve tê-lo substi-
tuído parcialmente e o polimento agora aplica-se 
sobretudo a peças muito especializadas, de que 
destacamos uma espátula de anfibolito (Fig. 143, 
2) e um braçal de arqueiro em quartzito (Fig. 
144), de elevada dureza e esmerado fabrico. O 
polimento destas peças, notavelmente perfeito, 
denuncia um enorme esforço de manufactura, 
mas também uma tecnologia muito apurada, 
candidatando-as à categoria de heirlooms, na for-
mulação de K. T. Lillios (1999, p. 237 e 242): 

“[...] potent symbols which effectively com-
municate to others a link to an ancestral past are 
critical. Achievements in the political, social and 
economic realms may make a man a Big Man, but 
only with material symbols - such as heirlooms - 
will chiefs and chiefly lineages be recognized as li-
gitimate over many generations.

“Heirlooms represent primarily a collective 
past, rather than the association of one individual 
to another”.

Uma determinada categoria artefactual 
móvel e utilitária, acrescida de valência heredi-
tária, ou seja, com capacidade para exprimir um 
determinado estatuto social através de várias 
gerações e transcendendo, pois, as memórias 
pessoais é integrável no conceito de heirlooms 
de K. Lillios (1999), o qual, aplicado à arqueo-
logia, originou um muito simples modelo evo-
lutivo do comportamento das variáveis estatuto 
adquirido e estatuto herdado em distintas for-
mações económico-sociais (Fig. 253). O crité-
rio da transmissão hereditária de estatuto social 
e poder é aliás um bom indicador do grau de 
complexidade social. O poder adquirido por via 
da qualificação individual tende, em chefaturas 
muito hierarquizadas, por exemplo na Poli-
nésia (Goldman, 1970), a ser suplantado pelo 
poder hereditário47, estratégia de “perpetuação” 
do poder político em formações sociais de tipo 
estatal, que na Península Ibérica, como antes 
defendemos, só deverá ter-se afirmado nos iní-
cios do I milénio AC, com a integração do Sul 
Peninsular no sistema económico mediterrâneo 
do Bronze final/Idade do Ferro (Kristiansen, 
2001; Ruiz-Gálvez Priego, 2009).

Observando o esquema de K. Lillios 
(1999, Fig. 1), não temos grande dificuldade 
em incluir o Porto das Carretas no Momento 
2 da sua proposta evolutiva (Fig. 253), corres-
pondente a sociedades hierarquizadas. A Fase I 
(primeira metade do III milénio) do Porto das 
Carretas estaria localizada na primeira parte do 
momento 2, ou condição 2, e a Fase II, a partir 
de meados do mesmo momento:

47 Tenha-se presente que a relação poder adquirido /poder hereditário não obedece a uma dinâmica linear, conforme paten-
teia o registo etnográfico. Cerca de 75% dos líderes da Nova Guiné descendem de big men (Hayden, 1995). Porém, os big 
men da Nova Guiné transmitem hereditariamente o poder por uma, ou apenas duas gerações (Hayden, 1995, p. 58). 
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“In condition 2, there is an increase in the 
importance of inherited status in determining per-
sonhood, which challenges the existing, relatively 
egalitarian order. Ultimately, the dominance of 
inherited status over achieved status (or indivi-
duals seeking to legitimate inherited status) leads 
to a fundamentally different kind of social order, 
which anthropologists have generally labeled chie-
fdoms” (Lillios, 1999, p. 256).

É importante referir que somente na Fase 
II da vida do povoado do Porto das Carretas foi 
possível encontrar artefactos líticos nitidamente 
classificáveis na categoria de heirlooms (braçal de 
arqueiro e espátula em pedra polida), de acordo 
com a nossa interpretação da proposta de K. Li-
llios. Esta ocorrência reforça o papel da retórica 
da patrimonialização na criação de complexidade 
social, durante a segunda metade do III milénio. 

A tendência universal da espécie humana 
para recordar e manipular o passado através da 
cultura material presta-se à criação, por quem 
exerce o poder, de um teatro de sombras, no 
qual objectos a que são atribuídas qualidades 
supra sensíveis e simbólicas parecem protago-
nizar a acção.

4.1.2.3. Rota do sal marinho do Guadiana
 
A partir do Neolítico final, com a inten-

sificação da produção agro-pecuária induzida 
pela RPS, a produção de excedentes e a arma-
zenagem sofreram considerável incremento, 
como é patente no registo arqueológico dos 
povoados dos IV e III milénios AC. Neste ce-
nário de produção excedentária, o sal adquire 
uma importância sem precedentes; o aumento 
da sua procura, verdadeiro ouro branco para as 
economias dos IV/III milénios, manifesta-se 
empiricamente através de estabelecimentos de 
economia agro-marítima com produção de sal 
marinho por via ígnea, como se verificou em 
Marismilla (Escacena et al., 1996), no paleo-
-estuário do Guadalquivir, na Ponta da Passa-
deira (Soares, 2000, 2001, 2008, 2013) e Monte 
da Quinta 2 (Valera et al., 2006), no estuário 
do Tejo, em Possanco (Tavares da Silva et al., 
1986b), estuário do Sado, na Praia do Forte 
Novo (Rocha e Barros, 2003)48, no sotavento 
algarvio, ou seja, nas principais áreas húmidas 
tipicamente estuarinas, da orla sudoeste da Pe-
nínsula Ibérica. Esta produção especializada de 

Fig. 253 - Comportamento das variáveis estatuto adquirido/estatuto herdado, nas duas fases de ocupação do Porto das Carretas, 
sobre modelo de circulação e depósito de heirlooms. Adaptado de Lillios, 1999.

48 As datações disponíveis para o sítio arqueológico da Praia do Forte Novo, em Quarteira, revelam a existência de um 
provável bosque que remonta à segunda metade do VI milénio AC. Nesse lugar com água salgada e abundante combustível 
ter-se-á estabelecido um assentamento de exploração de sal. Uma das lareiras forneceu a data de 4430±120 BP a que cor-
responde um intervalo que vai desde meados do IV milénio ao 1º quartel do III milénio AC.
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sal destinada obviamente ao interior encontra 
nos moluscos marino-estuarinos o melhor in-
dicador arqueológico da sua rede de distribui-
ção (Fig. 254). Os moluscos e as suas conchas, 
respectivamente com interesse alimentar e/ou 
cultural, fixaram indelevelmente o rasto invi-
sível do sal, recurso que por esta mesma razão 
não tinha até há pouco expressão no discurso 
arqueológico. E, no entanto, falar de sal mari-
nho é chamar a atenção não só para um recur-
so de grande interesse económico, como para 
um grupo humano de economia fortemente 
recolectora, que prosseguiu modo de vida de 
tradição pré-neolítica em pleno Calcolítico, 
retirando vantagens dos referidos ecossiste-
mas litorais (Tavares da Silva e Soares, 1997) 
e articulando-se, por hipótese, perifericamen-
te, com o modo de produção hegemónico da 
formação social calcolítica (Soares, 2013). Re-
presenta, quanto a nós, uma das significativas 
divisões socioterritoriais do trabalho, da Pré-
-história ibérica, configurando um domínio 
litoral atlântico muito peculiar e, etnossociolo-
gicamente homogéneo. Na margem esquerda 
do médio Guadiana, acompanhámos a circu-
lação de sal de origem marinha, durante o III 
milénio, seguindo o rasto das conchas marino-
-estuarinas em: Pijotilla (identificação de con-
chas marinhas na Tumba 3)49, a mais de 200km 
do litoral; Fases II do Porto das Carretas e do 
Mercador, da segunda metade do III milénio, 
onde foram encontrados vestígios malacofau-
nísticos, cuja capacidade económica para su-
portar o transporte durante um percurso de 
mais de 150km, só pode ser explicada pela sua 
associação a um recurso economicamente va-
lioso como o sal. Na Fase II do Porto das Car-

retas, encontraram-se exemplares de Ostrea sp. 
(os mais abundantes), de Patella sp. e de Pecten 
maximus. No Mercador, 2 valvas de Cerasto-
derma edule, uma delas utilizada provavelmen-
te como objecto de adorno, e fragmentos de 
valvas de Pecten maximus.

Os povoados do médio Guadiana de Igre-
ja Velha de S. Jorge (Vila Verde de Ficalho) e 
de Torre do Esporão 3 (Reguengos de Monsa-
raz), respectivamente da segunda metade do IV 
milénio, e dos finais do IV e inícios do III milé-
nios AC, terão, muito provavelmente, consumi-
do sal marinho, de acordo com o achado de res-
tos malacológicos. Os sítios da primeira metade 
do III milénio do Triângulo da Luz não forne-
ceram, porém, evidências de contactos com o li-
toral. Sendo provável a chegada de sal marinho 
a estes povoados, podemos admitir que as vias 
de circulação talvez fossem indirectas, interme-
diadas por “protocolos” de difícil negociação, 
em estruturas territoriais muito segmentadas, 
centrípetas, e talvez com poucos atravessamen-
tos. Na segunda metade do milénio, pelo con-
trário, a cultura material do Porto das Carretas 
e do Mercador permite-nos reconstituir uma 
imagem de maior fluidez na circulação de bens 
escassos ao longo do Guadiana, o que desde 
logo denuncia mudança nas escalas e configu-
rações territoriais do Horizonte Campanifor-
me/Bronze antigo. Porém, os estabelecimentos 
produtores de sal identificados nos principais 
estuários do SW ibérico encontram-se datados 
do último quartel do IV e primeira metade do 
III milénios AC, estando por localizar os sítios 
de extracção característicos da segunda metade 
do III milénio, que terão abastecido os povoa-
dos da bacia do médio Guadiana.

49 Informação pessoal de Victor Hurtado, que muito agradecemos.
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Fig. 254 - Prováveis rotas de sal marinho nos IV e III milénios AC, com destaque para os domínios do Guadiana e do Sado.
Povoados de economia agro-marítima: 1 - Monte da Quinta 2 (Benavente), 2 - Ponta da Passadeira (Barreiro), 3 - Possanco e Barrosinha (Com-
porta), 4 - Vale Pincel II, 5 - Palheirão Furado, 6 - Etar de Vila Nova de Milfontes, 7 - Montes de Baixo, 8 - Praia do Forte Novo (Quarteira), 
9 - El Rincón (Huelva), 10 - Asperillo, 11 - Marismilla.
Povoados de economia agro-pecuária e metalúrgica do interior onde se registaram conchas de moluscos marinhos:
12 - Escoural, 13 - Barrada do Grilo, 14 - Monte da Tumba, 15 - Porto Torrão; 16 - Pijotilla, 17 - Monte Novo dos Albardeiros, 18 - Porto das 
Carretas, 19 - Mercador, 20 - Perdigões, 21 - Sítio 3 da Torre do Esporão TESP3, 22 - Outeiro de S. Bernardo, 23 - Igreja Velha de S. Jorge (Vila 
Verde de Ficalho), 24 - Cabeço Juré, 25 - Cerro do Castelo de Santa Justa, 26 - Valencina de La Concepción.
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4.1.3. Património, identidade 
e “capital simbólico”

Defendemos, em outro texto (Soares, 
2003), as vantagens do capital simbólico no 
acesso e na legitimação do poder político em 
formações sociais instáveis do Horizonte Cam-
paniforme/Bronze antigo, na transição para as 
chefaturas da plena Idade do Bronze. Anali-
sámos então o processo de transformação do 
trabalho em capital simbólico, da extorsão de 
mais-valia por processos de coerção psicosso-
cial, e o ciclo ilusório de circulação do capital 
simbólico, que permite a apropriação privada 
de poder, em sociedades pré-estatais, com pro-
priedade colectiva dos meios de produção. 

É plausível admitir que lideranças pe-
riféricas das sociedades tribais complexas da 
primeira metade do III milénio terão protago-
nizado o papel de nós de articulação de uma 
nova ordem social após o colapso do modo de 
produção do Calcolítico (cf. Cap. 1, subtítulos 
1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.). Durante essa crise, 
ter-se-á desmembrado a estrutura parental de 
tradição neolítica, criando espaço para o desen-
volvimento das forças produtivas e para uma 
nova organização social.

As lideranças do Horizonte Campanifor-
me, fortemente personalizadas, irão polarizar a 
formação de elites, que articuladas em redes de 
intercâmbio de bens de prestígio de ampla es-
cala (Fig. 264) partilharão o poder sobre exten-
sos territórios, antes enquadrados nos rígidos 
parâmetros de sociedades tribais complexas, 
submetidas ao insondável poder “teocrático”, 
dos antepassados divinizados. 

O capital simbólico constitui um veículo 
directo para apropriação de poder e não para 
a posse de meios de produção. O seu carácter, 
aparentemente imaterial ou volátil, assenta, no 
entanto, na apropriação privada de bens pro-
duzidos em ciclos produtivos anteriores e va-
lorizados por processo de patrimonialização, ou 
seja, por acréscimo de valor decorrente da sua 
atribuição ao passado e à matriz identificadora 
do grupo: monumentos funerários, santuários, 
sítios de habitat míticos, entre outros. 

4.1.3.1. Da retórica identitária à patrimonialização

O conceito de tempo histórico é inerente 
à ideia de património, projectada no caso em 
análise, convém não esquecer, em um “presente” 
que nos antecede em milhares de anos50:

“ [...] heritage is a view from the present, 
either backward to a past or forward to a future 
[...] Heritage is about the political and economic 
structures of the present using the past as a re-
source, but as that present becomes markedly more 
diverse and heterogeneous, heritage itself becomes 
ever more complex and malleable, not so much 
in its physical extent as in conflicting meanings 
which are piled upon it” (Graham et al., 2000, 
p. 7). 

Sendo embora uma parte do passado, 
que um determinado presente selecciona, este 
retira o seu reconhecimento da espessura his-
tórica que a existência daquele testemunha, e 
nessa medida convoca o respeito pelo estatuto 
de antecedência, reforça a ideia de continuidade 
e de desenvolvimento social progressivo, bem 
sucedido, preenchendo a necessidade social de 

50 Cf. a propósito, a reflexão produzida por M. González Méndez (2000) relativamente à noção de património cultural/passa-
do em três formações sociais com distintos padrões de racionalidade:  sociedades primitivas, sociedades camponesas tradi-
cionais e sociedade moderna. Levando em consideração as propostas desta autora, o modelo de percepção do património e 
do passado que mais se aproximaria das sociedades do III milénio aqui estudadas seria o relativo às sociedades camponesas 
tradicionais, que entendem “el pasado como la huella de los otros”, ou seja, dos antepassados. 
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se conectar com o passado, em uma trajectória 
contínua, sem sobressaltos e com futuro.

D. Lowenthal (1985) articula o conceito 
de tradição com o de património, mostrando 
que, de uma forma circular, um determinado 
presente ao validar as normas e a acção atra-
vés da tradição, está a reportar-se ao seu bom 
desempenho já experienciado no passado (pa-
trimónio).

Por outro lado, o património retira a sua 
função social da competência para criar sen-
tidos, como se fosse um espelho na interface 
entre memória e futuro, no qual esperamos de 
alguma forma entrar: 

“Like language, it is one of the mechanisms by 
which meaning is produced and reproduced. In ter-
ms of language, meaning is marked out by identity, 
and is being produced and exchanged through so-
cial interaction in a variety of media [...] Finally, 
meanings also regulate and organize our conduct 
and practices by helping set rules, norms and con-
ventions. If language is a ̀ signifying practice´, then 
so too is heritage” (Graham et al., 2000, p. 2-3). 

Sem grande dificuldade, podemos admitir 
e analisar o património como um recurso eco-
nómico, com contornos e roupagens diferencia-
dos conforme os contextos económico-sociais. 
Cada formação social cria o seu próprio patri-
mónio, atribui sentidos e usos às materializa-
ções herdadas e à cultura imaterial radicada no 
seu passado. Cria narrativas mais ou menos glo-
bais, que ordenam o seu mundo social, político, 
ideológico, as quais heroicizam comportamen-
tos e personagens e excluem ou marginalizam 
comportamentos, indivíduos e/ou grupos (de 
género, etários, étnicos). Sobretudo enquanto 
suporte de narrativas identitárias, o patrimó-
nio possui um papel crucial no auto-reconhe-
cimento do grupo e na delimitação do Outro, 
do “estrangeiro”; enquanto materialização do 
passado é em si mesmo a prova mais credível 

da sua existência, consistente com o processo 
de produção de sentido para a existência hu-
mana. Com esta abrangência estruturante em 
termos psicossociais e ideológicos, o patrimó-
nio constitui-se como um recurso económico 
de peso para as elites que o utilizam com fun-
ções sociopolíticas, em especial no que respeita 
à validação/legitimação do poder. Os vestígios 
do passado são matéria-prima para renovadas 
interpretações e reinventadas narrativas impos-
tas pelas míticas genealogias das referidas elites. 
Para a segunda metade do III milénio no Sul 
de Portugal, região que aqui nos interessa, e em 
particular a bacia do médio Guadiana, o registo 
arqueológico guarda evidências eloquentes do 
bom desempenho da trilogia património/iden-
tidade/poder, a favor das elites do Horizonte 
Campaniforme. A título de exemplo refira-se 
a reabertura da Anta Grande do Zambujeiro, 
para tumular certamente um dos “príncipes e/
ou guerreiro” do Horizonte Campaniforme/
Bronze antigo, acompanhado pelos seus atri-
butos de poder: diadema em ouro, braçal de 
arqueiro, instrumentos de cobre, mesmo que 
para tal a sepultura ancestral tenha sofrido uma 
“limpeza” (com constituição de depósito secun-
dário no intervalo de 2480-2290 AC, cal a 2 
sigma), geradora de espaço para a referida tu-
mulação (Soares e Tavares da Silva, 2010a). 

Em uma revisão de reutilizações de se-
pulturas megalíticas no Sudoeste Peninsular, 
Leonardo García Sanjuán (2005a) identificou 
duas inumações individuais, sobre o estrato de 
enterramento colectivo da sepultura A, de tipo 
tholos, de Los Cabezuelos de Valencina de la 
Concepción: inumação feminina, sem espólio, 
e inumação masculina, de 30-45 anos de idade, 
acompanhada por punhal de lingueta e cinco 
pontas tipo Palmela em cobre, e um recipien-
te de cerâmica, de carena média. Estes dados 
não só confirmam as economias do simbólico 
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associadas ao “património arquitectónico fu-
nerário”, que temos vindo a defender (Soares, 
2003), mas também nos dão conta da “política 
de género”, que enformava o poder emergente.

A utilização em moldes individuais de 
sepulturas colectivas preexistentes rompe com 
a ideologia tribal comunalista, retirando van-
tagens do capital simbólico nelas investido, ou 
seja, a partir de processo de patrimonialização, 
esses recursos são reintegrados nos novos ciclos 
produtivos ao serviço da acumulação de valor e 
à consolidação de poder pelas elites emergen-
tes na segunda metade do III milénio. Trata-
-se, pois, de uma re-utilização, ou utilização 
descontinuada, destradicionalizada e patrimo-
nialmente reconstruída em termos de política 
económica e social.

 As observações a que chegou Leonardo 
García Sanjuán (2005a) concordam, na genera-
lidade, com as por nós obtidas para as reutiliza-
ções do Horizonte Campaniforme da necrópo-
le de hipogeus da Quinta do Anjo.

“ Algunos de los conceptos escatológicos utili-
zados por los constructores de estas tumbas sugieren 
la pervivencia de las raíces ideológicas comunalis-
tas presentes en el megalitismo. Los enterramientos 
de Guadajira parecen representar un patrón fune-
rário de transición entre la jerarquización comu-
nalista própria de los construtores de megalitos y la 
jerarquización más individualista reflejada en las 
necropolis de cistas”.

“[...] la transición a la Edad del Bronce su-
pone una considerable disagregación del sistema co-
munalista de la organización social de la Edad del 
Cobre, pero no una transición a la estratificación 
social [...]”

“Estos casos de reutilización pueden represen-
tar una voluntad explicita de vinculación genea-
lógica con el Pasado: quizás determinados grupos 
o individuos de la Edad del Bronze se consideran 
vinculados por consanguinidade con los linajes ou 

clases específicos supuesta ou realmente” (García 
Sanjuán, 2005a, p. 99-101).

No que concerne aos sítios de habitat, al-
guns terão, muito provavelmente, sofrido pro-
cesso de patrimonialização, factor que poderá 
ter influenciado, pelo menos secundariamente, 
o prosseguimento da sua ocupação, directa-
mente sobre as ruinas de estabelecimentos cal-
colíticos anteriores, ou seja, da primeira metade 
do III milénio, como se observou no Monte 
da Tumba, Torrão (Tavares da Silva e Soares, 
1987), ou mesmo no Castelo Velho de Freixo 
de Numão ( Jorge, 2002). 

O processo de patrimonialização é defen-
sável para o sítio do Porto das Carretas, através 
da sua reocupação durante a segunda metade 
do III milénio. Com efeito, parece-nos um bom 
exemplo da intervenção do factor patrimonia-
lização nas opções locativas de um estabeleci-
mento residencial. O povoado da primeira me-
tade do III milénio, abandonado por violento 
incêndio cuja origem desconhecemos, poderá 
ter-se constituído em “paisagem mítica” do 
grupo.

Ao lugar do Porto das Carretas, por hi-
pótese patrimonializado, os descendentes dos 
primeiros habitantes voltaram, várias gerações 
mais tarde, para conectarem o seu presente com 
o passado, reparando o trauma de uma ruptura 
supostamente forçada (?). O mesmo Guadiana 
continuou a ser fonte de recursos alimentares e 
de matérias-primas, mas é possível que a anti-
ga fronteira fosse agora bem mais permeável e 
negociável; relações de cooperação poderiam ser 
nos novos tempos mais viáveis para ambas as 
margens do rio. Novas alianças terão desactiva-
do antigas tensões, prevenido conflitos, e altera-
do a configuração dos territórios. O Guadiana é 
a via mais segura e rápida para chegar à principal 
província mineira do Sudoeste Peninsular — the 
iberian pyrite belt (Barriga e Carvalho, 1983; No-
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cete et al., 2005a) — ou à foz do Guadiana onde 
se extrairia o sal marinho, certamente precioso 
para essas comunidades pré-históricas e poste-
riores (Fernández Jurado, 2006).

4.2.  Actividades artesanais estratégicas
e complexidade social: têxteis
e metais

Na segunda metade do III milénio, a me-
talurgia do cobre arsenical terá sido a principal 
actividade motora das transformações económi-
cas e sociais no Sudoeste Peninsular (Soares e 
Tavares da Silva, 1998). O incremento da nova 
tecnologia determinará importante desenvolvi-
mento das forças produtivas, com intensificação 
da produção e acréscimos de produtividade51. 
Bloqueada no quadro da organização social do 
pleno Calcolítico, a metalurgia terá sido um fac-
tor relevante no colapso da mesma. Criadas as 
condições para o desenvolvimento da metalurgia 
do cobre, no decurso da segunda metade do III 
milénio, gera-se, igualmente, um cenário favorá-
vel ao desenvolvimento da produção têxtil, que 
regra geral tem sido pouco valorizada no discur-
so arqueológico. O incremento de ambas as ac-
tividades artesanais referidas irá configurar um 
sector económico estratégico, pouco regulado 
pelas normas tradicionais, onde o poder político 
emergente viria encontrar um “nicho” de extrac-

ção de mais-valias da força de trabalho. Ao con-
trário dos meios de produção da agro-pastorícia, 
de propriedade muito provavelmente comunitá-
ria, os produtos manufacturados seriam mais fa-
cilmente objecto de apropriação privada e fonte 
de desigualdade e competição entre lideranças. 
As elites que controlassem maior força de tra-
balho estariam obviamente melhor colocadas 
para incrementar o sector artesanal da activi-
dade económica, com reflexos no acréscimo do 
volume da produção agro-pecuária, aumentos 
de produtividade, e de disponibilidade de bens 
para alimentar o exigente sistema de trocas de 
uma economia de bens de prestigio de cujo bom 
desempenho dependeriam o controlo do poder 
político e a sua conservação.

A fracção da população implicada em 
processos de trabalho artesanal desvincular-se-
-á progressivamente das actividades produtivas 
de subsistência, por exigência do aumento da 
procura de metais e supostamente de adereços 
têxteis52 na dinâmica economia de bens de pres-
tígio (p. 75-78). Se por um lado este processo 
pressupõe a existência de excedentes agro-pe-
cuários para alimentar a referida fracção da po-
pulação subtraída aos campos, por outro, supõe 
uma progressiva centralização do poder com 
capacidade para aumentar a sujeição da força de 
trabalho53, por forma a assegurar uma produção 
artesanal regular, necessária ao funcionamento 

51 Atenda-se ao amplo leque de instrumentos de trabalho calcolíticos manufacturados em cobre arsenical — machados 
planos, enxós, serras e serrotes, facas, escopros e cinzéis, punções, anzóis — os quais foram substituindo os instrumentos 
líticos. Cf. Gil e Guerra, 1987; Sangmeister, 1995; Cardoso e Guerra, 1997/98.
52 O hipogeu 1 de S. Pedro do Estoril forneceu informação relevante para a afirmação produzida: 
– Alinhamento de 11 botões em osso de perfuração em V, definindo o eixo longitudinal das vestes, certamente magníficas, 
usadas por personagem “aristrocrático” (Leisner et al., 1964);
– Espirais em ouro, uma delas envolvendo ainda a falange do inumado, que permitiu datar com precisão o Grupo de Palmela 
do Horizonte Campaniforme no último quartel do III milénio AC (Beta 178468, 3790±40 B.P., 2330-2060 AC, cal a 2 sigma) 
(Gonçalves, 2005).
53 O exercício de autoridade sobre as unidades produtivas, destinado a sobre-extracção de mais-valias, pode ter sido um dos 
principais factores do movimento de fissão e de abandono das macro-aldeias do Sudoeste Peninsular no último quartel do 
III milénio AC.
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das redes de intercâmbio da economia de bens 
de prestígio. 

No decurso da segunda metade do III milé-
nio, adquire, pois, visibilidade no registo arqueo-
lógico a existência de uma esfera de especializa-
ção54 e divisão social do trabalho (intrassocial), 
no sector da actividade metalúrgica, com conse-
quências positivas na criação de excedentes agro-
-pecuários (desenvolvimento das forças produti-
vas devido à incorporação de instrumentos me-
tálicos, e correlativo aumento de produtividade), 
e associados acréscimos de complexidade social. 

A. López Padilla ao analisar a conturbada 
fase do Horizonte Campaniforme no Sudeste 
da Península Ibérica enfatiza, no processo de 
mudança, tal como nós, o papel da especializa-
ção artesanal e da divisão social do trabalho:

“Pero a partir de un determinado momento, 
las possibilidades de incrementar la producción de 
excedentes [...] quedarían bloqueadas [...] ante la 
imposibilidad objetiva de una expansión en el ter-
ritorio bajo condiciones de mantenimiento del mis-
mo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. 
Será en este momento cuando se den los pasos hacia 
un decisivo cambio en la división social del trabajo 
y para la implantación de mecanismos de extorsión 
intrasocial [...] y que al imponerse, dieron lugar a 
nuevas relaciones de producción en el marco de un 
desarrollo de las fuerzas productivas que constituye 
el motor del amplio abanico de transformaciones 
acontecidas en el Sudeste peninsular al menos des-
de mediados del III milenio BC, y que no podemos 
disociar del resto de cambios ocurridos contemporá-
neamente en toda la mitad meridional de la Penin-
sula.” (López Padilla, 2006, p. 225).

4.2.1. Produção têxtil
 

4.2.1.1. Trabalho especializado e vantagens com-
parativas do Calcolítico do Sudoeste face ao da 
Estremadura portuguesa

 
4.2.1.1.1. Vestígios directos da produção têxtil.

Selecção de alguns casos paradigmáticos

A actividade de produção têxtil deixou 
marcas persistentes e de grande visibilidade em 
contextos arqueológicos da Península Ibérica 
a partir do Neolítico final. Em torno a 3450 
AC, no enterramento colectivo da Cueva de los 
Murciélagos (Albuñol, Granada), surgiram res-
tos de tecido e esparto (Cardito Rollán, 1996). 
No entanto, será durante o Calcolítico que as 
evidências se multiplicam: a sepultura 3 do 
Cortijo Bartolo (Alhama de Granada) forne-
ceu fragmentos de linho (Linum usitatissimum), 
tal como as sepulturas 11 (Leisner e Leisner, 
1943) e 38 de los Millares (Alfaro, 1984); na 
Cueva Sagrada de la Sierra de la Tercia (Lor-
ca, Murcia) foram identificados vestígios de um 
traje de linho, com drapejamento, de tonalidade 
vermelha, não tendo sido possível determinar a 
natureza do corante. Este traje terá sido prova-
velmente manufacturado “con un telar horizontal 
o vertical de pesas o de marco, de un solo lizo, y los 
orillos de refuerzo con un telar de rejilla o telar-
-lizo” (Ayala, 1987, p. 16).

O linho tecido era utilizado não só na 
produção de vestuário, mas também em aplica-
ções de carácter doméstico e produtivo, como, 
por exemplo, no fabrico de cintas de queijos e 

54 Importa ter presente que a especialização artesanal começou a deixar evidências no registo arqueológico logo no Neo-
lítico final, nomeadamente no que se refere à produção de instrumentos em pedra polida, não sendo improvável que esta 
actividade fosse desempenhada por indivíduos subtraídos ao sector agro-pecuário, mesmo que por períodos limitados. Esta 
hipótese encontra um dos seus melhores argumentos na sepultura do artífice de pedra polida de Fernão Vaz II (Ourique) 
(Beirão e Tavares da Silva, 1978).
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coadores/filtros de leite, de acordo com uma re-
cente análise de resíduos de conteúdo de “quei-
jeira”, onde foram identificadas fibras de linho 
associadas a caseína, em contexto do Horizonte 
Campaniforme Inciso/Bronze antigo (Monte-
ro Ruíz e Rodríguez de la Esperanza, 2008).

O melhor testemunho directo da prática 
da tecelagem de linho, durante o III milénio, 
encontrado em Portugal, foi muito recente-
mente analisado e datado (Soares e Ribeiro, 
2003). Referimo-nos ao tecido que envolvia 
um machado plano de cobre, depositado no tú-
mulo 1 da necrópole de Belle France (Caldas 
de Monchique): “O tecido, que lembra um linho 
finíssimo e bem fiado, estava dobrado em quatro 
partes, notando-se que o machado foi [...] com 
todo o cuidado envolvido na referida tira de pano” 
(Viana et al, 1948, p. 3.). Trata-se de um tafetá 
de linho (Soares e Ribeiro, 2003), com uma fai-
xa pintada de cor avermelhada, aplicada talvez a 
pincel, após a manufactura do tecido. O coran-
te, de origem vegetal, conhecido pelo nome de 
garança ou ruiva dos tintureiros, foi extraído da 
raíz da Rubia tinctorum L.. A datação do teci-
do, por AMS (TO-4770), forneceu o resultado 
de 3950± 60 BP, o qual, calibrado, aponta para 
meados/3º quartel do III milénio AC, ou seja, 
para o Horizonte Campaniforme, a que corres-
ponde a Fase II do Porto das Carretas. 

 Os resultados da análise do linho da ne-
crópole de Belle France dão-nos conta de uma 
requintada actividade de tecelagem, que permi-
te supor a existência de trabalho especializado, 
com incorporação de técnica (know how) e de 
tecnologia muito eficientes, com recurso a tea-
res de tipo vertical, de pesos, na variante com 
liço. Se no trabalho do linho se tinha atingido 

tal mestria, na tecelagem da lã, processo bem 
mais simples, os resultados talvez não ficassem 
aquém, no entanto, as evidências escasseiam e 
parecem ligeiramente mais tardias55. 

As sementes de linho (Linum usitatissi-
mum) encontradas em Vila Nova de S. Pedro 
(Paço e Costa Artur, 1953 e Pinto da Silva, 
1988) e Zambujal (Hopf, 1981) adquirem, pois, 
uma maior importância, à luz da sua associa-
ção a uma produção têxtil bem afirmada. Essas 
sementes, pelas suas dimensões (ca. 3,5mm) 
parecem corresponder a linho de sequeiro e de 
Inverno (Pinto da Silva, 1988). 

4.2.1.1.2. Tecelagem (vestígios indirectos) 
e cultura material

As mais frequentes evidências materiais 
atribuíveis à prática da tecelagem são constituí-
das pelas placas de tear quadrangulares/rectan-
gulares e crescentes. Os cossoiros ou fusaiolas 
em cerâmica, volantes de fusos, usados sobre-
tudo para fiar o linho, são relativamente raros, 
embora com larga distribuição na geografia 
peninsular calcolítica: povoados de los Milla-
res, São Pedro (Redondo), Mercador (Mourão), 
Cerro do Castelo das Mestras (Alto Algarve 
Oriental), Cabeço da Mina (Torrão), hipogeus 
da Quinta do Anjo. 

As placas de tear surgem em contextos de 
transição Neolítico final/Calcolítico (Tavares 
da Silva e Soares, 1976-77), com quatro ori-
fícios distribuídos pelos seus vértices, ou com 
um orifício em cada topo. Estas peças terão in-
tegrado muito provavelmente teares de placas 
(Hodges, 1988 e Barber, 1991). As placas são 

55 São raros os vestígios directos de lã tecida. Na sepultura 121 de Castellón Alto (Granada), já da Idade do Bronze argárico 
(1900-1600 AC), a criança, do sexo masculino, usava um possível gorro em lã tecida, coberta por couro (Molina et al., 2003).
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neste mecanismo o elemento principal e deve-
riam possuir em cada tear a maior homogenei-
dade, no que respeita a dimensões e peso, de 
forma a evitar distorções na trama, o que pode 
permitir ao arqueólogo estimar o número de 
teares de placas presentes em um determinado 
contexto. Atenda-se à elevada estandardização 
observada para este tipo de artefacto no Porto 
das Carretas (Figs. 213 a 216). Com os teares 
de placas produzem-se tiras estreitas de tecido, 
que podem ser ligadas, formando tecidos mais 
largos, ou utilizadas como remates para debruar 
tecidos maiores. Poder-se-á também admitir a 
aplicação das placas de cerâmica perfuradas, es-
pecialmente as mais finas, em teares de grade, 
que, ao admitirem a utilização de liço, produ-
zem tecidos mais largos. 

 Na Estremadura portuguesa e Norte do 
país (Beira Alta e Bacia do Douro), as placas de 
tear em cerâmica irão atingir o seu apogeu no 
decurso do Calcolítico, desenvolvendo na Es-
tremadura uma importante função de suporte 
de informação identitária, constituída por ele-
mentos característicos da arte esquemática e da 
simbólica desse período, como representações 
solares, feixes de linhas quebradas, padrões em 
espiga, entre outros. No Sudoeste, ocorre du-
rante o Calcolítico um novo tipo de artefacto, 
em forma de crescente, de secção transversal 
subrectangular, ovalada ou circular, com um 
orifício em cada topo. O crescente, na evolução 
da placa de tear com dois orifícios, poderá cor-
responder à instalação do tear vertical de pesos, 
oferecendo a sua forma curva claras vantagens, 
ao permitir o uso do liço: “Com efeito, uma vez 
colocados perpendicularmente à trave que segura a 
urdidura permitem uma maior aproximação entre 
os fios e, consequentemente, um tecido mais resis-
tente. Esta disposição permite ainda a colocação de 
uma trave na horizontal junto a estes elementos 
que, não só assegura uma maior coesão do conjunto, 

como também reforça a tensão provocada nos fios 
[...] Neste sentido, é de realçar que esta trave não 
poderia ser colocada numa série constituída por 
placas porque inviabilizava a função do liço; pelo 
contrário, a curvatura dos crescentes permite que as 
peças subam e desçam sem interferir na alternân-
cia dos fios da urdidura” (Gomes, 2005, p. 195). 
Este novo artefacto vai substituindo a placa de 
tear, a qual no povoado do Porto das Carretas 
(Quadro 79) detém, na Fase I, apenas 8,4% 
da totalidade dos elementos de tear (placas e 
crescentes) e na Fase II, 6,7%. Defendemos, 
pois, que o crescente surge em um momento 
posterior à placa de tear, mas esta pode subsis-
tir para utilização complementar, por hipótese, 
para a manufactura de tiras têxteis de remate, 
como atrás referido. No Cerro do Castelo de 
Santa Justa, os crescentes são exclusivos (Gon-
çalves, 1989a, p. 293-294). É interessante su-
blinhar o facto do Sudoeste não ter contagiado 
a Estremadura com os crescentes, uma vez que 
manteve com esta região continuadas trocas de 
matérias-primas e produtos manufacturados. 

Verifica-se uma clara assimetria entre o 
Norte e o Sul no que respeita à densidade dos 
artefactos associados à tecelagem (Diniz, 1994), 
sendo os mesmos mais abundantes no Sul. 
Esta diferenciação é concordante com a maior 
intensificação da produção e a maior comple-
xidade social patentes no Calcolítico do Su-
doeste, onde também se observa uma provável 
especialização, associada a segregação espacial 
da actividade. Embora a prática da tecelagem 
se possa ter articulado com as rotinas domésti-
cas, surgindo no povoado do Porto das Carretas 
elementos de tear em contextos domésticos ti-
picamente multifuncionais, o carácter de espe-
cialização técnica desta actividade parecer estar 
presente no mesmo povoado, através de maio-
res concentrações de artefactos de tecelagem em 
espaços, pelo menos aparentemente, dedicados 
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exclusivamente à produção têxtil. Esta observa-
ção aplica-se a ambas as fases do povoado (Figs. 
228 e 239). Em diversos sítios calcolíticos do 
Sudoeste, à semelhança do ocorrido no Porto 
das Carretas, registaram-se concentrações anó-
malas de elementos de tear nomeadamente nos 
seguintes arqueossítios: Cerro do Castelo de 
São Brás, Serpa (Parreira, 1983); Cerro do Cas-
telo de Santa Justa (Gonçalves, 1989a); Mala-
gón (Torre et al., 1984, Lám. IV); Marroquíes 
Bajos (Zafra de la Torre et. al., 1999, p. 93).

4.2.1.1.3. Tecelagem e superstrutura mágico-
-religiosa

 
Em Castelo Velho de Freixo de Numão 

( Jorge et al., 1998-99), onde se registaram 6 
concentrações de placas, uma delas com 25 
exemplares, no espaço intramuros, foi também 
identificado um depósito funerário feminino 
associado a placas de tear. Este achado apoia 
a tradicional atribuição da actividade de te-
celagem ao género feminino (Cardito Rollán, 
1996), como é sugerido por evidências proto-
-históricas da bacia mediterrânea e pela mito-
logia grega, que situa a fiação e tecelagem no 
universo das obrigações e actividades femini-
nas. Mas é também através da tecelagem que o 
género feminino (mito das Parcas) pode atingir 
a transcendência do controlo do destino huma-
no. A este propósito, importa assinalar a desco-
berta da única placa de xisto gravada do Porto 
das Carretas (Figs.184-187), em uma típica 
área (Fig. 228, I) de concentração de elementos 
de tear (crescentes) da Fase I. Esta descoberta 
é não só valorizada pelo facto de provir de um 
contexto funcional bem definido, mas também 
por serem raros os achados de placas de xisto 
gravadas em ambientes residenciais. A classifi-
cação daqueles artefactos como representações 
da deusa-mãe (Gonçalves, 1989c) é particular-

mente sugestiva para a explicação do achado 
do Porto das Carretas. Com efeito, a conota-
ção deste ideoartefacto − representação de uma 
divindade feminina, quase sempre muito bem 
vestida − com os espaços da morte, prefigura o 
conceito grego de “Parca”, poderosa senhora da 
noite, e hábil tecedeira do destino dos humanos. 
Tenha-se presente que a placa de xisto gravada 
emerge como uma inovação própria do apogeu 
do Megalitismo do Centro-Sul do país, acom-
panha os alvores do Calcolítico, e rapidamente 
se descaracteriza, conservando, aparentemente, 
o carácter de amuleto ou talismã, protector dos 
mortos (Soares e Tavares da Silva, 2010a).

4.2.1.2. Produção têxtil, divisão social 
do trabalho, sistema de trocas 
e complexidade social

Temos atribuído funções indutoras de 
complexidade social à divisão social do traba-
lho no domínio da metalurgia do cobre (Soa-
res e Tavares da Silva, 1998), nas sociedades do 
III milénio, porém, a produção têxtil não nos 
tem merecido a devida atenção, como antes 
afirmámos. A significativa presença de elemen-
tos de tear, especialmente crescentes (pesos de 
tear), nos povoados calcolíticos do Sudoeste e 
especialmente no Porto das Carretas, onde se 
identificaram 598 exemplares (Quadro 79), 
desigualmente distribuídos, revelando a exis-
tência de áreas dedicadas à tecelagem, quer em 
posição dominante, quer entrosada com outras 
actividades domésticas, obrigou-nos a reflectir 
sobre o significado económico, social e político 
desta especialização artesanal, do seu papel no 
sistema de trocas e como tal na produção de va-
lor e de complexidade social.

Em termos tecnológicos, e de acordo 
com o registo arqueológico, o Sudoeste parece 
adiantar-se relativamente à vizinha Estrema-
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dura, introduzindo o tear de pesos (crescentes), 
equipamento com capacidade para transformar 
o linho, complemento da agricultura cerealífera, 
e a lã produzida pelos rebanhos de ovinos docu-
mentados na generalidade dos povoados do sul 
do país56. Os produtos têxteis podem assim ter 
suportado redes de interacção e trocas, enquan-
to bens utilitários (D`Altroy e Earle, 1985), 
com capacidade para “financiar” a dispendiosa 
organização social de tipo tribal complexa que 
propomos para o Calcolítico pleno desta região, 
bem como para alimentar as dinâmicas de pro-
dução de bens de luxo e ostentação, no quadro 
das economias do simbólico legitimadoras da 
apropriação do poder político, na segunda me-
tade do III milénio. 

O papel detido pelos artesãos especiali-
zados na sustentabilidade económica da orga-
nização tribal complexa do III milénio no Su-
doeste Peninsular deve ser valorizado, enquanto 
gerador de bens com valor de uso e de troca, 
acreditamos que essencialmente na modalida-
de de bens utilitários, adequados ao conceito 
de staple finance, operacionalizado para socieda-
des complexas precoces por Brumfiel e Earle 
(1987), e de bens de prestígio (wealth finance) 
na segunda metade do milénio.

Seguindo a tradição do pleno Calcolítico, 
na segunda metade do III milénio, a produção 
têxtil é objecto de elevado nível de qualificação 
no sul do actual território português, como ficou 
bem documentado pelo tecido da necrópole de 
Belle France, em Monchique (Soares e Ribeiro, 

2003). Estaríamos nesta fase perante uma pro-
dução artesanal que poderia ter desempenhado 
o papel de equivalente regional de trocas (?).

Como afirmado anteriormente, temos va-
lorizado a produção e comércio de metais nos 
processos de complexidade social, esquecendo 
no entanto outras manufacturas, como o ves-
tuário, por vezes associado a elementos deco-
rativos em osso e marfim (botões) ou mesmo 
em ouro. Este deverá ter desempenhado im-
portante papel na diferenciação de estatuto, em 
especial na distinção dos líderes emergentes em 
contextos da segunda metade do III milénio 
(Horizonte Campaniforme):

“In terms of craft production, the manufac-
ture of special wealth (feathered cloaks, cloth, and 
metal) served strategically to control the society 
economically and symbolicaly. The items of wealth 
served as means of payment, as symbols of legiti-
mate power, and as evidence of sanctity” (Earle, 
1999, p. 185). Timothy K. Earle, ao analisar o 
papel da especialização artesanal na criação de 
complexidade social, encontra uma correlação 
positiva entre ambas, a partir do seu estudo so-
bre chefaturas havaianas e também sobre o im-
pério inca. Neste último contexto, a actividade 
têxtil desempenhou um papel económico-so-
cial de relevo, que os colonizadores europeus, 
motivados pela procura de metais nobres, não 
conseguiram valorizar. A reflexão de Pedro Pi-
zarro muitas décadas depois da sua intervenção 
militar naquele território, quando jovem, é a 
este propósito eloquente:

56 Os restos faunísticos recolhidos no Porto das Carretas, devido às más condições de conservação, constituem uma peque-
na amostra residual, na qual se identificou a presença de gado ovino, em ambas as fases do povoado (Cardoso, Anexo 3). Na 
região que designámos por Triângulo da Luz, observou-se a presença maioritária de gado ovicaprino em Monte do Tosco1, 
apontando para a importância da pastorícia, e no Moinho de Valadares1, onde também ocupa uma posição dominante, sem 
que se possa ser muito afirmativo face à pequena dimensão das amostras. A melhor colecção faunística da região considera-
da proveio do Mercador, povoado muito provavelmente satélite de Porto das Carretas. Aí, curiosamente, o gado ovicaprino 
ocupa o segundo lugar, depois dos suídeos, e a idade de abate (entre os 18 meses e os 2,5 anos) aponta para uma explora-
ção que visava sobretudo o aproveitamento da carne.
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“I could not say about the warehouses I saw, 
of cloth and all kinds of garments which were made 
and used in this kingdom, as there was no time to 
it, nor sense to understand so many things.” (Mur-
ra, 1962, p. 717). 

No contexto do Porto das Carretas, e, em 
geral, no Calcolítico do Sudoeste, não tivemos 
dificuldade em eleger a produção têxtil como 
uma das actividades económicas estruturantes 
do modo de produção calcolítico. A tecelagem 
terá contribuído, ao lado da metalurgia, para o 
avolumar das contradições de uma organização 
social tendencialmente autárcica, que impedia 
o pleno desenvolvimento das forças produtivas.

4.2.2. Metalurgia
 
4.2.2.1 Triângulo da Luz

No Porto das Carretas, como na generali-
dade dos povoados calcolíticos quer da Estre-
madura (Leceia), quer do Sudoeste Peninsular 
(Monte da Tumba, Escoural, Monte Novo dos 
Albardeiros), as primeiras arquitecturas calcolí-
ticas antecedem o desenvolvimento da metalur-
gia. Esta começa a afirmar-se no início do se-
gundo quartel do III milénio57 . No Triângulo da 
Luz, onde o cobre foi utilizado de forma conser-
vacionista, identificou-se uma primeira fase me-
talúrgica, na primeira metade do III milénio, em 
Moinho de Valadares1 (Cabana 2), representada 

por pingo de fundição, fragmentos de cadinho, 
fragmentos de instrumento de cobre (Valera, 
2005). O Monte do Tosco1 revelou, igualmente, 
actividade metalúrgica na primeira metade do 
III milénio, destacando-se a presença de 2 frag-
mentos de cadinho, pingo de fundição, possível 
molde (fragmento), punção, fragmento de esco-
pro, fragmento de lâmina (Valera, 2000b). 

Mas será claramente em meados e na se-
gunda metade do III milénio (Horizonte Cam-
paniforme) que a metalurgia do cobre atinge 
uma maior dispersão e visibilidade, surgindo 
nos seguintes povoados:

– Porto das Carretas (Fase II), em contex-
to de produção (Forno N2), de armazenagem 
(Cabana K5), e de consumo (Torre M13); 

– Mercador (Fase II), Cabanas 1 e 2. Estas 
cabanas, de planta circular, com embasamento 
em alvenaria de xisto, possuíam respectivamen-
te 6 e 5m de diâmetro interno. Os produtos 
metalúrgicos surgiram associados a estruturas 
de combustão (pingo e 3 cadinhos de fundição), 
a contextos de rejeição (fragmentos de instru-
mentos, nomeadamente de machado plano) e 
de uso (punção) (Valera, 2005);

– Monte do Tosco1 (Fase II), Cabana 1, 
de planta circular, embasamento em alvenaria 
de xisto, com cerca de 5m de diâmetro interno. 
Nesta cabana concentravam-se os produtos me-
talúrgicos, quer evidências de prática de meta-
lurgia, como pingos de fundição, quer objectos 

57 Os primeiros indícios de provável metalurgia do cobre na Península Ibérica foram identificados no povoado neolítico de 
Cerro Virtud de Herrerias (Cuevas de Almanzora, Almeria), onde a mais antiga vasilha de redução de minerais foi atribuída à 
fase I, datada de 5920±70 BP (Beta -90885), e que calibrada a 2 sigma fornece o intervalo de 4940-4620 AC (Montero Ruíz e 
Taboada, 1996). Na escória aderente à superfície interna do fragmento de cerâmica foram identificados chumbo, antimónio, 
bario e uma ínfima presença de cobre. O material escoreáceo pode ter resultado de uma experiência descontinuada de 
redução de mineral de cobre, facilitada pela existência de mineralizações de cobre na envolvente próxima do povoado, ou 
pode ter sido o resultado de um incêndio acidental de estruturas de madeira associadas a argila. Inclinamo-nos mais para a 
segunda hipótese face não só à datação do contexto, mas sobretudo à sua estrutura económico-social. As escórias de Cerro 
Virtud tiveram o mérito de valorizar os fenómenos de convergência cultural relativamente à perspectiva difusionista tão 
bem implantada na Península Ibérica, e no caso vertente de “olhos postos” nos Balcãs (Glumac e Todd, 1991).
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acabados, com 7 registos, de que importa des-
tacar um punhal de lingueta; na mesma cabana 
surgiu também a maioria da cerâmica campa-
niforme (decoração incisa) (Valera, 2005). A 
intensificação da metalurgia do cobre foi igual-
mente registada em meados e segunda metade 
do III milénio, nas macro-aldeias de San Blas e 
Pijotilla (Hurtado, 1999). Em San Blas, a acti-
vidade metalúrgica foi espacialmente segregada, 
em um esporão sobre o Guadiana, no extremo 
NW do povoado, separada da área residencial 
por fosso. Aí foram identificados fornos meta-
lúrgicos (70x30cm de diâmetro), além de outros 
indicadores, como minerais de cobre, sobretudo 
carbonatos de cobre, escórias, cerâmicas com es-
corificações, e produtos finais (Hurtado, 2004). 

 A caracterização química dos artefactos 
metalúrgicos dos povoados do Moinho de Va-
ladares1, Mercador (Fase II), Monte do Tosco1 
e Cerros Verdes, por EDXRF, ou seja, semi-
-quantitativa e sem limpeza da espessa camada 
de corrosão (Araújo e Valério, 2005), com todas 
as alterações que a mesma vai sofrendo, nomea-
damente através da incorporação de elementos 
oriundos dos sedimentos encaixantes, forneceu 
duas situações bem diferenciadas no que res-
peita ao comportamento dos elementos cobre 
e arsénio: nos artefactos de cobre, pré-campa-
niformes, do Moinho de Valadares1 o arsénio é 
vestigial. Nos restantes povoados, os artefactos 
metálicos atribuíveis à segunda metade do III 
milénio foram manufacturados a partir de ligas 
de cobre arsenical.

4.2.2.2. A rota do cobre do Guadiana
 
A análise química dos artefactos metáli-

cos da Fase II do Porto das Carretas (Valério et 
al., 2007) permitiu admitir a hipótese de serem 
produzidos a partir de minérios ricos em co-
bre disponíveis na bacia do Guadiana, a que se 

adicionavam, na fase de redução, minérios de 
arsénio. Nos resultados então obtidos ficou im-
plícito que o nosso conhecimento actual sobre 
a fileira produtiva da metalurgia do cobre pos-
sui grandes lacunas e que a relativa escassez de 
artefactos metálicos nos contextos residenciais 
parece apontar para a valorização e conservação, 
com reciclagem, desses materiais metalúrgicos. 
Verificou-se que, no Porto das Carretas, deve-
rá ter existido armazenagem de matéria-prima 
(Cabana K5), redução metalúrgica no Forno 
N2 e concentração de instrumentos metálicos 
na Torre M13, em associação com os restan-
tes artefactos mais qualificados da ocupação do 
Grupo Internacional do Horizonte Campa-
niforme. Também em San Blas se observou o 
mesmo comportamento valorizador dos objec-
tos de cobre, em associação com uma inequívo-
ca hierarquização do espaço. A Cabana J27, que 
com a devida diferença de escala, recorda a Tor-
re M13 do Porto das Carretas, e na qual ( J27) 
se encontraram vasos de armazenagem, um pu-
nhal de lingueta, o maior conjunto de cerâmi-
cas campaniformes do povoado, constitui uma 
das expressivas materializações da desigualdade 
social que se instala no Sudoeste Peninsular a 
partir de meados do III milénio: 

“ [...] se trata de un lugar con una alta con-
centración de objetos de prestigio: además de los ya 
mencionados objetos de cobre, vasos de marmol, ce-
rámicas campaniformes y con motivos decorativos 
oculados y a “peine” se han localizado varios ídolos 
de caliza, como un oculado del tipo característico 
de la Cuenca Media del Guadiana, un ídolo betilo 
cónico y otro cilíndrico, objetos de adorno en hueso 
pulido y marfil y placas de arquero, entre otros ele-
mentos.” (Hurtado, 2004, p. 152).

Como antes afirmámos, não é possível ava-
liar a importância da metalurgia e dos metais so-
mente a partir de contextos residenciais em fase 
de rejeição e abandono. O metal constitui um 
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bem económico valioso que é usado de forma 
conservacionista, podendo ser reciclado, através 
de refundição, facto que poderá justificar o apa-
recimento de evidências de fundição em peque-
nos povoados como Mercador, mas também ar-
mazenagem para incorporação em novos ciclos 
produtivos como se ilustra através do depósito 
de S. Brás (Serpa), que em seguida apresentare-
mos, e que poderá ser datado, pela tipologia dos 
materiais, da 2ª metade do III milénio. 

Depois de uma fase de grande escassez 
de peças metálicas correspondente à primeira 
metade do III milénio, assiste-se na bacia do 
Guadiana, como temos vindo a afirmar, à in-
tensificação da metalurgia do cobre arsenical, 
durante o Horizonte Campaniforme/Bronze 
antigo. A margem esquerda do médio Guadia-
na possui importantes recursos mineiros, com 
destaque para: 

– Mineralizações filonianas de cobre, na 
área de Cheles, San Blas (Hurtado, 2004).

– Minas de Rui Gomes e Monte do Judeu, 
com vestígios de exploração pré-histórica, no 
concelho de Moura (Soares et al., 1996) (Fig. 
255); 

– Área mineira de Barrancos-Ardila (Soa-
res, 1992) (Fig. 255);

– Faixa piritosa ibérica, Serra Algarvia 
(Barriga e Carvalho, 1983).

O Guadiana comporta-se como o prin-
cipal eixo de circulação do cobre e do sal ma-
rinho, perfazendo um percurso com mais de 
200Km, entre Pijotilla e a foz do rio. Pijotilla 
deverá ter continuado a deter uma posição ci-
meira na estrutura de poder e de povoamento 
da margem esquerda do Guadiana até ao final 
do III milénio, transição para o seguinte, ou 
seja no Bronze antigo, e nessa medida podia ter 
sido o principal centro redistribuidor da pro-
dução metálica da bacia do Guadiana e do sal 
marinho proveniente da sua desembocadura. A 

grande maioria (mais de uma centena), das pe-
ças metálicas do povoado de Pijotilla pertence 
ao período campaniforme, sendo de destacar a 
presença de pontas de jabalina e de punhais de 
lingueta:

[...] los hallazgos de puñales, considerados 
bienes de prestigio y representativos del estatus so-
cial de ciertos individuos se encuentran en el asen-
tamiento de mayor tamaño de la región, lo que 
podría reafirmar así un rango que se refleja en la 
jerarquización del territorio [...]. La acumulación 
de artefactos metálicos en la Pijotilla indicaria el 
poder que determinados individuos o élites osten-
tarían en una estructura social cada vez más jerar-
quizada” (Hurtado, 1999, p. 64-65).

A intensificação da produção metálica no 
médio Guadiana durante o Horizonte Campa-
niforme é reconhecida para a generalidade da 
região (Enríquez Navascués, 2007) e associa, 
como na Meseta, o estilo campaniforme Ciem-
pozuelos a produções de armas de cobre arse-
nical e a diademas de ouro, como no achado, 
provavelmente funerário, de Montijo/Barbaño, 
Badajoz (Enríquez Navascués, 2007). No sul 
de Portugal os mais impressivos conjuntos de 
artefactos metálicos, da segunda metade do III 
milénio, provieram de:

– Sepultura individual do nicho da câma-
ra do Monumento 3 de Alcalar. Este depósito 
metálico, claramente votivo, tinha a particulari-
dade de incluir dois fragmentos de instrumen-
tos indeterminados e um machado plano frac-
turado anteriormente à constituição do depósi-
to, pondo em destaque a importância do metal 
em si mesmo. Continha um total de 15 objectos 
de cobre (analisados), dos quais 5 eram punhais, 
espessados segundo o eixo longitudinal media-
no, marcado por nervura, com encabamento em 
lingueta e entalhes laterais, de carácter evolu-
cionado, provavelmente do final do III milénio. 
Os restantes artefactos enquadram-se na tipo-
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Fig. 255 - Localização dos povoados com cerâmica campaniforme sobre mapa com as minas de cobre e as classes de 
capacidade de uso do solo na bacia do Guadiana, entre a ribeira de Cuncos e o rio Chança. Adaptado de  A. Monge Soares, 
1992, com actualização da cartografia arqueológica: 1 - Perdigões; 2 - Porto das Carretas; 3 - Monte do Tosco 1 ; 4 - Outeiro 
de S. Bernardo; 5 - Castelo Velho de Safara; 6 - Sala nº1; 7 - Três Moinhos; 8 - Cerro dos Castelos de São Brás.
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logia comum dos instrumentos de trabalho cal-
colíticos, à excepção de uma estreita fita metá-
lica (75x2,6cm), com espigões terminais de en-
cabamento que o autor classificou como cinto 
metálico e que pensamos poder corresponder a 
uma serra de fita, com os dentes razoavelmente 
desgastados (Estácio da Veiga, 1889);

– Depósito metálico do Outeiro de S. Ber-
nardo (Moura). Encontrado em um estrato de 
ocupação do Horizonte Campaniforme, com 
cerâmicas incisas afins do estilo Ciempozuelos 
(Bubner, 1979). Era constituído originalmente 

por 17 peças, das quais quatro armas (pontas 
tipo Palmela e de jabalina, fragmento de lâmi-
na de punhal, punhal de ponta romba e enca-
bamento por chanfros laterais). Os restantes 
objectos incluíam um possível lingote (cobre) 
e instrumentos de trabalho de tipologia calco-
lítica. À excepção do lingote, em cobre puro, as 
restantes 14 peças analisadas foram manufactu-
radas em cobre arsenical (Cardoso et al., 2002).

Os autores do último trabalho sobre o 
conjunto metálico do Outeiro de S. Bernardo 
trazem informação adicional que permite reto-

•Fig. 256 – Principais povoados activos em meados / 2ª metade do III milénio AC na bacia do médio e baixo Guadiana português (•) e 
macro-aldeias (•)  do Sudoeste Peninsular: 1 – Terrugem; 2 – Famão; 3 – Fonte Ferrenha; 4 – São Gens; 5 – São Pedro; 6 – Miguens 3; 
7 – Porto das Carretas; 8 – Mercador; 9 – Monte do Tosco 1; 10 – Cerros Verdes; 11 – Outeiro de São Bernardo; 12 – Castelo Velho 
de Safara; 13 – Monte Novo dos Albardeiros; 14 – Sala nº1; 15 – Três Moinhos; 16 – Cerro dos Castelos de S. Brás; 17 – Cerro do Castelo 
de Santa Justa; 18 – Cerro do Castelo das Mestras; 19 – Cerro do Castelo de Corte João Marques; I – Pijotilla; II – San Blas; III – Perdigões; 
IV – Porto Torrão; V – Alcalar; VI – Valencina de la Concepción. 
Principais fontes cartográficas: Nocete, 2001; Soares, 1992; Valera, 2005.
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mar a ideia de depósito ou esconderijo de fun-
didor antes defendida por O. da Veiga Ferreira 
(1971). Embora não apoiem expressamente 
a classificação antes proposta, provam que o 
achado ocorreu em uma área restrita do sítio, 
entre 25 e 35cm de profundidade e atribuem 
ao conjunto um carácter homogéneo do ponto 
de vista cronológico-cultural, o qual é reforça-
do pelos resultados das análises químicas que 
revelaram, à excepção do provável lingote, em 
cobre puro, a utilização de cobre arsenical. A 
ponta de jabalina e o serrote com um orifício 
para fixação do cabo, que poderia ser rebitado, 
sugerem uma datação do terceiro ou mesmo do 
último quartel do III milénio AC, a que po-
diam associar-se as cerâmicas campaniformes 
incisas ali recolhidas.

4.2.2.2.1. Depósito de peças metálicas de S. Brás

O depósito metálico de S. Brás (Serpa), 
atribuível ao Cerro dos Castelos, da Quinta de 
S. Brás, em Serpa, pertencente à colecção Ar-
ronches Junqueiro, estava na posse do seu her-
deiro Dr. Luciano Costa, que o depositou no 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal. Encontrava-se até agora inédito e 
ainda não foi objecto de análises químicas, que 
provavelmente confirmarão a nossa expectativa 
de se tratar de um conjunto manufacturado em 
cobre arsenical. É por agora a maior concentra-
ção de artefactos metálicos conhecida na região, 
para este período, constituída por 28 objectos, 
dos quais 25 são instrumentos de trabalho, e três 
são armas, com um peso total de 6,356kg. Nos 
utensílios de trabalho, encontram-se dois frag-
mentos de duas prováveis serras, documentando 

a afirmação anterior da valorização do próprio 
metal, como matéria-prima de um novo ciclo de 
produção através de refundição. Este comporta-
mento conservacionista explica, pelo menos em 
parte, a escassez de artefactos metálicos nos ní-
veis de abandono dos sítios de habitat.

O depósito metálico de S. Brás encon-
trava-se acondicionado em vaso cerâmico58 de 
armazenagem, globular achatado, forma (8) e 
pasta características do repertório cerâmico do 
III milénio do Sudoeste, com 7,2 litros de ca-
pacidade. Trata-se, em nosso entender, de um 
depósito de fundidor, encontrado a quando de 
trabalhos de lavoura no povoado do Cerro dos 
Castelos de S. Brás, onde Rui Parreira (1983) 
identificou uma fortificação com duas linhas 
de muralhas fundada na 1.ª metade do III mi-
lénio e abandonada na 2.ª metade do mesmo; 
à fase de destruição das estruturas defensivas, 
Rui Parreira atribui uma ponta de tipo jaba-
lina, em cobre com vestígios de arsénio (Soa-
res et al, 1994), correlacionável com cerâmica 
campaniforme pontilhada e incisa e com o de-
pósito metálico agora publicado. O povoado 
forneceu ainda materiais da Idade do Bronze 
recente. 

São flagrantes as semelhanças tipológicas 
entre o depósito de S. Brás e o conjunto do Ou-
teiro de S. Bernardo: os serrotes nos 4 e 9 (Car-
doso et al., 2002, Fig.1) oferecem similitudes 
respectivamente com as peças nos 5 e 4 da Fig. 
262. Nos desenhos de Manuel Heleno (Fig.5), 
do depósito do Outeiro de S. Bernardo (Cardo-
so et al., 2002), encontrámos o melhor paralelo 
para um provável punhal de ponta romba, com 
encabamento através de 2 pares de chanfros la-
terais e opostos (nº. 3 da Fig. 263). O conjunto 

58 O depósito ritual de 30 pontas de jabalina no dólmen de La Pastora foi também acondicionado em recipiente de cerâmica, 
por sua vez depositado sob a mamoa do monumento (Almagro, 1962). Cf. a recente revisão e análise química deste conjunto 
metálico, que apontam para uma produção local do Calcolítico-Bronze antigo (Montero Ruíz e Teneishvili, 1996).
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Fig. 257 - Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa). Recipiente cerâmico globular achatado (forma 8), liso, montado manualmente, com 
cerca de 7,2 litros de capacidade.

Fig. 258 -  Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa).  1. Cinzel estreito, sobre lâmina pouco espessa de secção transversal rectangular; 
gume em crescente, com bisel assimétrico; completo; 95x8x3mm; peso: 12,6grs; inv. CAST.BR/18.  2. Cinzel sobre lâmina espessa, de secção 
transversal rectangular; gume em crescente, com bisel muito ligeiramente assimétrico; extremidade oposta apontada; completo; 84x11x8mm; 
peso: 37,4grs; inv. CAST.BR/16.  3. Cinzel estreito sobre lâmina pouco espessa de secção transversal rectangular; gume em bisel assimétrico, 
erodido pelo uso; extremidade oposta convexa; completo; 67x8x4mm; peso: 9,2grs.; inv. CAST.BR/17.  4. Cinzel espesso; secção transversal 
quadrangular; gume estreito com bisel ligeiramente assimétrico, erodido pelo uso; completo; 136x12x11mm; peso: 92grs.; inv. CAST.BR/15.
5. Cinzel/escopro alongado, de secção transversal subcircular; contorno irregular; gume em crescente com bisel assimétrico, erodido pelo 
uso; extremidade oposta de contorno rectilíneo; completo; 145x10x10mm; peso: 81,2grs; inv. CAST.BR/14.
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Fig. 259 - Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa).  1. Machado plano de corpo trapezoidal com gume em crescente, bisel 
simétrico, fio do gume bem conservado; o talão apresenta contorno ligeiramente arqueado; completo; 172x79x13mm; peso: 
809,2grs; inv. CAST.BR/2.  2. Machado plano de corpo trapezoidal com gume em crescente, bisel simétrico e fio do gume bem 
conservado; talão de contorno convexo, pouco regular; completo; 178x83x13mm; peso: 891,2grs; inv. CAST.BR/4.  
3. Machado plano de corpo trapezoidal com gume em crescente, fracturado em uma das “pontas do crescente”; bisel simétrico 
e fio do gume com ligeiras deformações resultantes do uso; o talão apresenta contorno ligeiramente arqueado; completo; 
205x77x10mm; peso: 702grs; inv. CAST.BR/3.  4. Machado plano de corpo trapezoidal com gume em crescente, de bisel 
simétrico; fio do gume bem conservado; talão de contorno rectilíneo; completo; 179x82x16mm; peso: 982,4grs; inv. CAST.BR/5.
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Fig. 260 - Depósito de peças 
metálicas de S. Brás (Serpa).
1. Machado plano de contorno 
subtrapezoidal, com gume em 
crescente, de bisel simétrico e 
fio do gume bem conservado; 
talão de contorno convexo; 
completo; 168x67x14mm; peso: 
746,4grs; inv. CAST.BR/6. 
2. Instrumento deformado 
ou possível lingote (?) com 
a preforma de machado 
subtrapezoidal, espessado no 
centro; o gume foi percutido 
e nitidamente espessado; 
completo; 163x33x14mm; peso: 
356,8grs; inv. CAST.BR/7.

metálico de S. Brás agora apresentado reforça a 
tese que temos vindo a defender sobre a inten-
sificação da produção induzida pela metalurgia 
do cobre, na segunda metade do III milénio. 

Se no processo produtivo o metal veio im-
por alterações aos utensílios de trabalho, com 
consequências no desenvolvimento das forças 
produtivas, o seu protagonismo não foi menor 
no domínio sociopolítico. Pela via do incre-
mento do trabalho especializado (divisão técni-
ca e social do trabalho) e da operacionalização 
de um equipamento artefactual com funções 
coercivas, as lideranças instáveis do Horizonte 
Campaniforme legitimam a tomada e manu-
tenção do poder. A metalurgia do cobre arse-

nical e do ouro cria acréscimos de complexida-
de social, abrindo caminho para as chefaturas 
complexas da Idade do Bronze.

 A concluir, podemos afirmar que sendo 
o cobre um bem escasso, foi usado criteriosa-
mente e reciclado, segundo lógica conservacio-
nista; para se conhecer o seu peso económico-
-social real é necessário redireccionar as per-
guntas para domínios menos comuns, como, 
por exemplo, para os impactes ambientais da 
metalurgia, tal como ocorreu no projecto in-
terdisciplinar desenvolvido para o golfo de Cá-
diz (Nocete et al., 2005a); procurar contextos 
rituais ou de armazenagem como os que aqui 
seleccionámos contribui para resgatar o dina-
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Fig. 261 - Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa).  1. Enxó de corpo sub-trapezoidal com gume em crescente, de bisel assimétrico; 
fio do gume conservado; completa; 178X33x6mm; peso: 170,8grs; inv. CAST.BR/10.  2. Enxó de corpo sub-trapezoidal com gume em 
crescente, de bisel assimétrico; fio do gume conservado; completa: 111x35x9mm; peso: 147,2grs; inv. CAST.BR/12.  3. Enxó de corpo 
trapezoidal com gume em crescente, de bisel assimétrico; fio do gume conservado; talão de contorno convexo; completa; 132X43x8mm; 
peso: 175,2grs; inv. CAST.BR/11.  4. Enxó longa de corpo subtrapezoidal com gume em crescente, deformado; o talão possui contorno 
aproximadamente rectilíneo; apresenta flexão provavelmente resultante da sua utilização como alavanca; completa; 201x39x7mm; peso: 
254grs; inv. CAST.BR/9.  5. Enxó de corpo subrectangular, com gume assimétrico, completa; 142x35x9mm; peso: 213,8grs; inv. CAST.BR/8.   
6. Enxó de corpo trapezoidal com gume em crescente, de bisel assimétrico; talão pouco cuidado como na generalidade dos artefactos; 
completa; 106x27x8mm; peso: 130,8grs; inv. CAST.BR/13.



405Fig. 262 - Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa).  1. Serra sobre lâmina longa, com serrilhado rectilíneo (140mm de extensão) 
em um dos bordos laterais; talão de contorno trapezoidal com chanfros de encabamento laterais, opostos e assimétricos; completa; 
255x47x3mm; peso: 157,8grs; inv. CAST.BR/25.  2. Serra sobre lâmina média, com serrilhado rectilíneo (45mm de extensão) em um dos 
bordos laterais; na zona de encabamento a lâmina encontra-se dobrada; completa; 174x37x2mm; peso: 72grs; inv. CAST.BR/22.  3. Serra 
sobre lâmina muito regular (serrilhado com 135mm de extensão); talão com dois chanfros laterais de encabamento no mesmo bordo da 
peça; completa; 173x29x2mm; peso: 40grs; inv. CAST.BR/24.  4. Serrote curvo (muito adequado para a poda de árvores); encabamento 
através de lingueta obtida por dobragem e martelagem lateral da lâmina, reforçada por dois chanfros laterais opostos e assimétricos; 
completo; 204x40x2mm; peso: 55grs; inv. CAST.BR/23  5. Pequeno serrote sobre lâmina espessada na zona de encabamento, constituindo 
espigão bem desenvolvido; chanfro no bordo oposto ao do serrilhado (com 60mm de extensão); completo; 106x24x1mm; peso: 16,8grs; 
CAST.BR/26.   6. Pequeno serrote, com encabamento em espigão destacado do corpo da peça por um par de pequenos entalhes opostos 
e simétricos; extensão do serrilhado, 70mm; 105x26x2mm; peso: 14,6grs; CAST.BR/27.   7. Talão de uma provável serra de grande dimensão 
(cf. CAST.BR/25), com dois chanfros de encabamento laterais, opostos e simétricos, e um terceiro, secundário; 87x46x2,5mm; peso: 40grs.; 
inv. CAST.BR/29.  8. Talão de provável serra de média dimensão, de contorno convexo, com dois chanfros de encabamento laterais, opostos 
e assimétricos; 70x37x2mm; peso: 22,8grs; inv. CAST.BR/28. 
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Fig. 263 - Depósito de peças metálicas de S. Brás (Serpa).
1. Punhal de lingueta, espessado segundo o eixo longitudinal; este é assinalado por nervura relevada; encabamento 
em lingueta; completo; 149x32x4mm; peso: 74,2grs; inv. CAST.BR/21. 2. Punhal espessado segundo o eixo longitudinal; 
este é assinalado por nervura; encabamento em lingueta com par de chanfros laterais opostos e simétricos; completo; 
129x29x2mm; Peso: 32grs; inv. CAST.BR/19. 3. Punhal de ponta romba e lâmina delgada; encabamento através de dois pares 
de chanfros laterais opostos e simétricos; completo; 170x25x1,5mm; peso: 19grs; inv. CAST.BR/20. 
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mismo da rota do cobre do Guadiana, na se-
gunda metade do III milénio AC. 

Os instrumentos metálicos deverão ser 
valorizados nas dinâmicas económicas de de-
senvolvimento das forças produtivas e de inten-
sificação da produção, bem como no processo 
de criação de complexidade social (artefactos 
bélicos e sociotécnicos): divisão intrassocial do 
trabalho e manutenção das redes de intercâm-
bio próprias do sistema económico de bens de 
prestígio (cf. Cap. 1, subtítulo 1.1.2.10.), em 
que a Península Ibérica, no seu conjunto, deverá 
ter participado.

4.3. Retocar a imagem do puzzle

O registo arqueológico do Porto das Car-
retas da segunda metade do III milénio é par-
ticularmente expressivo, pelo estado de conser-
vação e pela sua descontinuidade estratigráfica 
face à ocupação calcolítica da primeira metade 
do mesmo milénio. A desagregação da organi-
zação sociopolítica calcolítica que tem vindo a 
ser percebida em diversos contextos do Sudoes-
te e na Estremadura, encontra-se particular-
mente bem materializada no Porto das Carre-
tas. Fica-nos uma imagem de fim de ciclo para 
o Horizonte Campaniforme, em parte em re-
sultado da sua posição estratigráfica no topo das 
sequências do pleno Calcolítico, exposto, pois, a 
intensos processos de redução, quer pelos agen-
tes da geodinâmica externa, quer por acções 
antrópicas. São raros os contextos de produção 
e residência campaniformes bem conservados. 
Desses contextos destacamos além da Fase II 
do Porto das Carretas, Monte do Tosco1 (Vale-
ra, 2005), a pequena atalaia fortificada de Fraga 
da Pena (Valera, 2007), a última fase construtiva 

de Monte da Tumba (Tavares da Silva e Soares, 
1987), o sítio de Miguens3 (Calado, 2002; Ma-
taloto e Boaventura, 2009) e as macro-aldeias 
de San Blas (Hurtado, 2004) e de Marroquíes 
Bajos (Zafra de la Torre et al., 1999). 

A partir da informação proveniente de sí-
tios de habitat, assistimos a uma nítida diferen-
ciação da elite sociopolítica, associada a estrutu-
ras defensivas, ao controlo da produção metalúr-
gica e dos bens de prestígio (Torre M13 de Por-
to das Carretas, Cabana1 de Monte do Tosco1, 
Cabana J27 de San Blas). Este excesso de visi-
bilidade deixa, tendencialmente, na obscuridade 
a restante população camponesa. No que con-
cerne à estrutura social da segunda metade do 
III milénio, Marroquíes Bajos fornece algumas 
respostas, nomeadamente em relação à concen-
tração do povoamento em grandes povoados e 
correlativo despovoamento de áreas ocupadas na 
primeira metade do III milénio. Como afirmam 
os responsáveis pelas escavações, o momento de 
maior investimento na construção da macro-
-aldeia ocorre entre 2450 e 2350 AC (Castro 
López et al., 2008); a área muralhada atinge en-
tão os 340.000 m2 e o sistema de captação e dis-
tribuição de água ultrapassa um milhão de m2; 
o povoado é palco de activa intervenção cons-
trutiva; fisicamente, a macro-aldeia distribuía-se 
por uma superfície aproximadamente circular, 
organizada por uma sucessão de um mínimo de 
5 fossos concêntricos. O quarto fosso contorna, 
externamente, uma linha de fortificação com 
bastiões semi-circulares. Esta linha fortificada, 
com cerca de 2m de espessura, construída em 
pedra e adobes rectangulares (20x20x10xcm) de-
limita pois uma área interior de 34 ha. O quinto 
fosso delimita cerca de 79 hectares, que incluem 
campos de cultivo59. Ocorre neste período a in-

59 V. Hurtado (1991) identificou, igualmente, em Pijotilla, um aro de exploração agrícola delimitado por fosso.
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tensificação agrária com prática de regadio, a par 
de processo de concentração populacional: po-
pulação mínima estimada em 6800 habitantes, e 
cerca de 200 a 300 unidades domésticas; sobre-
tudo a partir da análise arquitectónica, verificou-
-se que a partir da fase 4 (c. 2125 - c. 1975 AC) 
existem unidades domésticas que possuem o seu 
espaço de residência e de reprodução delimitado, 
facto que é interpretado como apropriação fami-
liar dos respectivos meios de produção:

 “En todo caso lo que planteamos como hi-
pótesis es la existencia de una particularización de 
los medios de producción: determinadas familias 
tienen derechos concretos sobre tierras señaladas y 
delimitadas. Esto podemos defenderlo para la fase 
ZAMB 4 (c. 2125-c. 1975 BC) pero no para las 
anteriores” (Zafra de la Torre et al., 1999, p. 87).

Na fase 4, do final do III milénio, foi pois 
identificado um âmbito espacial e arquitectóni-
co doméstico, multifuncional, onde decorrem: 
“procesos de producción alimentaria, cobijo, descan-
so, consumo, higiene...y, junto a ellas, otras funcio-
nes como el abastecimiento de agua que expresan 
cierto nivel de autonomía subsistencial. Todo ello 
cercado por un muro que marca los límites en el po-
blado de lo que denominamos la casa [...] La base 
en que se sustenta esta autonomía es la tierra a la 
que suponemos parcelada al igual que el poblado, la 
tierra ahora explotada por y para la familia” (Za-
fra de la Torre et al., 1999, p. 87).

Estas parcelas domésticas cercadas indica-
riam pois uma descentralização da economia do 
povoado, com apropriação privada da terra por 
parte de unidades produtoras famíliares, cuja 
transmissão por herança seria assegurada por 
mecanismos de matrimonio e descendência des-
conhecidos, a par de um âmbito colectivo ou pú-
blico gerido pelo poder especificamente político.

Teríamos, assim, nas duas últimas centú-
rias do III milénio AC uma verdadeira ruptura 
em termos de organização social e de regime de 

propriedade. Neste processo de mudança que os 
autores designam por campesinización (Zafra de 
la Torre et al., 1999) enraíza-se uma nova lógi-
ca das relações de propriedade, que coloca no 
centro do debate a precoce apropriação privada 
dos meios de produção, mecanismo indutor da 
emergência e manutenção de classes sociais, em 
geral considerado posterior ao modo de produ-
ção tributário. 

“ [...] el movimiento histórico de particulari-
zación de los medios de producción y los objetivos de 
reproducción de las unidades domésticas establecen 
las circunstancias que possibilitan una explotación 
permanente e institucionalizada. La clave para 
determinar el alcance de esta explotación y la con-
siguiente desigualdad social está en la transforma-
ción de las relaciones de propriedad ” (Zafra de la 
Torre et al., 1999, p. 100).

Perante esta nova realidade empírica, ca-
be-nos perguntar se a transição para o Estado 
definida por Nocete (1994) como a substitui-
ção do território clânico cónico plurilocal, pelo 
território de coerção supra-local, na Cultura de las 
Campiñas, cerca de 2200-1900 AC, não adqui-
re agora maior verosimilhança.

“[...] tendríamos que reconocer en el Jaén de 
la Edad del Cobre una metrópolis imperial, con 
un área amurallada 5 veces mayor que la de Los 
Millares, considerado el núcleo más complejo de 
cuantos se conocen en los ámbitos mediterráneo y 
atlántico.” (Zafra de la Torre et al., 1999, p. 92). 

Podemos, porém, interrogar os dados de 
outra forma: não seria a constituição de peque-
nas unidades produtoras, em articulação com a 
acção pública (representada pelo poder político 
do aglomerado de Marroquíes Bajos) uma es-
tratégia de resistência à estratificação? Outras 
leituras são, obviamente, possíveis. De referir a 
proposta de Pedro Díaz-Del-Rio (2004) para 
explicar a evolução de Marroquíes Bajos, pro-
posta em que se recorre a um conceito orga-
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nizativo voluntarista e flexível. Neste, o poder 
político seria exercido por lideranças instáveis, 
apoiadas ou “demitidas” por facções, por hipó-
tese representativas do poder dos agregados fa-
miliares, actuando segundo dinâmicas de fissão/
aglomeração, e não propriamente coercitivas.

Quando a macro-aldeia de Marroquíes Ba-
jos atinge o seu máximo desenvolvimento, entre 
2450 e 2350 AC, a rede de povoamento calcolí-
tico local do Triângulo da Luz já se encontraria 
desarticulada. Em sua substituição teríamos uma 
malha de povoamento mais aglomerado. Entre a 
macro-aldeia e os povoados abertos como Mer-
cador (Fase II)60, existiam torres monumentali-
zadas (Fases II do Porto das Carretas e do vizi-
nho sítio de Miguens 3, na margem oposta do 
Guadiana), às quais podemos associar a emer-
gência de elites apoiadas, como já antes subli-
nhámos, em sectores económicos não regulados 
pelas normas tradicionais da agro-pastorícia, 
particularmente a metalurgia. A produção me-
tálica deverá ter ocupado uma posição cimeira 
nos circuitos da economia de bens de prestígio, 
cuja estratégia de segurança assentaria agora em 
alianças de líderes, face à amplitude territorial 
dos sistemas de trocas. Estes seriam polarizados 
por um reduzido número de macro-aldeias, que 
precisamente atingem o expoente máximo de 
desenvolvimento em meados/terceiro quartel 
do III milénio AC, como parece ter sucedido 
em Marroquíes Bajos e em San Blas. Situamos, 
por agora, San Blas no topo de um novo sistema 
de organização territorial, ao qual o Porto das 
Carretas (Fase II) e Monte do Tosco1 (Fase II) 
se terão conectado. O novo espaço sociopolítico 

seria bem mais extenso que o prévio Triângulo 
da Luz e quiçá mais longilíneo, acompanhando 
o Guadiana, provavelmente até às proximida-
des da foz, como o provável circuito do sal (Fig. 
254) permite admitir ou até à foz da Ribeira de 
Limas, como a cartografia arqueológica sugere 
(Figs. 255 e 256).

Na estrutura económica da Fase II do Por-
to das Carretas duas das actividades transforma-
doras ou artesanais adquirem um peso e prota-
gonismo desconhecidos na primeira fase de ocu-
pação. O trabalho especializado na metalurgia e 
produção têxtil pressupõe não só a existência de 
excedentes que permitam a uma parte da popu-
lação desvincular-se da produção agrícola sub-
sistencial, mas também a existência de amplos 
circuitos de distribuição para as referidas produ-
ções. A actividade artesanal inicia então um pro-
cesso de afirmação enquanto sector diferenciado 
da produção agro-pecuária, não necessariamen-
te linear, progressivo e generalizado. A divisão 
social do trabalho tem agora condições para se 
desenvolver, permitindo superar as relações de 
produção tradicionais assentes no sistema de 
parentesco de génese megalítica. Serão doravan-
te as fracções sociais que controlam os recursos 
mineiros, tecnologia metalúrgica, manufactura 
dos metais e sua distribuição que irão gerir a 
exploração intrassocial do factor trabalho. Estas 
novas elites que despontam durante o Horizonte 
Campaniforme irão, sobretudo a partir do últi-
mo quartel do III milénio A. C.61, reorganizar 
não só o mapa geográfico dos territórios, em es-
calas que permitissem o pleno desenvolvimen-
to das forças produtivas, mas também o mapa 

60 Apesar de relativa invisibilidade, este tipo de povoado aberto de planície tem sido identificado quer no Sudoeste, quer na 
Estremadura. Nesta última região, veja-se, a título de exemplo, o povoado com silos de Casal de Gaitadas, Loures (Santos, 
1994). No Alentejo, considerem-se por exemplo os sítios abertos com campaniforme inciso de Barrada do Grilo (Santos et 
al., 1972) e Vale Vistoso (Soares e Tavares da Silva, 1976-77b).
61 Fase designada na periodização “clássica” por Epicampaniforme ou Bronze antigo.  A periodização da Pré-história, assente 
sobretudo em critérios tecnológicos, continua a inspirar-se no “Sistema das Três Idades”, proposto por Christian Thomsen 
e desenvolvido por John Lubbock (1865). Objecto de debate crítico, em diferenciadas abordagens teóricas (Shanks e Tilley, 
1989, 1996), impregna ainda o pensamento arqueológico, criando visíveis dificuldades em perspectivas direccionadas para a 
explicação do desenvolvimento económico-social das sociedades humanas, como a que nos norteia.
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das alianças sociais e, por hipótese, reconfigurar 
as redes de parentesco, em bases residenciais e 
politicamente orientadas62, ligando aldeias pela 
sua adesão a chefes, progressivamente heroiciza-
dos, no quadro de uma mitologia guerreira que 
encontrará nas chefaturas complexas do final da 
Idade do Bronze a sua plena concretização (Go-
mes e Monteiro, 1976-77; Kristiansen, 2001).

Embora a nossa base empírica tenha sido 
construída a partir de um sítio de habitat, ficaria 
a narrativa sobre a segunda metade do III mi-
lénio francamente empobrecida se não proce-
dessemos à revisitação, mesmo que brevemen-
te, do registo funerário mais expressivo deste 
período, pois talvez seja nos espaços funerários 
que melhor se surpreendem as mudanças sociais 
em curso, com evidências explícitas de ruptura 
com a ideologia comunalista anterior, através 
do ritual de enterramento individual, que con-
fere extraordinária visibilidade aos líderes, e ao 
desempenho do poder político em termos mar-
cadamente personalizados. Citem-se, a título de 
exemplo: a sepultura em fossa de Miguel Ruíz, 
nas proximidades de Madrid (Rojo-Guerra et 
al., 2006), cujo espólio funerário era constituído 
por dois vasos campaniformes de estilo interna-
cional, uma taça lisa de carena média e punhal 
de lingueta; a sepultura de Fuente Olmedo, em 
Valladolid (Martín Valls e Delibes de Castro, 
1974), com recipientes profusamente decorados, 
de estilo Ciempozuelos, diadema em ouro, nu-
meroso conjunto de pontas tipo Palmela, punhal 
de lingueta, braçal de arqueiro e ponta de seta em 
sílex; a sepultura em cista, de inumação de um 
indivíduo do sexo masculino, da Quinta da Água 
Branca, em Vila Nova de Cerveira (Bettencourt, 

2010), sem espólio cerâmico, mas acompanhado 
de longo punhal ou adaga de lingueta em co-
bre arsenical, dois aros e duas espirais em ouro, 
obtidas por martelagem, e diadema também de 
ouro laminado por martelagem, com decoração 
repuxada e incisa. Para referir um exemplo exte-
rior à Península Ibérica, tenha-se presente a rica 
sepultura datada de cerca de 2400-2200 AC, do 
arqueiro de Amesbury, originário da longínqua 
Europa Central (Fitzpatrick, 2002). 

Interpretamos o registo arqueológico ci-
tado não só como manifestação de uma forma 
de poder político instável e personalizado, mas 
também como reflexo da construção de uma 
nova ideologia assente na heroicização guerrei-
ra e na progressiva centralização do poder. 

A  ideologia comunalista é agora clara-
mente do passado. A esporádica reutilização de 
sepulturas colectivas enquadra-se em dinâmicas 
de patrimonialização, como teria sucedido no 
dólmen da Pedra Branca, Melides (Ferreira et 
al., 1975a, 1975b), na necrópole de hipogeus da 
Quinta do Anjo (Palmela) (Soares, 2003)63, ou 
na necrópole de tholoi de Alcalar, especialmen-
te no depósito funerário do nicho da câmara do 
monumento nº3, onde foi tumulado um índiví-
duo adulto do sexo masculino, acompanhado de 
um espólio notável, constituído por 7 grandes 
lâminas de sílex e 15 objectos de cobre, entre os 
quais 5 punhais. Na mesma necrópole, o monu-
mento nº7, o de maior complexidade e visibili-
dade arquitectónicas, destinado provavelmente 
apenas a um enterramento, terá sido construído 
durante o Horizonte Campaniforme (Estácio 
da Veiga, 1889, p. 240; Morán e Parreira, 2004, 
p. 214-215; Soares e Tavares da Silva, 2010b, p. 

62 Substituição do parentesco de consanguinidade megalítico, que terá sido progressivamente “erodido” no decurso da 
primeira metade do III milénio, durante a qual as relações humanas de base residencial e territorial decorrentes da plena 
sedentarização se terão imposto.
63 A reutilização de sepulturas colectivas procurava incluir a autoridade dos antepassados no processo legitimador do novo 
poder: “Normas restritivas de acesso à necrópole dos antepassados devem ter reservado esse espaço para personagens destacadas 
do todo social, as quais parecem não ter hesitado em utilizar o capital simbólico colectivamente acumulado na necrópole ao serviço 
do seu projecto de conquista de prestígio e poder” (Soares, 2003, p. 216).
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256), trazendo para a esfera individual o prestí-
gio e a riqueza não só do espólio, mas da própria 
arquitectura, onde se pode reconhecer a lógica de 
“capitalização” da necrópole ancestral. 

Assim, reafirmamos, no quadro do nosso 
modelo teórico, que durante o Horizonte Cam-
paniforme/Bronze antigo terá ocorrido a desa-
gregação da formação tribal complexa, destrui-
ção necessária para a construção de uma nova 
ordem social baseada em pressupostos distintos. 
Muito provavelmente, as dinâmicas ineren-
tes a esta transformação foram diversificadas, 
sem obedecerem a uma determinada evolução 
estritamente sequencial, sendo admissíveis ex-
periências próximas da organização estatal e 
experiências de tipo chefatura, envolvendo, pre-
sumivelmente, mecanismos de resistência à es-
tratificação social. Só o confronto da teoria com 
a realidade arqueológica poderá, obviamente, ir 
validando as hipóteses e produzindo conheci-
mento. Por agora podemos considerar que em 
meados do III milénio AC se inicia o colapso da 
organização social do pleno Calcolítico; na cul-
tura material surgem os vasos campaniformes 
precoces de estilos internacional (2500-2200 
AC) e cordado (vestigial na nossa área de estu-
do). Durante o terceiro quartel do III milénio, 
registam-se experiências de reorganização social 
com grande volatilidade do poder político, o qual, 
no entanto, vai sendo apropriado por reduzidas 
minorias e verticalmente exercido, com acrésci-
mos de desigualdade social; surgem cerâmicas 
campaniformes de estilos Ciempozuelos (2400-
2200 AC) (Soares e Tavares da Silva, 2010b) e 
Palmela (sítio das Malhadas: 2360-1932 AC, 
cal a 1 sigma) (Soares, 2003; Soares e Tavares 
da Silva, 2010b). Os grupos campaniformes tar-

dios, regionalizados, como a variante incisa do 
Grupo de Palmela, resultante de evolução por 
influência do estilo Ciempozuelos, e o epicam-
paniforme representado pelos “horizontes” Fer-
radeira e Montelavar pertencem já ao Bronze 
antigo, coevo dos inícios de El Argar, a partir 
do último quartel do III milénio64. Durante a 
plena Idade do Bronze, parece generalizar-se 
no Sudoeste uma nova formação social, de tipo 
chefatura, com um poder político estável: “[...] 
the position of the chiefs tends to be strongly heredi-
tary, competitive feasts no longer appear to serve as 
primary means of organizing the community and 
extending general control, and a high degree of eco-
nomic intensification pattern hierarchy, involving 
warfare, are documented (Hayden, 1995, p. 63).

A problemática da transmissão hereditá-
ria do poder (que pressupõe o controlo de um 
aparelho coercivo pela elite política) encontra 
um bom indicador arqueológico em sepulturas 
infantis dotadas de mobiliário qualificado, e tem 
estado muito presente na agenda dos estudos 
sobre a Idade do Bronze no Sudeste Peninsular 
(Lull et al., 2005). Pela importância que lhe con-
ferimos, aludimos de novo ao depósito funerário 
do sítio de Castellón Alto (Granada)65.

4.4. Em síntese:

4.4.1. O que o registo arqueológico expõe

A nova ordem social que foi sendo cons-
truída após o colapso do modelo socioeconó-
mico do pleno calcolítico, por sua vez herdeiro 
das formações tribais do auge do Megalitismo, 
é, pois, precedida por desconexão social, no 3º 
quartel do III milénio. A organização linhagei-

64 Cf. datação obtida para Fuente Álamo (3738±39BP) (Schubart, 2000).
65 Pequena sepultura hipogeica em que as condições de estanquicidade e de secura permitiram a mumificação dos corpos. 
Continha um adulto e uma criança do sexo masculino, exumada de outra sepultura. Esta criança usava um possível gorro de 
lã tecida, com aplicações de couro e linho, um bracelete de bronze em cada antebraço, três contas de colar, e era acompa-
nhada por restos osteológicos de cordeiro. A sepultura foi datada de 1900-1600 AC, como atrás se referiu (Molina et al., 
2003, p. 153-158).
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ra tradicional e as respectivas redes de povoa-
mento hierarquizado (cf. Triângulo da Luz e 
Território de Pijotilla, Figs. 249 e 250) parecem 
estar, no Sudoeste Ibérico, definitivamente de-
sarticuladas. Nas formações tribais complexas, 
da primeira metade do III milénio AC, a ac-
ção política seguiria soluções de participação 
e de auscultação comunitárias, polinucleadas e 
horizontalmente estruturadas, sob o enquadra-
mento ideológico do comunitarismo megalítico 
e culto dos antepassados, estratégias que ocul-
tavam um sistema “proto-tributário”, o qual 
pressupunha a existência de relações de troca 
de tipo centro-periferia de base “voluntarista”. 

Na esfera sociopolítica da segunda meta-
de do III milénio, desenvolvem-se dinâmicas 
de “feudalização”, com a apropriação do poder 
por líderes do tipo “omnisciente” e conspícuos, 
apoiados em facções instáveis. Por esta via, ini-
cia-se um distinto processo de intensificação 
da produção e de verticalização da hierarquia 
social; a integração da bacia do médio Guadia-
na em um novo sistema económico, de bens de 
prestígio, ocorre a escalas supra-locais; às rela-
ções sociais de produção (nível intrassocial) tra-
dicionalmente parentais no sector agro-pasto-
ril, somam-se relações sociais de produção com 
exploração, parcialmente assentes na apropria-
ção privada de meios de produção tecnológicos 
(sectores metalúrgico e têxtil). Estas imbricam-
-se em casamento feliz com sistema de trocas 
desiguais (nível intersocial), gerando mais desi-
gualdade e exploração da força de trabalho.

As retóricas de patrimonialização são estru-
turantes na nova ideologia do Horizonte Cam-
paniforme, de feição personalizada e guerreira. 
Nestas sociedades “transigualitárias” (Garrido-
-Pena, 2006)66, as exéquias do líder são campo 
de batalha ideológico, e a exibição do seu féretro, 

motivo para a última festa competitiva, da qual 
os seguidores retirarão as possíveis vantagens ao 
serviço da manutenção do poder político, adqui-
rido pela suprema competência do chefe.

Paulatinamente, opera-se a substituição 
da hierarquia social ou diferenciação estatutá-
ria (social ranking), pela desigualdade assente 
na extorsão de mais-valia da força de trabalho, 
através de tributo imposto coercivamente por 
lideranças/elites (chefaturas), que colocam em 
prática estratégias de consolidação e transmis-
são hereditária do poder, plenamente afirma-
das durante momentos avançados da Idade do 
Bronze (Lull et al., 2005). 

As evidências fornecidas pelo Porto das 
Carretas, comparadas com outras realidades 
arqueológicas do Sudoeste Ibérico, são particu-
larmente eloquentes, permitindo ler as transfor-
mações e a mudança na cultura material móvel, 
arquitectura, paisagem e território. Na Fase II do 
Porto das Carretas observou-se uma redução da 
pressão antrópica sobre o território envolvente, 
certamente associada a diminuição da densidade 
populacional. O povoado de topo do Triângu-
lo da Luz terá sido abandonado. A esta quebra 
demográfica corresponde uma concentração do 
povoamento no grande povoado de San Blas que 
parece atingir então um pico de desenvolvimen-
to (Hurtado, 2004). A gestão territorial deixa de 
ser tendencialmente participada pelas comuni-
dades locais, como parece ter acontecido na pri-
meira metade do III milénio, para ser imposta 
por um poder exterior, mais centralizado e si-
multaneamente abrangente. A uma arquitectura 
defensiva que, além de servir a defesa do povoa-
do central da rede de povoamento local, serviria 
também a comunidade residente, em uma lógica 
de território clânico ou tribal, em que o poder 
ainda se distribuía horizontalmente por diversos 

66 Rafael Garrido-Pena (2006) procede à interpretação do Horizonte Campaniforme com base no modelo etno-arqueoló-
gico de Brian Hayden (1995), ancorado no conceito de “transegalitarien societies”, ou seja, sociedades de poder instável, em 
transição para sociedades complexas onde o poder se transmite hereditariamente.
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loci, sucede a construção de residência-fortaleza, 
que espelha somente a elite sociopolítica. 

O “pacote campaniforme” deixa transpa-
recer com extraordinária nitidez a profundida-
de das mudanças e a escala continental que lhe 
serve de cenário, operando-se a primeira gran-
de compressão espacio-temporal europeia (Fig. 
264). A ampla e rápida dispersão dos artefactos 
campaniformes e especialmente da cerâmica 
coloca em evidência a intensificação da inte-
racção em ambiente de profundas mudanças 
socioeconómicas. A rapidez da sua circulação 
apreende-se facilmente quando comparamos 
as datas radiocarbónicas do Porto das Carretas 
com as obtidas, por exemplo, para um contexto 
com vasos campaniformes de estilo interna-
cional e afim (geométrico pontilhado), algures 
no cantão de Zurique: 2460-2280 AC, cal a 1 
sigma (Rigert, 2002, p. 61). Os processos de 
emulação associados ao pacote artefactual que 
em grande parte alimentou a economia de bens 
de prestígio característica desta fase, encaixada 
entre o colapso da organização tribal e as chefa-
turas complexas do final da Idade Bronze, está 
bem patente nos resultados obtidos nas análi-
ses de pastas cerâmicas campaniformes (estilos 
Internacional e Ciempozuelos), em geral de 
esmerado fabrico, mas de produção local/regio-
nal, quer nos grandes povoados de Pijotilla e 
San Blas (Odriozola, 2006), Porto Torrão (Ca-
bral et al., 1988) e Perdigões (Dias, 2006; Dias 
et al., 2006), quer nos pequenos povoados de 
Monte do Tosco1 (Dias et al., 2005) e Porto 
das Carretas (Coroado e Rocha, Anexo 5). Até 
agora registaram-se raros outliers (estilo inter-
nacional), prováveis modelos importados, em 
Cabezo Juré (1ex.) (Nocete et al., 2006, p. 449), 
Perdigões (1ex) e Fraga da Pena (2exs.) (Valera, 
2006, p. 199).

As recentes análises de resíduos de con-
teúdos de recipientes campaniformes (Guerra 
Doce, 2006; Rojo-Guerra et al., 2006), que per-
mitiram associá-los ao consumo de bebidas fer-
mentadas (cerveja e hidromel), têm contribuído 
para valorizar estes recipientes (vasos e pequenas 
taças) enquanto equipamento de banquete ou 
festas, enfim de sociabilidades intrínsecas ao sis-
tema económico de bens de prestígio (cf. Cap. 1, 
subtítulo 1.1.2.10.). Aproximam-nos, igualmen-
te, de uma caracterização mais plausível dos che-
fes empreendedores campaniformes, que terão 
promovido competitivas festas rituais, troca de 
presentes, acordos nupciais, manipulação do cul-
to dos antepassados, por forma a legitimarem o 
seu poder, expresso na capacidade de manuten-
ção dos circuitos de troca de bens de prestígio67 
e no alargamento da sua área de influência junto 
das populações locais, força de trabalho indis-
pensável ao prosseguimento do ciclo económico.

4.4.2. O que o registo arqueológico pressupõe

Caracterizadas em traços largos as gran-
des transformações e mesmo rupturas ocorridas 
durante o III milénio no Sudoeste Ibérico, im-
porta reflectir, ainda que brevemente, sobre os 
principais factores dessa mudança.

Para explicar as dinâmicas económico-so-
ciais do III milénio AC, sem dúvida atribuíveis 
a uma constelação de factores interdependentes, 
enfatizámos o desenvolvimento das forças pro-
dutivas. No tempo em análise, “recolhem-se os 
frutos” da RPS, revolução económica e social 
ocorrida na segunda metade/último quartel do 
IV milénio e sobre a qual já discorremos lon-
gamente neste texto e anteriormente (Soares, 
2003). No terceiro quartel do III milénio, uma 
inovação tecnológica e económica desencadeia 

67 Atenda-se ao sofisticado centro de trabalho artesanal de marfim de Valencina de la Concepción, durante o III milénio AC. 
Foi utilizado marfim quer de presas de elefantes africanos, quer asiáticos. Particular destaque para a empunhadura de punhal 
em marfim da sepultura 10042-10049, datada de 3905±74 BP (Erl - 17299), calibrada a 2 sigma: 2575-2197 (Garcia Sanjuán et 
al., 2013).
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novo salto qualitativo no desenvolvimento das 
forças produtivas, com acréscimos de produ-
tividade. Trata-se da metalurgia do cobre ar-
senical, na sequência  da metalurgia do cobre 
desenvolvida a partir do II quartel do milénio. 
A descoberta da liga cobre arsenical permitiu 
substituir grande parte dos instrumentos de tra-
balho líticos, destinados às actividades agrícola 
e à transformação da madeira, por ferramentas 
metálicas. Alguns autores têm desvalorizado a 
actividade metalúrgica, em atenção ao seu peso 
minoritário nos inventários da cultura material 
móvel dos povoados calcolíticos (por ex. Delibes 
et al., 1989; Montero Ruíz, 1999), situação que 
se prende por um lado com o carácter inicial da 
prática desta nova tecnologia, e, por outro, com a 
estratégia conservacionista (reciclagem) da pro-
dução metálica, e em nada diminui o potencial 

indutor da metalurgia na mudança social, como 
anteriormente defendíamos (Soares e Tavares 
da Silva, 2000a, p. 222):

“O processo que conduziu à formação das so-
ciedades calcolíticas continha em si contradições 
que produziram o colapso do respectivo modo de 
produção. A escala predominantemente localista 
da organização económica e social calcolítica teria 
conduzido a um sistema económico excessivamen-
te compartimentado, o que, associado à situação de 
intensa conflitualidade intergrupal [...] bloquearia 
o desenvolvimento das forças produtivas, em par-
ticular a metalurgia, actividade que consideramos 
motora, atendendo à sua capacidade de indução de 
alterações estruturais na esfera produtiva e social.”

Ao contrário do que é admissível para a 
produção têxtil, a metalurgia do cobre pressupõe 
o controlo integrado de uma fileira produtiva 
totalmente diferenciada da agro-pastorícia; exi-
ge elevada disponibilidade de matérias-primas 
e de força de trabalho especializada (mineração, 
redução/desflorestação, fundição, distribuição 
dos objectos manufacturados), o que dificilmen-
te seria admissível em um regime de comple-
mentaridade com a actividade agrícola, durante 
as etapas menos exigentes desta última. Conti-
nuamos, assim, a defender que o bloqueio im-
posto ao desenvolvimento das forças produtivas, 
não sendo exclusivo, foi a principal contradição 
responsável pelo colapso do modelo socioeco-
nómico do pleno Calcolítico.

Os sistemas de produção locais da forma-
ção tribal complexa da primeira metade do III 
milénio rigidificaram-se em territórios com 
fraca elasticidade, em cenário de crescimento 
demográfico, e em clima de crescente conflitua-
lidade inter e intra-tribal, por hipótese entre os 
líderes das linhagens em competição por poder 
e pelas vantagens económicas daí decorrentes, 
especialmente no acesso diferenciado a recur-
sos críticos como solo agrícola, água e matérias-

Fig. 264 - Área de distribuição da cerâmica do Grupo 
Internacional do Horizonte Campaniforme. Adaptado de Guilaine 
et al., 2009 com acréscimo da mancha campaniforme do médio 
Guadiana.
         limite da área de circulação de cerâmica campaniforme 
internacional.
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-primas. Em conjunturas de maus anos agríco-
las, as crises, provavelmente cíclicas, tenderiam a 
agravar-se. A resposta às necessidades crescentes 
de aumento do volume da produção e do ren-
dimento agrícola reclamava o desenvolvimento 
da metalurgia, bloqueada por excessiva fragmen-
tação territorial, a qual imporia fortes constran-
gimentos quer à produção quer à circulação das 
peças manufacturadas. Esta contradição faz ruir 
a organização social do pleno Calcolítico e se-
rão os chefes linhageiros menos comprometidos 
com a ordem social anterior, mas dotados de co-
nhecimento e capacidade de liderança, que cons-
tituirão, no nosso modelo teórico, os nós da larga 
malha social em formação. Territórios de grande 
amplitude serão, por hipótese, polarizados por 
um número restrito de grandes povoados (Por-
to Torrão, Perdigões, Alcalar, San Blas, Pijotilla, 
Valencina de la Concepción, Marroquíes Bajos). 
Pelo restante território, distribuem-se pequenos 
estabelecimentos dispersos, sobretudo de voca-
ção agro-pastoril, controlados por residências-
-fortaleza de elites intermédias, estrategicamen-
te localizadas face aos recursos económicos per-
tinentes para a economia de bens de prestígio. As 
lideranças emergentes irão extrair mais valias não 
directamente da actividade agrícola, onde os di-
reitos tradicionais comunitários de exploração da 
terra, e provavelmente das unidades de produção 
familiar do campesinato, se encontravam longa-
mente sedimentados por precedência geracional, 
mas do incremento das actividades artesanais, 
sector onde não existiam direitos adquiridos.

Se é possível defender que a metalurgia 
contribuiu para o desenvolvimento das forças 
produtivas, criando instrumentos de trabalho, 
com valor intrínseco para o aumento da pro-
dutividade, nos terceiro e último quartéis do III 
milénio, a metalurgia do cobre arsenical encon-

tra-se também fortemente comprometida com 
a produção de armas (pontas de lança, dardos e 
punhais). Estas produções metálicas e as jóias 
em ouro são colocadas ao serviço da desigual-
dade e da complexidade social. Irão servir cla-
ramente objectivos de afirmação de um poder 
político progressivamente mais centralizado e 
coercivo. Elas espelham bem a ideologia guer-
reira e heróica que se irá acentuar, como atrás 
referimos, durante a Idade do Bronze, em um 
percurso, quiçá com avanços e recuos (even-
tualmente de ritmo pendular), desde prováveis 
chefaturas simples de finais do III milénio a 
chefaturas complexas no Bronze final68. 

A crescente desigualdade social que se 
atinge no III milénio contém duas instâncias 
de expressão bem diferenciadas no nosso regis-
to arqueológico: uma que progride no interior 
das formações sociais agro-metalúrgicas, em 
paralelo com a divisão social do trabalho (in-
trassocial), e outra que se desenrola no exterior 
(intersocial), em espaços marginalizados, asso-
ciados a divisão socioterritorial do trabalho:

– Faixa costeira sudocidental, dotada de 
economia agro-marítima, com exploração de sal, 
onde o modo de produção recolector ocuparia ain-
da um lugar importante. O sal teria sido o produ-
to que alimentou a interacção destas populações 
litorais com as agro-metalúrgicas, integrando-as 
perifericamente no sistema económico do III mi-
lénio do Sudoeste Peninsular (Soares, 2008); 

– Distrito mineiro da faixa piritosa ibérica 
(bacias do Guadalquivir e Guadiana), dotado de 
uma economia especializada na exploração mi-
neira (Nocete et al., 2005a). Este constituiria um 
outro território periférico no Sudoeste Peninsu-
lar, dependente das macro-aldeias, que controla-
riam as fases mais qualificadas da fileira produti-
va metalúrgica (manufactura e distribuição).

68 Sobre as sociedades do final da Idade do Bronze cf. Aubet Semmler, 1989; Vilaça, 1998a.



TRANSFORMAÇÕES ECONÓMICO-SOCIAIS

416

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie



TRANSFORMAÇÕES ECONÓMICO-SOCIAIS

417

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

CONCLUSÕES



TRANSFORMAÇÕES ECONÓMICO-SOCIAIS

418

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie



CONCLUSÕES

419

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

1. Principais factores das transformações
económicas e sociais

1.1. Intensificação da produção no último
quartel do IV milénio, associada 
à revolução dos produtos secundários 
da criação de gado (RPS)

Com particular incidência na aplicação da 
energia de tracção do gado bovino à agricultura, 
através do arado e do carro e com ganhos de 
produtividade, a RPS introduziu a agricultura 
produtora de excedentes e transformou a paisa-
gem agrária (Gomes et al., 1983, 1994; Sherratt, 
1981; Soares, 2003). No Sudoeste Peninsular, 
no último quartel do IV milénio AC, surgem 
sistemas de povoamento hierarquizados e es-
táveis, polarizados por povoados extensos, ple-
namente sedentarizados, localizados na depen-
dência de solos de elevada qualidade agrícola e 
rodeados por fossos com a dupla finalidade de 
defesa do sobreproduto económico e de criação 
de reserva de água (Castro Lopez, et al., 2008; 
Díaz-Del-Rio, 2004) necessárias a importantes 
aglomerações de força de trabalho (Fig. 243). 
Com estes povoados articulavam-se sítios aber-
tos de cumeada, envolvidos por solos frequen-
temente de vocação silvo-pastoril (Tavares da 
Silva e Soares, 1976-77), e ainda pequenos po-
voados abertos, de planície, de vocação agríco-
la (Diniz, 1999; Gonçalves e Sousa, 2000). No 
litoral do Sudoeste Ibérico, a exploração de sal 
marinho começa a adquirir visibilidade arqueo-
lógica, na transição do IV para o III milénios, 
integrada em um modo de vida anfíbio, asso-
ciado a economia essencialmente recolectora, 
com a prática de pesca e marisqueio (Escacena 
et al. 1996; Soares, 2008, 2013; Tavares da Silva 
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e Soares, 1997), onde a agro-pastorícia possui 
um papel secundário e complementar. Este es-
pecífico modo de produção de pesca-recolecção 
articula-se, certamente de forma periférica, com 
o hegemónico modo de produção linhageiro ou 
megalítico característico do Neolítico final.

A ideologia megalítica atinge o expoente 
máximo, bem expresso no gigantismo e monu-
mentalização das estruturas funerárias (Soares 
e Tavares da Silva, 2010a) associadas aos cultos 
dos antepassados e da fertilidade, muito prova-
velmente sob controlo de um poder “político” 
de feição teocrática (Bueno e Behrmann, 1997; 
Gomes, 1997a), receptor de “proto-tributo” 
imposto por pressão ideológica através dos ca-
nais de regulação da rede de parentesco sub-
jacente a uma organização segmentária muito 
hierarquizada, mas com capacidade sociopolí-
tica para integrar e diluir a desigualdade social 
(Quadro 93). 

Durante a primeira metade do III milé-
nio AC, em uma transição transformadora, mas 
sem rupturas bruscas com as preexistências, a 
superstrutura sociocultural e o poder “político” 
vão ajustar-se plenamente às mudanças econó-
micas desencadeadas nos finais do IV milénio 
pela RPS. Na generalidade do Sudoeste Pe-
ninsular, regista-se, entre 3000 e 2800 AC im-
portante crescimento demográfico. Instala-se e 
consolida-se uma formação social de economia 
agro-pecuária excedentária, com acréscimos de 
complexidade social em relação à formação so-
cial megalítica anterior. Mantendo-se embora a 
matriz linhageira do Neolítico final, o modelo 
de organização tribal complexifica-se até aos li-
mites de desigualdade permitidos pela elastici-
dade da ideologia comunitária (Cap. 1, subtítulo 
1.1.2.6.). O povoamento é agora nitidamente 



CONCLUSÕES

420

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

hierarquizado. Surgem, pela primeira vez, na 
nossa Pré-história, sistemas produtivos locais 
bem estruturados. Cada povoado, pertencente a 
uma comunidade de residência ou de vizinhan-
ça de base igualitária, organiza-se segundo lógi-
ca de auto-suficiência, mas também de interde-
pendência; as funções superiores de regulação e 
de redistribuição da informação e dos exceden-
tes do segmento a que o sistema local de produ-
ção pertence encontrar-se-iam centralizadas no 
povoado mais extenso, dotado dos melhores re-
cursos em solo agrícola, água e força de trabalho 
(ex. Julioa4/Luz20, no território do Triângulo 
da Luz). Estes territórios, em ambiente de cres-
cente competição por recursos estratégicos, são 
defendidos por estabelecimentos funcionalmen-
te especializados, de vocação defensiva/coerciva 
arquitectonicamente expressa. As arquitecturas 
tipicamente militares, na óptica defensiva e dis-
suasora, levando à prática o princípio de “ver e 
ser visto”, para ser “respeitado e temido”, surgem 
pela primeira vez, e como principal denomi-
nador comum da paisagem calcolítica ibérica. 
Encontram-se bem documentadas em fortifica-
ções de pequena e média extensão, como a da 
Fase I do Porto das Carretas, no Guadiana, ou a 
do Monte da Tumba, no vale do Sado (Tavares 
da Silva e Soares, 1987), provável fortificação de 
“fronteira” do território tribal do macro-povoa-
do de Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004).

 O modelo teórico de organização social 
(cf. Cap. 1, subtítulo 1.1.1.2.6.) que propomos 
– formação social de tipo tribal complexo – con-
frontado com a realidade arqueológica à escala 
do sítio (Fase I do Porto das Carretas), à es-
cala intermédia do sistema produtivo/território 
local (Triângulo da Luz) e à escala regional do 
território tribal, de topo da hierarquia do sis-
tema de povoamento (Território de Pijotilla), 
mostrou-se operativo e verosímil (Figs. 249, 
250; Quadro 94). 

Pudémos então caracterizar, a uma escala 
regional, obviamente em traços gerais, o modo 
de produção e a formação social calcolíticos (cf. 
Cap. 1, subtítulo 1.1.2.2., Quadro 94). A orga-
nização social da 1.ª metade do III milénio AC 
do Sudoeste Peninsular seria, na nossa interpre-
tação, muito hierarquizada, mas a complexida-
de social, de tipo horizontal (diferenciação de 
estatuto, com base na linhagem, estrutura etá-
ria, género, posição face à estrutura religiosa e a 
sociabilidades diversas) resistiria à estratificação 
através de estratégia de dispersão do poder (par-
tilhado por múltiplos loci) e da conflitualidade, 
no cruzamento de várias instâncias sociais, e 
dentro da lógica da ideologia parental; as rela-
ções sociais de produção seriam ainda de base 
familiar e a propriedade da terra, comunitária. 
Porém, o sobreproduto económico circularia 
da base para o topo da organização social. Este 
“proto-tributo” seria extraído por via de pressão 
psicossocial encapsulada em rituais complexos. 
Os princípios da cooperação e reciprocidade 
entre os diversos segmentos da formação social 
permitiam mobilizar o trabalho colectivo através 
de normas e festa ritualizada, criando “capital 
simbólico” apropriado pelas linhagens de maior 
prestígio, entre as quais a competição intratribal 
seria mais intensa, na luta pela ascensão até ao 
topo da hierarquia. Entre os territórios locais e 
os de fecho de cada formação social seriam, pois, 
produzidas relações desiguais, desfavoráveis aos 
da base, e obscurecidas por mecanismos ideoló-
gicos e culturais. As contradições internas des-
te modelo de organização social acabariam por 
ditar o seu colapso a partir do 3º quartel do III 
milénio (Soares e Tavares da Silva, 1998), com 
uma típica fase de desconstrução corresponden-
te ao início do Horizonte Campaniforme. Das 
referidas contradições, destaca-se a excessiva e 
rígida compartimentação territorial e social, 
com imbricado sistema de barreiras intra e in-
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tertribais, incomportável para o desenvolvimen-
to das forças produtivas nos sectores da activida-
de económica com maior capacidade de indução 
de desenvolvimento e de ganhos de produtivi-
dade (tecelagem e, sobretudo, metalurgia).

1.2. Divisão social do trabalho associada
ao incremento da metalurgia
e da tecelagem

Muito embora a tecelagem tenha mostra-
do capacidade de segregação espacial na Fase I 
do Porto das Carretas (a sua prática terá ocor-
rido maioritariamente em ambiente doméstico, 
multifuncional), é evidente o seu incremento 
como actividade artesanal estratégica duran-
te a segunda metade do III milénio (Soares e 
Ribeiro, 2003), à semelhança do que se verifica 
com a metalurgia. Esta, timidamente expressa 
na generalidade do registo arqueológico do Sul 
de Portugal durante o segundo quartel do III 
milénio, adquire um notório desenvolvimento 
durante a segunda metade do mesmo milénio 
(cobre arsenical e ouro). Ao exigir uma orga-
nização do trabalho em extensa fileira produ-
tiva (exploração mineira; redução de minério 
e desflorestação; fundição e manufactura; cir-
culação), pressupõe a desafectação de força de 
trabalho relativamente às actividades agro-
-pecuárias tradicionais; o resultado deste pro-
cesso é a configuração de uma divisão técnica 
e social do trabalho. O sector metalúrgico é, 
pois, o que incorpora trabalho mais qualifica-
do e mais tecnologia no processo produtivo, 
manufacturando novos instrumentos (meios 
de produção de posteriores ciclos produtivos), 
objectos de sumptuária ou bens de prestígio, e 
instrumentos de coerção, não abrangidos pelas 
normas tradicionais de distribuição e partilha 
da produção agro-pecuária. Trata-se de um 
novo domínio produtivo onde a apropriação 

particular ou privada não seria necessariamente 
condicionada pela matriz comunitária, que pro-
vavelmente continuaria a reger as práticas cam-
pesinas. Assim, o controlo da metalurgia (par-
ticularmente a fase de circulação dos produtos 
manufacturados) terá sido estruturante para a 
emergência e manutenção de um novo sistema 
económico – economia de bens de prestígio (cf. 
Cap. 1, subtítulo 1.1.2.10.) – , associado a um 
poder político de estrutura vertical, em ruptu-
ra com o poder linhageiro tradicional. O ter-
ceiro quartel do III milénio, bem representado 
na Fase II do Porto das Carretas, terá sido um 
tempo de profundas mudanças, em que ocor-
re a desagregação e colapso da formação social 
calcolítica. Corresponde ao chamado Horizon-
te Campaniforme (Soares e Tavares da Silva, 
2010b); o registo arqueológico, a uma escala 
supra-ibérica (Fig. 264), é pródigo na fixação 
de imagens do novo poder político emergente 
(Fitzpatrick, 2002), constituído por elites orga-
nizadas em torno de líderes de tipo omnisciente 
(cf. Cap. 1, subtítulo 1.1.2.8.), na definição por 
nós proposta. Esta organização social, que con-
sideramos de tipo chefatura simples, anuncia já 
a ideologia heróica e guerreira que irá caracteri-
zar a superstrutura das chefaturas complexas do 
final da Idade do Bronze (Gomes e Monteiro, 
1976-77; Kristiansen, 2001; Vilaça, 1998a).

2. Confronto dos pressupostos teóricos
com o registo arqueológico

2.1. Fase I do Porto das Carretas.
Formação tribal complexa 

2.1.1. Localização

Em uma colina (cota máx. de 146m) de 
substrato xistoso, coberta por depósitos de cas-
calheira, sobranceira ao Guadiana, foi edificada a 
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pequena fortificação (cerca de 0,5-1ha) do Porto 
das Carretas (Mourão), junto a uma das raras 
passagens praticáveis a vau na estação seca, e nas 
proximidades de ampla mancha de solos agrí-
colas. A primeira fase de ocupação foi datada 
radiocarbonicamente de 2920 a 2480 AC (cali-
bração a 2 sigma). A integração da fortificação 
do Porto das Carretas no contexto paisagístico 
confirmou os factores locativos teoricamente se-
leccionados: o rio e a mancha de solos agrícolas 
na proximidade imediata do sítio (aro de 1km de 
raio). Dotado embora de uma estrutura econó-
mica “robusta”, o sítio só podia ser entendido na 
esfera da interacção, ou seja, através do seu con-
fronto com as realidades de escalas local e regio-
nal. A análise de intervisibilidades e dos territó-
rios teóricos de captação de recursos dos sítios 
coevos integrados na unidade geográfica deli-
mitada pelo Guadiana e ribeiras de Alcarrache 
e Cuncos, com cerca de 170-200km2 (Triângulo 
da Luz), mostrou a existência de lógica de com-
plementaridade entre esses povoados. A rede de 
povoamento revelou-se hierarquizada a partir 
do povoado de fossos de Julioa4/Luz20, com 
uma área superior a 4ha (Valera, 2005), funda-
do ainda no IV milénio, e onde terá ocorrido 
a maior concentração de força de trabalho. O 
referido povoado, o mais extenso deste território 
local, implantou-se sobre a principal reserva de 
solo agrícola, da classe A, existente naquela uni-
dade territorial. À opção locativa de maior sus-
tentabilidade económica, associou uma posição 
central que lhe permitia controlar visualmente, 
de forma directa ou intermediada, os restan-
tes assentamentos do Triângulo da Luz. Estes, 
claramente polarizados por Julioa4/Luz20, re-
velaram a existência de mais dois níveis hierár-
quicos. A um nível intermédio, correspondem 
pequenas fortificações com cerca de 0,5-1ha, 
como Porto das Carretas e Monte do Tosco1, 
localizadas nos limites do território e debruça-

das respectivamente sobre o Guadiana e a foz 
da Ribeira de Alcarrache. Embora especializa-
das em funções defensivas/coercivas,  estas for-
tificações mostraram-se tendencialmente auto-
-suficientes. À base do sistema de povoamento, 
foi possível atribuir pequenos povoados abertos, 
com menos de 0,5ha, satélites dos anteriores, e 
de vocação marcadamente agro-pecuária, como 
o Mercador e Hortinho, por hipótese na de-
pendência do Porto das Carretas; ou de vocação 
mais vincadamente pastoril e cinegética, como 
Moinho de Valadares1. Este estaria talvez na 
dependência directa do povoado central, visto 
acumular funções de atalaia sobre o Guadiana 
(fronteira com o território de Perdigões). 

A macro-aldeia defendida por sistema de 
fossos e muralhas de San-Blas (Hurtado, 2004), 
apenas a cerca de 16km a norte do Porto das 
Carretas, dirigia também contra o Guadiana 
as suas capacidades defensivas. Um “inimigo 
comum”, um Outro, encontrava-se na margem 
oposta do rio. Visivelmente, o grande “povoado 
de tipo total”, com cerca de 30ha de área resi-
dencial e 20ha de área sepulcral, constituiria um 
lugar central de outro território clânico, perten-
cente, provavelmente, à mesma grande unidade 
tribal em que o sítio do Porto das Carretas e 
o respectivo território do Triângulo da Luz se 
terão integrado. Ampliámos então o nosso in-
quérito à chamada Cuenca Média del Guadiana, 
ou Tierra de Barros, verdadeiro celeiro da bacia 
do médio Guadiana, e aí encontrámos Pijotilla 
com os seus 80ha (Enríquez Navascués, 1990, 
2000, 2007; Hurtado, 2003, 2008). O território 
comandado por esta macro-aldeia, limitado por 
característica “fronteira política”, definida por li-
nha de fortificações a oriente (Hurtado, 2008), e 
pelo Guadiana a norte e ocidente, corresponde-
ria à unidade tribal em que estariam inseridos o 
território do Triângulo da Luz e, por conseguin-
te, a fortificação da Fase I do Porto das Carretas.
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2.1.2. Arquitectura

Construída ex-nihilo, em aparelho de alve-
naria de xisto ligado por argila no embasamen-
to, e talvez em terra (adobes) na parte superior, a 
fortificação da Fase I do Porto das Carretas era 
constituída por três linhas defensivas (muralhas 
reforçadas por bastião e torre), corresponden-
do a segunda linha a um momento construtivo 
mais tardio, mas pertencente à 1.ª metade do 
III milénio, de acordo com critérios estratigrá-
ficos e técnico-tipológicos. 

Em termos gerais, o Porto das Carretas in-
tegra-se na “família” das pequenas fortificações 
do Calcolítico peninsular. A primeira e terceira 
linhas, contemporâneas, possuem espessas mu-
ralhas (1,5 a 2m) e robusto bastião semi-circular 
e oco. A fortificação central apresenta traçado 
poligonal, como em Cabezo de los Vientos 
(Piñon Varela, 1995), ou São Pedro (Mataloto 
et al., 2007), o qual reforça o escasso número 
de excepções às plantas comummente circula-
res ou ovais. Identificaram-se duas entradas na 
cerca mais interior, ambas opostas ao rio: uma 
no sector SE, simples atravessamento da mu-
ralha, e outra, a sul, mais complexa e sinuosa, 
que recorda uma das entradas da fortificação do 
Zambujal (Sangmeister e Schubart, 1981). 

A concepção arquitectónica e a execução 
da fortificação do Porto das Carretas, bem como 
a sua implantação no terreno, obedecem clara-
mente a objectivos defensivos, tendo como alvo 
de vigilância a margem direita do Guadiana. O 
rio parece ter-se comportado como fronteira 
(inter-tribal), de acordo com a linha de fortifica-
ções e atalaias que acompanha a sua margem es-
querda, nos pontos mais vulneráveis, de atraves-
samento a vau: San Blas (Hurtado 2004); Porto 
das Carretas; Moinho de Valadares1; Monte do 
Tosco1 e Cerros Verdes3 (Valera, 2005). Uma 
imagem simétrica é fornecida pela cartografia 

das atalaias do termo de Monsaraz, dos séculos 
XVII-XVIII (Silva e Perdigão, 1997). Admiti-
mos, obviamente, que sobre a vocação defensi-
va das estruturas arquitectónicas da Fase I do 
Porto das Carretas se sedimentaram valências 
de coesão e identidade etnocultural, de repre-
sentação e de criação de sentidos, de construção 
simbólica e de suporte de imaginários colectivos 
responsáveis pela transformação do espaço em 
um lugar único e inconfundível que talvez por 
essa razão tenha sido preservado na memória 
das populações locais até ao presente.

No interior do recinto muralhado foram 
identificadas estruturas habitacionais latentes, 
expressas através de concentrações de barro de 
revestimento cozido, com impressões de rama-
gens, e de concentrações de artefactos líticos 
e recipientes cerâmicos, estruturas domésticas 
negativas (fossas de armazenagem e de rejeição 
de resíduos), e estruturas de combustão. Uma 
única cabana (Cabana P4) diferenciava-se das 
restantes, construídas em materiais perecíveis; 
possuía a base em alvenaria de xisto, com cer-
ca de 5m de diâmetro externo, e encontrava-
-se inscrita em um recinto também de planta 
circular, com 13m de diâmetro, delimitado por 
parede bem construída. Esta estrutura pode ter 
desempenhado funções comunitárias de arma-
zenagem, por exemplo como celeiro, uma vez 
que a actividade moageira se encontrava bem 
representada na sua proximidade; a citada ca-
bana pode ter sido esvaziada a quando da de-
flagração do incêndio que pôs termo à primeira 
fase de ocupação; porém na sua área de influên-
cia e corredor perimetral permaneceram mós 
e recipientes de armazenagem que suportam a 
nossa proposta (área E da planta funcional da 
Fig. 228).Em alternativa, pode ser considera-
da a casa do “chefe da aldeia” e/ou da “terra”, 
constituindo, assim, expressão de diferenciação 
de estatuto social no seio da comunidade local. 
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Na estrutura funcional da Fase I do Porto 
das Carretas, dominou o multifuncionalismo 
(Quadro 91; Fig. 228).

Só a tecelagem, presente embora na ge-
neralidade dos espaços domésticos, polifun-
cionais, da primeira linha de muralhas, revelou 
capacidade para se segregar espacialmente. A 
“oficina de tecelagem” correspondente à área I 
(Fig. 228) forneceu um ídolo-placa em xisto 
gravado com típico padrão têxtil.

Não se observaram áreas de diferenciação 
social a partir da distribuição da cultura mate-
rial móvel.

2.1.3. Cultura material móvel e economia

A indústria lítica da Fase I do Porto das 
Carretas revelou uma forte presença de arte-
factos em pedra lascada (93,7%; Quadro 10), 
na sua maioria pertencentes ao subsistema tec-
nológico expedito (89,2%), cuja lista tipológica 
se apresenta no Quadro 14; utilizou sobretudo 
quartzito (81,7%; Quadro 11), sob a forma de 
seixos rolados; o subsistema uso-intensivo, cujas 
matérias-primas dominantes foram o xisto jas-
póide (44%) e o quartzo leitoso (39%), repre-
sentava somente 4,5% da indústria lítica. Um 
dos aspectos mais inovadores oferecidos pelo 
estudo da indústria lítica foi o reconhecimento 
da importância detida pelos macro-utensílios 
expeditos. De salientar dois tipos artefactuais 
muito especializados, pertencentes à categoria 
dos instrumentos nucleares: discos ou raspa-
dores discoidais, e pesos de rede ou seixos com 
entalhes bilaterais, que associamos à prática da 
pesca fluvial. 

No que se refere à exploração do xisto jas-
póide para a produção de foliáceos, sobretudo 
pontas de seta, verificou-se a transformação in 
situ desta matéria-prima, muito provavelmente 
destinada quer ao consumo local quer ao circui-

to de trocas do povoado. As grandes lâminas em 
sílex são raras e foram importadas.

No que concerne à pedra polida e bujarda-
da, com 6,1% da totalidade da indústria lítica, 
observou-se um padrão de exploração de ma-
térias-primas muito racional e eficiente, sendo, 
tendencialmente, o anfibolito reservado para a 
produção de machados, que de um modo geral 
terminaram a sua vida útil como percutores (cer-
ca de 50% dos efectivos), o xisto silicioso, para 
as enxós, o quartzo filoneano para os percutores; 
as corneanas foram destinadas a polidores e os 
granitos, à manufactura de elementos de mós. O 
conjunto da pedra polida e bujardada mostrou 
uma boa representação de mós manuais, com 
34,6% dos efectivos (Quadro 33). 

Encontraram-se escassos registos ideotéc-
nicos, sobre suportes líticos: 

– Fragmento de xisto, grosseiramente la-
jiforme, com “covinhas” (Figs. 188-189), que 
parece corresponder a manuporte, extraído de 
afloramento gravado. Na área envolvente do po-
voado foram identificadas diversas rochas com 
“covinhas” (Fig. 191). No povoado coevo de Ju-
lioa4/Luz20 (Valera, 2005) foram também ob-
tidos fragmentos de placas com “covinhas”.

– Placa de xisto gravada com motivos geo-
métricos (tipo clássico IIB, seg. Soares e Tavares 
da Silva, 2010a). Esta peça encontrava-se em 
um dos raros contextos monofuncionais, dedi-
cados à tecelagem. O seu aparecimento na base 
do povoado confirma a filiação do Porto das 
Carretas na matriz etnosociológica da formação 
social megalítica dos finais do IV milénio (Figs. 
184-187; Quadro 93). 

O repertório cerâmico, característico do 
Calcolítico do Sudoeste Peninsular, possui uma 
boa representação de formas abertas, largas e 
pouco profundas, entre as quais se destacam os 
pratos de bordo almendrado (21%), conutáveis 
com preparação e consumo colectivo de alimen-
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tos de base cerealífera (proposta a testar através 
de análises de resíduos de conteúdos). Também 
os esféricos ovoides altos, provavelmente com 
funções de armazenagem (Fig. 192), se mostra-
ram abundantes. A taça carenada, tão caracterís-
tica de contextos do Neolítico final, tem agora 
uma reduzida expressão. 

A decoração é raríssima (0,1%, consideran-
do o número mínimo de recipientes), sendo de 
destacar a presença vestigial, mas significativa, do 
estilo decorativo penteado, bom indicador da li-
gação do povoado à província estilística que des-
de a Meseta norte estende a sua influência pelas 
Beiras e Bacia do Guadiana. A ligação do Porto 
das Carretas à referida área estilística poderia ter 
sido intermediada por Pijotilla e/ou San Blas. 

Os elementos de tear são numerosos e mos-
tram um claro domínio dos crescentes. Placas e 
crescentes não podem ser discutidos em termos 
meramente cronológicos, pois terão correspon-
dido a teares de distintas tipologias. Os crescen-
tes, bem adaptados ao tear vertical de pesos e 
liço, tiveram ampla divulgação no Calcolítico 
do Sudoeste; por razões que nos escapam, não 
foram apreciados na Estremadura, e tão pouco 
na bacia do Douro. A significativa presença de 
elementos de tear no Porto das Carretas é reve-
ladora da importância económica e social que 
deverá ter sido detida pela produção têxtil.

Embora escavado extensamente, não se 
registaram, nos níveis da Fase I, instrumentos 
metálicos ou outros indícios de metalurgia.

Os resultados das análises dos macrorrestos 
vegetais, da responsabilidade de Paula Queiroz e 
João Pedro Tereso, e dos restos faunísticos, rea-
lizadas por João Luís Cardoso, cruzados com 
informação artefactual, dão-nos conta de um 
aro agrícola intensamente explorado, através do 
cultivo de cereais (provas fornecidas pela cultura 
material) e de leguminosas (Vicia faba), comple-
mentado pela exploração frutícola do cataperei-

ro silvestre ou da pereira doméstica (Pyrus) e de 
Olea, a qual detém 22% da totalidade dos carvões 
de madeira da Fase I do Porto das Carretas. O 
ecossistema “cultural” de tipo montado estaria 
muito provavelmente instalado, associado à cria-
ção de gado suíno. Bosques de pinheiro manso 
e a floresta ripícola das margens do Guadiana 
foram também fontes de abastecimento de ma-
deira para as rotinas do povoado. No que respei-
ta aos restos faunísticos, registou-se a presença 
maioritária de fauna selvagem, o que desde logo 
sobreleva a agricultura relativamente à pastorícia, 
muito embora se tenha verificado a presença de 
gado suíno, ovino e bovino. Se a este leque de ac-
tividades acrescentarmos a pesca fluvial (cultura 
material), teremos uma estratégia económica de 
largo espectro, justamente designada por policul-
tivo mediterrâneo, para utilizarmos uma feliz ex-
pressão de Gilman (1997). Mais uma vez impor-
ta sublinhar que o Porto das Carretas exploraria 
um território talvez em complementaridade com 
os sítios do Mercador (localização maximizadora 
da rendibilidade do programa agrícola) e do Hor-
tinho (localização maximizadora da interacção 
na rede de povoamento local). A diversificação e 
intensificação da produção, bem como a recipro-
cidade comunitária minimizariam riscos associa-
dos à imprevisibilidade de rendimentos da acti-
vidade agrícola. Os campos de cereais operam a 
consolidação do sistema agrário calcolítico; após 
a remoção da floresta e do sub-bosque, cultiva-se 
com arado puxado por gado bovino; atenda-se 
ao registo de anomalias nos metatarsos das patas 
traseiras do gado bovino do Mercador (Moreno 
García e Valera, 2006) características da sua uti-
lização na tracção do carro e arado. A alternân-
cia do cultivo de cereais com leguminosas pode 
ser defendida enquanto estratégia de reposição 
da fertilidade dos solos no aro agrícola do Porto 
das Carretas. A elevada frequência e diversida-
de de silos no sítio do Mercador, por hipótese 
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satélite do nosso povoado, são bons indicadores 
de produção agro-pecuária excedentária, a qual, 
temporariamente, poderia ser aí armazenada. A 
actividade moageira, pelo contrário, com maior 
incorporação de trabalho especializado, teria sido 
centralizada no povoado do Porto das Carretas, 
de acordo com a comparação do equipamento 
moageiro de ambos os assentamentos. Teríamos, 
em suma, territórios de captação de recursos cujas 
bandas ecológicas se arrumavam à margem dos 
clássicos modelos circulares centrípetos; a única 
norma parece ter sido a procura da racionalidade 
e complementaridade do sistema produtivo do 
território local do Triângulo da Luz.

A Fase I do Porto das Carretas termina em 
meados do III milénio, com um violento e ge-
neralizado incêndio.

2.2. Fase II do Porto das Carretas
Economia de bens de prestígio
e chefaturas incipientes

2.2.1. Arquitectura

Após abandono de alguns decénios (?), o 
lugar do Porto das Carretas voltou a ser ocupado, 
em nítida descontinuidade estratigráfica com a 
fase precedente. A Fase II, datada radiocarboni-
camente entre 2490 e 2130 AC (calibração a 2 
sigma), utiliza e edifica o espaço de forma com-
pletamente distinta da fase anterior. Na área de 
cota mais elevada, sobre os escombros da ante-
rior fortificação, é construído um conjunto de 
três torres geminadas, em espaço aberto (Figs. 
94, 104-108, 251-252), e de uma grande cabana 
de embasamento em alvenaria. Esta organiza-
ção do espaço assenta em um projecto arqui-
tectónico intencionalmente monumentalizado. 
O povoado, aberto, deixa perceber a existência 
de uma lógica fracturante, metáfora da própria 
organização social, entre a elevada visibilidade 

da residência fortificada, ou arquitectura do po-
der, e a invisibilidade das cabanas em materiais 
perecíveis, dispersas, onde deveriam viver os res-
tantes elementos do grupo.

O espaço arquitectónico de cariz coercivo 
e simbólico criado na Fase II do Porto das Car-
retas encontra similitudes em outros contextos 
cronológicos, igualmente marcados por estra-
tégias de lideranças emergentes em situações 
de fragmentação do poder e de instabilidade, 
associadas a dinâmicas de “feudalização”. Na 
segunda metade do III milénio encontram-se 
arquitecturas monumentalizadas, entre outros,  
nos sítios de Monte da Tumba (Tavares da Silva 
e Soares, 1987), Miguéns 3, Alandroal (Cala-
do, 2002), Fraga da Pena, na Beira Alta (Valera, 
2007), Moita da Ladra, na Estremadura (Car-
doso e Caninas, 2010). 

A densidade populacional na Fase II do 
Porto das Carretas parece ter sido menor que na 
fase anterior, tal como a pressão antrópica sobre 
o meio. O coberto vegetal dá sinais de evolução 
positiva, própria de vegetação supra-mediterrâ-
nea, com o aparecimento de Quercus faginea. 

A complementaridade com o sítio do Mer-
cador parece ter sido retomada, acentuando-se, 
muito provavelmente, a desigualdade entre am-
bos (o sítio do Mercador não consumiu cerâmica 
campaniforme), mas a rede de povoamento local 
preexistente terá entrado em colapso. O povoado 
central de Julioa4/Luz20 parece ter sido aban-
donado, tal como Moinho de Valadares1 (Va-
lera, 2005). O povoado de San Blas poderá ter 
substituído Julioa4/Luz20 na agregação de força 
de trabalho e articulação do Porto das Carretas 
com a nova matriz territorial da margem esquer-
da do Guadiana, por hipótese menos segmenta-
da que a da fase anterior. 

À reorganização do espaço no sentido da 
constituição de territórios mais amplos, e corre-
lativa imagem de desconexão oferecida pela ge-
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neralidade do registo arqueológico deste período, 
parecem dar resposta os raros sítios do Sudoeste, 
do tipo macro-aldeia, como Perdigões (Lago et 
al., 1998), Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004), 
San Blas (Hurtado, 2004), Pijotilla (Hurtado, 
2008), Valencina de la Concepción, Marroquíes 
Bajos (Zafra et al., 1999). Estes revelam evidên-
cias de continuidade com os padrões arquitec-
tónicos da primeira metade do III milénio e até 
indícios do culminar do respectivo desenvolvi-
mento, em meados e terceiro quartel do mesmo 
milénio. Essas macro-aldeias comportar-se-iam 
como os nós de articulação de uma realidade 
social em profunda transformação. Com a de-
sorganização das redes locais de povoamento da 
formação social de tipo tribal complexo, apenas 
aquelas macro-aldeias, com elevada sustentabili-
dade, mostraram competência para prosseguir a 
lógica de agregação de força de trabalho.

2.2.2. Cultura material móvel e economia

Os registos faunísticos da Fase II do Porto 
das Carretas e da Fase II do Mercador forne-
ceram uma anómala presença de cavalo, o que 
aconselharia um inquérito aprofundado à sua 
possível domesticação. Considere-se que para 
a Meseta norte é proposta a domesticação do 
cavalo entre 3300 e 1900 AC (datas calibradas) 
(Blanco González, 2008). Outro aspecto a des-
tacar do estudo arqueozoológico destes con-
textos foi a existência de conchas de moluscos 
marinhos e estuarinos, indicadoras de relações 
com a foz do Guadiana. Como antes defende-
mos (Soares, 2008), as conchas marinhas podem 
constituir um bom marcador da rota do sal ma-
rinho, que chegaria não só ao Porto das Carre-
tas, mas também a Pijotilla. 

As rotas do cobre e dos produtos marinhos 
em que o Porto das Carretas participou são bem 
a expressão dos dilatados territórios e da fluidez 

de circulação característicos de uma economia 
de bens de prestígio, como a que defendemos 
para a segunda metade do III milénio AC (Cap. 
1, subtítulo 1.1.2.10).

A cultura material móvel revela, no que 
respeita à indústria lítica e à cerâmica, uma 
componente de continuidade com a fase ante-
rior. Observam-se, no entanto, alterações mais 
ou menos significativas que importa assinalar.

O trabalho de polimento da pedra atin-
ge, na Fase II, notável mestria e é aplicado não 
só a instrumentos de trabalho, mas também à 
manufactura de objectos de prestígio como um 
braçal de arqueiro em quartzito e uma espátula 
em anfibolito.

No que se refere à olaria, há agora uma cla-
ra preferência pelas taças hemisféricas, relativa-
mente aos grandes pratos de bordo almendrado, 
dominantes na fase anterior. Embora a cerâmica 
comum continue a ser esmagadoramente lisa, re-
gista-se a presença vestigial de decoração simbó-
lica de tipo solar e de cerâmica penteada; a cerâ-
mica campaniforme pontilhada, exclusivamente 
de estilo internacional, está representada por 14 
recipientes. Presentes, também, colheres em cerâ-
mica comum, como na Fase I, suporte troncocó-
nico, fragmento de cincho e de cadinho de fun-
dição. A análise química, mineralógica e textural 
das pastas cerâmicas (Coroado e Rocha, Anexo 
5) mostrou que a produção oleira teve carácter 
local/regional, não havendo importações, mesmo 
no que concerne à cerâmica campaniforme.

Ao contrário do observado na Fase I, o pa-
drão de distribuição espacial da cultura material 
é agora revelador de fortes assimetrias. Na Tor-
re M13 concentravam-se os artefactos de maior 
qualidade e prestígio. Semelhante padrão de se-
gregação espacial da cultura material foi obser-
vado, por exemplo, em San Blas (Hurtado, 2004). 

A actividade metalúrgica está representada 
por provável forno metalúrgico, fragmentos de 
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minérios de cobre sem arsénio, cadinho de fun-
dição e três artefactos de cobre arsenical. Estas 
evidências apoiam a intencionalidade da liga de 
cobre arsenical e aconselham prudência na des-
valorização da actividade metalúrgica face à re-
lativa escassez de peças metálicas recolhidas na 
generalidade dos sítios de habitat deste período. 

Com efeito, têm vindo a ser identificados: 
– Sectores especializados na metalurgia do co-

bre em alguns grandes povoados como San 
Blas (Hurtado, 2004) e Valencina de la Con-
cepción (Nocete et al., 2008); 

– Povoados tipicamente minero-metalúrgicos 
como Cabezo Juré, La Junta, Cortadouro 
(Ourique);

– Contextos sepulcrais particularmente ricos 
em peças metálicas, como o nicho da câmara 
do monumento 3 de Alcalar (Estácio da Vei-
ga, 1889); 

– Depósitos de peças metálicas, como os de 
povoados do vale do Guadiana ‒ Outeiro de 
S. Bernardo (Cardoso et al., 2002) e S. Brás, 
que aqui damos a conhecer (Figs. 257-263). 
Estes, ao incluírem peças fragmentadas e ou-
tras já inoperantes, colocam em destaque a 
importância da metalurgia, a valorização do 
metal e a sua utilização conservacionista, pro-
jectada na prática da refundição. 

Se, por um lado, a metalurgia contribuiu 
para o desenvolvimento das forças produtivas, 
criando instrumentos que aumentaram a pro-
dutividade do trabalho, por outro, no último 
quartel do III milénio, a metalurgia do cobre 

arsenical e do ouro sofrem um incremento a fa-
vor da produção de bens sumptuários (jóias) e 
de armas (pontas de dardos, punhais), artefactos 
colocados ao serviço da afirmação de um poder 
político progressivamente mais centralizado e 
coercivo (cf. modo de produção do Horizonte 
Campaniforme/Bronze antigo, cap. 1, subtítulo 
1.1.2.3.; Quadro 95). Com efeito, a expressi-
va presença de armas (punhais) nos depósitos 
metálicos do Guadiana atrás referidos constitui 
um claro testemunho das lideranças do Bronze 
antigo e do seu poder centralizador, eloquente-
mente expresso em enterramentos “principes-
cos”, que em muito ultrapassam a nossa escala 
territorial de análise e dos quais destacamos a 
paradigmática sepultura da Quinta da Água 
Branca, em Vila Nova de Cerveira (Bettencourt, 
2010). Nesta fase, as normas reguladoras do es-
tatuto adquirido e as da legitimação da trans-
missão hereditária do poder estiveram por certo 
em confronto, provavelmente com avanços e re-
cuos, desde as chefaturas incipientes do final do 
terceiro milénio, até às chefaturas complexas e 
formações proto-estatais do Bronze final. 

O sítio do Porto das Carretas é abando-
nado nos finais do terceiro quartel do III milé-
nio ou mesmo nos inícios do último quartel. As 
macro-aldeias que comportaram uma ocupação 
continuada desde os finais do IV ou inícios do 
III milénios, como Marroquies Bajos 69, entram 
em colapso na última centúria do III milénio, 
ilustrando expressivamente a ideia rejuvenescida 
por Boaventura de Sousa Santos (1994), de que 
tudo o que é sólido se dissolve no ar.

69 Por volta de 2800 a 2600 AC, Marroquíes Bajos é um povoado apenas com cerca de 3000m2, rodeado pelo fosso 0 e 
localizado na área que virá a ser o centro da macro-aldeia. Esta, após ter atingido a máxima expansão de 113 ha, retrai-se 
na Fase 5, perde população, entra em declínio e é abandonada (Castro López et al., 2008, p.156). A principal razão para este 
abandono poderá ser procurada em eventual crise subsistencial (desequilíbrio demo-ecológico estrutural ou crise agro-
-ambiental conjuntural), de que existem exemplos bem documentados, como o caso do colapso de Pueblo III do Grande 
Sudoeste americano (Mcguire, 1995). Outros factores, nomeadamente de carácter sociopolítico, podem ter desempenhado 
papel de relevo neste processo de transformação.
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Quadro 93 - Caracterização sumária das sociedades do final do IV milénio AC no Sudoeste Peninsular.
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Quadro 94 - Breve caracterização das sociedades da primeira metade do III milénio AC no Sudoeste Peninsular.
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Quadro 95 - Para uma caracterização das sociedades do Horizonte Campaniforme/Bronze Antigo, na segunda metade do III milénio AC
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1. Indústria lítica

1.1. Sistema técnico. Conceitos
e critérios de classificação. 
Tipologia e comportamentos

1.1.1. Sistema e comportamentos técnicos

O funcionamento do sistema técnico reflecte as 
estratégias de gestão do meio biofísico (associadas aos 
padrões de mobilidade e de povoamento), da organi-
zação sociotécnica da actividade (generalista, parcial-
mente especializada e especializada referida a um dado 
quadro de relações sociais de produção) e da operacio-
nalização do saber técnico do grupo. Este comporta 
uma memória técnica organizada dos registos cogniti-
vos comunitários (tradição cultural), verdadeira grelha 
referencial de selecção de anomalias, de legitimação do 
saber fazer e de assimilação de inovações; em síntese, 
integra o conjunto de soluções de adaptação de proces-
sos técnicos e comportamentos culturais ao meio físico 
e garante a sua transmissão por impregnação (apren-
dizagem baseada na observação e repetição, inerente 
às rotinas quotidianas do grupo) (Terradas, 2001) ou 
por aprendizagem sectorialmente diferenciada: ensino 
mais ou menos institucionalizado (Fig. 1).

A economia da produção lítica supõe uma opti-
mização da relação do somatório dos custos de procura 
de matérias-primas e de manufactura da utensilagem 
lítica, com o rendimento obtido nas actividades eco-
nómicas desenvolvidas por essa mesma utensilagem 
(Soares, 1996). Este comportamento teórico pode 
decompor-se nos domínios da economia das matérias-
-primas, da debitagem e da utensilagem.

O conceito de economia das matérias-primas 
que temos vindo a utilizar (Soares, 1995; Tavares da 
Silva e Soares, 2004) e que é estruturante no tipo de 
análise que preconizamos, respeita à gestão diferencia-
da das matérias-primas minerais utilizadas na manu-
factura da indústria lítica de um determinado contexto 
arqueológico. Essa gestão implica diferentes estraté-
gias de exploração das matérias-primas em função das 
dificuldades do seu aprovisionamento, da sua aptidão 
para o talhe, bujardagem e polimento, e do uso a que 
se destinam. O acesso privilegiado das comunidades 
humanas da Pré-história recente do médio Guadia-
na ao manancial de seixos de quartzito, aptos para o 

talhe, oferecido pelos terraços fluviais (unidade geo-
morfológica e paisagística emblemática das fontes de 
aprovisionamento de recursos abióticos da bacia do 
Guadiana, desde o Paleolítico) contribuiu para que es-
sas comunidades surgissem aos nossos olhos como “in-
veteradas” talhadoras de quartzito. Embora distantes 
das orlas mesozóicas, onde o sílex é comum, devemos 
ter presente que outras rochas siliciosas de textura mi-
cro ou mesmo criptocristalina, associadas a vulcanismo 
secundário e a auréolas de metamorfismo de contacto, 
com fractura concoidal e boa aptidão para o talhe, se 
encontravam disponíveis e podiam ser utilizadas; a sua 
representação é, no entanto, extremamente diminuta 
nos povoados estudados. A categoria tipológica mais 
característica da indústria em pedra lascada calcolítica 
(peças foliáceas) é maioritariamente manufacturada 
sobre xisto jaspóide, francamente abundante na região 
(formação de Barrancos). Apenas as lâminas de sílex 
longas e regulares resistiram a adaptações litológicas 
regionais e constituem, nos contextos estudados no 
Guadiana, prováveis marcadores de trocas com o ex-
terior. No que respeita às matérias-primas utilizadas 
na indústria em pedra polida e bujardada, todas elas 
disponíveis na região, constata-se uma relação directa 
entre natureza petrográfica e tipo de função desempe-
nhada pelo respectivo instrumento.

A noção de economia da utensilagem (Perlès, 
1980, 1991) tem particular interesse ao permitir di-
ferenciar a gestão dos instrumentos executados em 
matérias-primas locais, com elevado índice de rejeição, 
e a dos utensílios em sílex, intensamente usados e con-
servados (Soares, 1995).

Alguns autores, como Mangado (2006), têm 
abordado o comportamento técnico, em uma perspec-
tiva mais tecno-psicológica, à qual subjaz a noção de 
realização técnica de um dado projecto. Esta aborda-
gem destaca a importância dos mecanismos cognitivos 
na tomada de decisão, evidenciando a interacção da 
memória técnica (do grupo) com a experiência direc-
tamente percepcionada e as capacidades de julgamen-
to, decisão e execução do artesão.

1.2. Tecnologia. Pedra lascada

Podemos definir tecnologia lítica como o con-
junto de procedimentos que um determinado grupo 
adopta para transformar os recursos minerais em con-

CONCEITOS E CRITÉRIOS CLASSIFICATIVOS DA INDÚSTRIA LÍTICA
E DOS RECIPIENTES CERÂMICOS
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Fig. 1 - Sistema técnico de produção da utensilagem lítica, com aportações de Terradas, 2001 e Clemente Conte, 1997.

juntos artefactuais adequados à execução de determi-
nadas funções, com uma intensidade de uso e longevi-
dade previamente estimadas. Esta noção de tecnologia 
lítica pressupõe a interacção de procedimentos técni-
cos com instrumentos de anteriores ciclos produtivos, 
matérias-primas e força de trabalho.

Em 1995 (Soares, 1995), decompusemos o sis-
tema tecnológico do talhe lítico em dois subsistemas: 
expedito e uso-intensivo, em contextos da transição Me-

solítico-Neolítico, ultrapassando, por esta via, o falso 
problema do Languedocense. Estes dois subsistemas 
tecnológicos irão coabitar na manufactura da indústria 
em pedra lascada da Pré-história recente, em distintas 
proporções de acordo com a funcionalidade dos con-
textos, as características dos respectivos territórios de 
captação de recursos e as tradições culturais dos gru-
pos. A metodologia desenvolvida em 1995 mantém-se 
genericamente válida. 
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1.2.1. Subsistema tecnológico expedito

O subsistema tecnológico expedito utiliza maté-
rias-primas de baixa qualidade, disponíveis em abun-
dância na envolvente próxima dos sítios arqueológicos, 
em geral sob a forma de seixos rolados; os produtos de 
debitagem podem ser macrolíticos, pouco transforma-
dos pelo retoque e de vida curta; configuram utensílios 
de ocasião, manufacturados segundo duas cadeias ope-
ratórias, designadas por directa ou contínua (Fig. 2) e 
indirecta ou descontínua (Fig. 3). A primeira termina 
com a produção de instrumentos nucleares a partir de 
seixos rolados, através de sucessivas reduções e formas 
prévias, que por desbaste e elaboração continuados se 
vão aproximando da formatação tipificada do utensílio 
nuclear projectado. Alguns dos instrumentos nuclea-
res deste subsistema tecnológico possuem aspecto ele-
mentar e arcaizante, como os seixos afeiçoados unifa-
cial e bifacialmente; outros, como os discos, obedecem 
a um modelo mais complexo e, finalmente, os pesos 
de rede, de grande simplicidade morfotécnica conti-
nuaram a ser produzidos em comunidades piscatórias 
sub-actuais (Brandão e Lanhas, 1971). A segunda ca-
deia operatória, partindo igualmente de seixos rolados, 
inclui uma fase de configuração de núcleos, em geral 
com uma plataforma de percussão, a partir da qual, por 
percussão directa, com percutor duro e /ou brando (por 
hipótese haste de veado), e alguma perícia, são debita-
das lascas, directamente utilizadas ou mais raramente 
transformadas em utensílios (sobretudo denticulados) 
pela técnica do retoque.

Os utensílios deste subsistema tecnológico, pouco 
exigentes em matérias-primas (quartzito) e em tempo 
de produção, possuem em geral uma vida activa muito 

Fig. 2 - Cadeia operatória contínua do subsistema tecnológico expedito.

curta. Rapidamente, os seus gumes perdem matéria, em-
botam e são abandonados. Em um significativo número 
de exemplares de lascas observámos macrovestígios de 
uso, constituídos, frequentemente, por denticulações ir-
regulares ao longo dos bordos, resultantes do corte de 
matérias duras, provavelmente madeira e chifre. As ex-
periências realizadas por I. Clemente Conte (1997, p. 
134) ilustram bem a fraca eficiência destes utensílios de 
ocasião: “Cuando trabajamos con instrumentos manufactu-
rados con estas materias primas, sobre todo las de granulo-
metría más gruesa, sorprende la rapidez con la que los filos se 
redondean y embotan, perdiendo la efectividad inicial. Esto 
es debido a que el filo pierde materia al desprenderse los gra-
nos con facilidad; esta materia desprendida del filo, conjunta-
mente con el material trabajado, actúan como abrasivos que 
redondean y embotan el filo.”

Esta tecnologia, muito elementar (Figs. 2 e 3), 
executada a partir de seixos de quartzito em geral bem 
rolados, de dimensões médias (L > 15cm) e de textura 
média a fina com propriedades isotrópicas, foi ampla-
mente praticada em todos os povoados da Pré-história 
recente da margem esquerda do Guadiana, na área do 
regolfo da barragem de Alqueva. Os numerosos resí-
duos e lascas residuais neles encontrados atestam essa 
prática in situ. A fase de selecção da matéria-prima na 
fonte de aprovisionamento para transporte até ao es-
paço de produção, marcada, nomeadamente, pela pre-
sença de seixos testados, encontra-se bem representada 
no povoado do Porto das Carretas, assente sobre um 
terraço do Guadiana; a área de exploração de matérias-
-primas poderá ter sido aproximadamente coincidente 
com a de implantação do povoado.

O quartzo filoneano, muito abundante na re-
gião, quer em filões que atravessam as bancadas de 

xisto, quer nos terraços 
fluviais, foi também 
usado, mas frequente-
mente sob a forma de 
seixos com rolamento 
fluvial (atenda-se às 
vantagens da utilização 
de planos de percussão 
neocorticais no que 
concerne à diminuição 
de acidentes de talhe). 
A variedade de quar- 
tzo macrocristalino está 
bem representada nos 
percutores poliédrico-
-esferoidais. 
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Fig. 3 - Cadeia operatória descontínua do subsistema tecnológico expedito.

pedito, quer na obtenção de matérias-primas quer 
na manufactura, mas também maiores rendimen-
tos e longevidade. Com efeito, este subsistema 
tecnológico utiliza o cherte/sílex e rochas silicio-
sas afins, de textura microcristalina. As dimensões 
médias dos artefactos são menores; os subprodu-
tos de talhe, reduzidos, e observa-se uma maior 
estandardização dos instrumentos.

Também neste subsistema identificámos 
duas cadeias operatórias: uma indirecta ou des-
contínua (Fig. 4), que partindo da configuração 
do núcleo, sobre pequenos seixos rolados, extrai 
produtos de debitagem, sobretudo lascas, direc-
tamente utilizados, ou previamente formatados 
através do retoque, originando instrumentos do 
chamado fundo comum. Outra, sequencial ou 
contínua (Fig. 5), que comporta a produção de fo-
liáceos (sobretudo pontas de seta), assenta, maio-
ritariamente, na utilização de xisto jaspóide, ma-
terial ubíquo na região. Este, embora possua uma 
textura microcristalina/criptocristalina, apresenta 
acentuada xistosidade, cujos planos de separação 
internos criam forte anisotropia, dificultando o 
talhe ao propiciarem superfícies de fractura pri-
vilegiadas, paralelas aos planos de lascagem. Este 
processo de produção parte da obtenção de um 
bloco lajiforme de xisto jaspóide, recolhido em 
afloramento, ou de macro-lasca, a qual é subme-
tida a extracções bifaciais até à criação de uma 
forma foliácea que continuará sucessivamente a 
ser adelgaçada. Na última fase de elaboração da 
ponta de seta propriamente dita, o talhe bifacial 
será realizado certamente através de pressão. É 
possível que a técnica de aquecimento da maté-
ria-prima tenha sido aplicada na fase de retoque, 
pois encontrámos estalamentos térmicos concoi-
dais em resíduos de talhe nesta matéria-prima. 
São raras as pontas de seta produzidas em sílex. 

O talhe in situ do xisto ardosiano, friável e 
de reduzidas aplicações (discos/tampas/paletas, e 
pesos de rede) e de xisto jaspóide, mais compacto, 

de maior dureza e fractura concoidal, ficaram ampla-
mente comprovados.

A partir de blocos tabulares e através de per-
cussão indirecta aplicada paralelamente à direcção 
dos planos de xistosidade, inicia-se o processo de ta-
lhe. Com grande economia de tempo e esforço, são 
obtidas, sucessivamente, placas de matéria-prima de 
espessura controlada. A partir destas placas serão 
“esculpidos” os instrumentos pretendidos através de 
um retoque tendencialmente paralelo à xistosidade 

Fig. 4 - Cadeia operatória descontínua do subsistema tecnológico 
uso-intensivo.

1.2.2. Subsistema tecnológico uso-intensivo

O subsistema tecnológico uso-intensivo, como a 
designação sugere, engloba os instrumentos utilizados 
intensamente, e eventualmente reciclados, os quais 
pressupõem um investimento de energia e de tempo 
muito superiores aos dos utensílios do subsistema ex-
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do suporte no caso do xisto jaspóide (retoque plano, 
bifacial) e oblíquo a semi-abrupto, no caso do xisto 
ardosiano. A ilustração de Ramón Fábregas Valcarce e 
C. Rodríguez Rellán (2008), apresentada na Fig. 111 
do texto principal, quase dispensa comentários à téc-
nica de talhe sobre as variedades de xisto utilizadas no 
Porto das Carretas.

Os suportes laminares de médio e grande for-
mato, em cherte/sílex, não deverão ter sido manufac-
turados nos povoados da região; não se encontraram 
vestígios das fases inicial e intermédia da respectiva 
cadeia operatória; as lâminas, em atenção aos seus mo-
delos morfométricos, foram extraídas de núcleos pris-
máticos de grandes dimensões, pela técnica da pressão, 
provavelmente com utilização de “alavancas compres-
soras” (Carvalho, 95/96). Surgem, parcimoniosamente, 
no Porto das Carretas, testemunhando fluxos de trocas 
que segundo alguns autores (Nocete et al., 2005), se 
estenderam a todo o sul da Península Ibérica. 

Uma outra matéria-prima foi frequentemente 
utilizada neste contexto tecnológico, em substituição 
do sílex. Trata-se do quartzo nas variedades leitoso 

Fig. 5 - Cadeia operatória contínua do subsistema tecnológico
uso-intensivo. Produção de foliáceos.

e cristal de rocha. O facto deste material, sobretudo 
nas variedades macrocristalinas, ser também talhado 
através de procedimentos do subsistema expedito, di-
ficulta, por vezes, a classificação tecnológica dos sub-
produtos de talhe. Para responder a essas situações, 
criámos a categoria de subsistema tecnológico inde-
terminado.

Como é sabido, o quartzo filoneano, embora 
constituído por um só mineral, assume a forma de 
aglomerados cristalinos que induzem, à escala do blo-
co de quartzo, uma situação de anisotropia a qual se 
revela através de clivagens (ligações atómicas mais dé-
beis da estrutura cristalina) e de diaclases (provocadas 
por agentes externos), que podem constituir obstácu-
los sérios ao talhe, uma vez que são responsáveis pela 
criação de anomalias negativas ao modelo hertziano 
de propagação das ondas de choque/fracturação, além 
da elevada ocorrência de fracturas acidentais, deter-
minadas por planos de diaclases (Mourre, 1997). Às 
fracturas incontroláveis e aos acidentes de talhe do 
quartzo referidos, acresce a frequente ausência dos 
estigmas característicos do talhe do sílex, como a ma-
terialização das ondas de choque concêntricas que 
se desenvolvem a partir do ponto de impacto ou as 
“lancettes” que nos permitem, mesmo quando não se 
conserva a parte proximal dos produtos de debitagem, 
determinar a respectiva orientação.

As desvantagens do quartzo, há muito caracteri-
zadas, prendem-se com a sua baixa qualidade técnica. 
O quartzo pode apresentar uma estrutura interna com 
muitas fissuras e diaclases, preenchidas por materiais 
com distintas características físicas. O seu carácter 
heterogéneo deve-se ao facto de ser constituído por 
aglomerados policristalinos, como antes referido. Os 
cristais imperfeitos do quartzo alteram a direcção das 
ondas de choque e criam elevada incerteza, sendo 
frequentes fracturas indesejadas do tipo acidente de 
Siret/fractura em step; Ramón Fábregas Valcarce e C. 
Rodríguez Rellán (2008) defendem a utilização, em 
contextos calcolíticos peninsulares, do arcaico proces-
so de redução bipolar sobre bigorna (Fig. 6), como o 
mais adequado para o talhe do quartzo, por forma a 
superar as limitações da matéria-prima. No Porto das 
Carretas identificámos elevado número de percutores 
e de bigornas que podem ter sido, pelo menos parcial-
mente, utilizados nesta actividade. 

“En el caso concreto del cuarzo, la mayor fuerza 
ejercida en el método bipolar durante el golpeo, junto con 
una firme prensión del núcleo, permite que las ondas de 
percusión superen los cristales imperfectos o los planos de 
debilidad y clivaje responsables de buena parte de los ac-
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Fig. 6 - Técnica de redução de um bloco de quartzo 
através de talhe bipolar, sobre bigorna. Seg. Fábregas 
Valcarce e Rodríguez Rellán, 2008.

cidentes de talla producidos en los cuarzos explotados a 
mano alzada.” (Fábregas Valcarce; Rodríguez Rellán,  
2008, p. 131).

Apesar das limitações, o quartzo desempenhou 
papel de relevo, enquanto matéria-prima de substi-
tuição do sílex/cherte, na produção de artefactos lí-
ticos do subsistema tecnológico uso-intensivo. No 
subsistema expedito tem o seu lugar próprio, como 
já referimos, sobretudo na manufactura de percutores 
poliédrico-esferoidais. Pode ter-se ainda comportado 
como material abrasivo para tarefas de polimento de 
rochas de grande dureza como anfibolitos: no processo 
de talhe do quartzo vão-se desprendendo apreciáveis 
quantidades de pequenos cristais (até cerca de 30% do 
peso inicial do núcleo) susceptíveis de utilização no 
polimento de instrumentos líticos.

A principal vantagem do quartzo relativamente 
ao sílex decorre da sua grande ubiquidade na região 
em estudo, seja em depósitos primários (filões nas for-
mações xistosas) ou remobilizado nas cascalheiras do 
Guadiana. Por esta razão oferece elevada disponibi-
lidade para responder às necessidades imediatas das 
populações.

Uma das grandes diferenças, arqueologicamente 
bem expressas, entre o Calcolítico do Sudoeste Penin-
sular e o da Estremadura reside na utilização de uma 
maior diversidade de matérias-primas e na escassa re-
presentação do sílex no talhe lítico da primeira região. 
Torna-se evidente que a atenção dispensada ao talhe 
sobre sílex terá de se estender a um universo mais alar-
gado de recursos minerais.

1.3. Utensilagem em pedra polida

No que respeita às matérias-primas para a in-
dústria em pedra polida/bujardada, como afirma Nuno 
Leal (Anexo 4), todas elas existem na região, nas proxi-
midades dos povoados. Os instrumentos em pedra po-
lida foram manufacturados quase exclusivamente em 
anfibolito, as mós, em rochas granitóides e os polidores 
de instrumentos, em corneanas. O quartzo filoneano e 
o quartzito sob a forma de seixos rolados foram fre-
quentemente utilizados como percutores, com pre-
paração prévia (percutores poliédrico-esferoidais em 
quartzo), ou não (seixos oblongos de quartzito, verda-
deiros utensílios a posteriori). Embora tenhamos regis-
tado a presença de blocos de matérias-primas utiliza-
das na manufactura de utensílios polidos/bujardados, 
não identificámos áreas intra-habitat especializadas 
nessa função. A presença de polidores de instrumentos 
na generalidade dos povoados da região é eloquente 
quanto à produção in situ desta categoria de artefactos 
líticos. Porém, não registámos qualquer contexto ofici-
nal susceptível de enquadrar a nossa região no circuito 
de circulação de instrumentos de anfibolito que terá 
ligado o Alentejo à Estremadura (Lillios, 1997, 2000).

1.4. Tipologia

Operacionalizámos um sistema classificativo em 
base de dados Acess (Fig. 7), integrador dos sistemas 
tecnológicos de produção lítica: talhe (subsistemas ex-
pedito e uso intensivo); polimento/bujardagem (sub-
sistemas de bujardagem e de polimento). 

Os grupos tipológicos e tipos considerados 
correspondem aos genericamente utilizados para o 
Neolítico e Calcolítico (Cardoso et al., 1996; Soares 
e Tavares da Silva, 1975; Tavares da Silva e Soares, 
2004), por influência das tipologias francesas clássicas, 
e neles se cruzam critérios morfotécnicos e funcio-
nais. Abolimos a designação de raspadeira enquanto 
sinónimo de racloir, a qual na bibliografia portuguesa 
é designada por alguns autores como raspador. Por-
que atribuímos a essa forma a função de raspar, in-



Fig. 7 - Esquema classificativo dos artefactos líticos.
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cluímo-la no grupo dos raspadores, e no tipo raspador  
lateral.

Os artefactos do subsistema tecnológico expe-
dito possuem formas elementares e recorrentes, re-
sultantes de técnicas de talhe simples, com acentuada 
ancestralidade. Na sua classificação tivemos presentes 
propostas de diversos autores que têm estudado com-
plexos macrolíticos de distintas cronologias (Cunha-
-Ribeiro e Cura, 2004; Meireles, 1992; Silva, 1994; 
Tavares da Silva e Soares, 2004).

2. Recipientes cerâmicos

2.1.  Atributos tecnológicos e morfológicos
dos recipientes cerâmicos

2.1.1. Pasta (exame macroscópico)

1 – Muito fina. Com raros elementos não plásti-
cos (e.n.p.) visíveis à vista desarmada.

2 – Fina. Abundantes e.n.p. inferiores a 0,5 mm; 
raros superiores a 0,5mm.

3 – Grosseira. Abundantes e.n.p. entre 0,5 mm e 
1 mm; raros superiores a 1 mm.

4 – Muito grosseira. Abundantes e.n.p. superio-
res a 1mm.

2.1.2. Cor/ambiente de cozedura

1 – Superfícies e núcleo avermelhados/acasta-
nhados, com manchas acinzentadas, cozedura irregular 
em ambiente predominantemente oxidante.

2 – Superfícies e núcleo acinzentados ou negros, 
por vezes com manchas acastanhadas, cozedura irre-
gular em ambiente predominantemente redutor.

3.1 – Superfície externa e zona exterior do nú-
cleo avermelhada/acastanhada; superfície interna e 
zona superficial interna do núcleo acinzentada/negra, 
cozedura redutora-oxidante.

3.2 – Superfície externa e zona superficial exter-
na do núcleo acinzentada/negra; superfície interna e 
zona superficial interna do núcleo avermelhada/acas-
tanhada, cozedura redutora-oxidante.

3.3 – Superfícies e zonas superficiais do núcleo 
avermelhadas/acastanhadas; núcleo com cerne acin-
zentado/negro, cozedura redutora com fase final, ou de 
arrefecimento, oxidante.

3.4 – Superfícies e zonas superficiais do núcleo 
acinzentadas/negras e cerne do núcleo avermelhado/

acastanhado, cozedura oxidante com fase final, ou de 
arrefecimento, redutora.

2.1.3. Forma 

Abreviaturas das dimensões e quocientes utili-
zados na definição tipológica (Tavares da Silva e Soa-
res, 1976-77):

Dbe – Diâmetro externo da boca do recipiente;
Dp – Diâmetro da pança;
Dmx – Diâmetro máximo;
Hl – Altura total;
Iab – Índice de abertura da boca (Dbe x 100 / Dp);
Ip – Índice de profundidade em relação ao diâ-

metro externo da boca (H x 100 / Dbe);
Ip’ –  Índice de profundidade em relação ao diâ-

metro máximo (H x 100 / Dmx).

Principais tipos:
1 – Prato de bordo simples. Ip (índice de profun-

didade relativamente ao diâmetro externo da boca)  ≤ 
20; base aplanada. 

2 – Prato de bordo espessado. Ip ≤ 20, base apla-
nada: 

2a – Lábio plano ou convexo-aplanado. Perfil 
subtriangular;

2b – Perfil do bordo almendrado;
2c – Perfil do espessamento do bordo de tendên-

cia semicircular.
3 – Taça larga de bordo espessado internamente. 

Ip entre 21 e 41; base convexa; bordo subvertical e es-
pessado internamente (por vezes também com espes-
samento externo):

3a –  Lábio aplanado ou convexo-aplanado;
3b –  Perfil do espessamento do bordo de ten-

dência semicircular.
4 – Taça carenada. Ip entre 10 e 40; fundo quer 

em calote, quer aplanado; corpo subcilíndrico ou tron-
co-cónico separado do fundo por carena.

5 – Taça em calote. Fundo convexo. Ip entre 20 
e 60:

5a –  Ip entre 36 e 45; bordo subvertical.
5b – Ip entre 46 e 60; bordo subvertical, por vezes 

ligeiramente introvertido. Tendência geral hemisférica.
5c – Ip entre 20 e 35. Parede muito inclinada 

para o exterior.
6 – Esférico/ovóide. Fundo convexo. Ip ou Ip’ > 

60; Dbe igual ou pouco inferior ao Dp: forma pouco 
fechada (Iab   > 70); Dbe  > 100 mm.

6a –  Bordo simples;
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6b –  Bordo espessado;
6c –  Bordo extrovertido.
7 – Pequeno esférico/ovóide. Fundo convexo. Ip 

ou Ip’ > 60; Dbe igual ou pouco inferior ao Dp; Dbe 
≤ 100mm.

8 – Globular. Esférico/ovóide de boca fechada; 
bordo simples, muito inclinado para o interior (Iab ≤ 70).

9 – Globular de bordo espessado (“pote”). Re-
cipiente de grandes dimensões cujas características 
morfológicas gerais são as do globular, mas de bordo 
espessado externa e/ou internamente.

10 - Subcilíndrico de fundo plano.
11 - Esférico/ovóide de colo alto.
12  Acampanado.

2.1.4. Tratamento das superfícies

A classificação utilizada na análise do tratamen-
to das superfícies aproxima-se da apresentada por As-
querino Fernandez (1978), tendo sido identificados os 
seguintes grupos:

 3.1 – Superfície polida;
 3.2 – Superfície alisada fina;
 3.3 – Alisada;
 4 – Alisada tosca;
 5 – Não alisada;
 7 – Erodida.

2.1.5. Decoração. Técnica decorativa

I – Decoração impressa:
Ia – A punção (actuado obliquamente);

I b – A espátula;
I c – A pente.
II – Decoração incisa:
IIa – Incisão fina;
IIb – Incisão larga;
IIc – Penteado arrastado
III – Decoração plástica

2.1.6. Motivos decorativos 
(impressos e incisos)

1 – Traço rectilíneo horizontal, isolado.
2 – Série de traços rectilíneos horizontais.
3 – Série de traços rectilíneos verticais.
4 – Traço rectilíneo oblíquo, isolado.
5 – Série de traços rectilíneos oblíquos.
6 – Traço rectilíneo horizontal associado a série 

de traços rectilíneos oblíquos.
7 – Série de traços rectilíneos horizontais, asso-

ciada a série de traços oblíquos.
8 – Série de traços rectilíneos verticais, associada 

a traço em ziguezague.
9 – Série de traços paralelos que se entrecruzam, 

formando “encanastrado”.
10 – Reticulado.
11 – Traços curvilíneos.

2.1.7. Localização da decoração

a – Sobre o bordo ou imediatamente abaixo do 
bordo. 

b – Superfície externa do bojo.
c – Superfície interna do bojo.
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1. Introdução

O presente trabalho corresponde ao estudo antra-
cológico de um conjunto de materiais carbonizados re-
colhidos durante a escavação arqueológica no povoado 
fortificado calcolítico do Porto das Carretas, no vale do 
Guadiana. 

O povoado do Porto das Carretas, concelho de 
Mourão, localiza-se sobre um terraço do Guadiana, a 
cerca de 140 m de altitude, num esporão de encostas de 
declive acentuado (Tavares da Silva e Soares, 2002). 

Do ponto de vista bioclimático, a região, de carácter 
mesomediterrâneo, apresenta uma forte continentalidade, 
com invernos frios. Inclui-se na província biogeográfica 
Luso-Estremadurense, sector Mariánico-Monchiquense, 
subsector Araceno-Pacense, superdistrito Altoalentejano 
(Rivas-Martínez et al, 1990), sendo o domínio da série cli-
matófila de vegetação Pyro bourgeanae-Querceto rotundifo-
liae sigmetum (Rivas-Martínez et al, 1990; Capelo, 1996). 

A vegetação potencial climácica característica desta 
região será assim, segundo os autores referidos, o azinhal 
mesomediterrâneo seco a sub-húmido, de carácter silicí-
cola, da associação Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundi-
foliae Rivas-Martínez 1987.

Hoje em dia a paisagem regional de todo o concelho 
encontra-se fortemente condicionada pelo impacte hu-
mano, com extensa representação dos campos de cultura, 
olivais e montados, sendo raros e vestigiais os pequenos 
fragmentos de vegetação de maior maturidade sucessio-
nal. Em locais onde a agricultura não é viável, encostas 
muito declivosas, locais inacessíveis, é possível encontrar 
raros fragmentos de vegetação climácica, representativos 
da vegetação potencial regional: bosquetes de azinheiras 
correspondendo a formações esclerófilas de estrutura cer-
rada, pluri-estratificadas, resistentes a condições de fraca 
precipitação anual (inferior a 500 mm), com sub-bosque 
rico em arbustos perenifólios de folha larga, lianas e plantas 
vivazes ombrófilas (Capelo, 1996). Segundo Capelo (op. 
cit.) as características floristico-estruturais destes bosquetes 
aproximar-se-iam dos azinhais originais. Note-se, no en-
tanto, que a caracterização da vegetação potencial de deter-
minada região se refere (em teoria) à vegetação do futuro, 

em equilíbrio com as situações bioclimáticas actuais, pelo 
que a inferência dos modelos de vegetação potencial para 
a reconstituição da vegetação do passado tem algo de in-
coerente e de redundante. O aceder à vegetação do passado 
terá forçosamente que considerar a contribuição directa de 
dados concretos de natureza fóssil e/ou proxi (climáticos e/
ou vegetacionais), para cada momento do passado, de ca-
racterísticas bioclimáticas, ecológicas e vegetacionais con-
cretas (ver Mateus e Queiroz, 1993; Mateus, 1996).

2. Materiais e métodos

O material estudado no âmbito deste trabalho 
corresponde a dois conjuntos de amostras de carvões re-
colhidos durante os trabalhos de escavação arqueológi-
ca do povoado, correspondentes aos dois momentos de 
ocupação do povoado identificados: Iª fase de ocupação, 
do Calcolítico pré-campaniforme, e IIª fase de ocupação, 
do Calcolítico campaniforme (Tavares da Silva e Soares, 
2002).

Os fragmentos de carvão de dimensões superiores 
a 5 mm foram seccionados manualmente segundo as três 
secções de diagnóstico transversal, radial e tangencial, e 
observados e diagnosticados à lupa binocular e ao mi-
croscópio óptico de luz reflectida. Para a identificação 
dos carvões foram utilizadas as colecções de referência 
de cortes histológicos de madeira e de madeiras carbo-
nizadas em montagem no Laboratório de Paleoecologia 
e Arqueobotânica do IPA (programa CIPA), bem como 
catálogos descritivos de anatomia de madeiras (Schwein-
gruber, 1990).

As sementes foram observadas e diagnosticadas à 
lupa binocular, recorrendo-se para a sua identificação à 
carpoteca (colecção de referência de sementes frescas e 
carbonizadas) em montagem no Laboratório de Paleoe-
cologia e Arqueobotânica.

Para a identificação dos restos de Pinus (carvão de 
madeira e escamas ovulíferas) e Quercus (carvão de ma-
deira) utilizaram-se também trabalhos de descrição mor-
fológica específicos para estes grupos taxonómicos (Van 
der Burgh, 1973; Van Leeuwaarden e Queiroz, 2000; Van 
Leeuwaarden, in prep.).
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3. Resultados

3.1. Frutos e sementes carbonizados

Um pequeno conjunto de fragmentos de semen-
tes (41) e de restos de escamas ovulíferas de frutifica-
ções de pinheiro (4) foi identificado.

Lista das espécies botânicas identificadas

• Leguminosae:
– Vicia faba L. var. minuta (Alej) Mansf. (favi-

nha) (Estampa1);
- Pinus pinea L. (pinheiro manso) (Estampa 1).

3.2. Carvões de madeira

Foram analisados 403 fragmentos de madeira carbo-
nizada.

Lista das espécies e tipos morfológicos identificados

• Pinaceae:
– Pinus pinea L. (pinheiro manso).
• Fagaceae:
– Quercus ilex L. Subsp ballota (Desf.) Samp. in 

Bol. (= Q. rotundifolia Lam.) (azinheira);
– Quercus faginea Lam. (carvalho cerquinho);
– Quercus coccifera L. (carrasco);
– cf. Quercus suber L. (sobreiro?).
• Oleaceae:
– Olea europaea L. (zambujeiro);
– Fraxinus angustifolia Vahl. (freixo).
• Rosaceae:
- Rosaceae Maloidea cf. Pyrus (catapereiro?).

Breve descrição das características morfológicas 
dos tipos xilotómicos identificados

– Pinus pinea (Estampa 1)
Secção transversal:
Madeira sem vasos. Presença de canais de resina.
Secção tangencial:
Raios predominantemente unisseriados. Raios 

multisseriados associados a canais resiníferos, de con-
torno fusiforme.

Secção radial:
Raios heterocelulares. Células marginais dos raios 

com paredes finas e lisas. Campos de cruzamento radio-
vascular com uma a duas pontuações simples, pequenas a 
médias, de tipo pinóide. Traqueídos com grandes pontua-
ções intervasculares circulares, unisseriadas.

– Quercus ilex ballota (= Q. rotundifolia) (Estampa 2)

Secção transversal:
Porosidade difusa. Poros abundantes, isolados, 

dispostos em grupos radiais.
Parênquima paratraqueal e apotraqueal tenden-

do para reticulado. Raios multisseriados muito grandes 
e muito frequentes.

Secção tangencial:
Raios unisseriados abundantes, homogéneos, 

formados por células aproximadamente circulares em 
corte tangencial. Raios multisseriados muito largos, 
com até cerca de 1mm de largura, muito abundantes.

Secção radial:
Raios homogéneos, formados exclusivamente 

por células prostradas. Vasos grandes por vezes com 
tilos. Pontuações intervasculares grandes. Pontuações 
radiovasculares grandes, opostas, por vezes alongadas 
radialmente. Placa de perfuração simples.

– Quercus coccifera  (Estampa 3)
Secção transversal:
Porosidade difusa. Poros pouco frequentes, isola-

dos, dispostos em filas radiais. Parênquima paratraqueal 
e apotraqueal tendendo para reticulado. Raios multisse-
riados raros, por vezes ausentes em fragmentos de pe-
quena dimensão.

Secção tangencial:
Raios unisseriados abundantes, com até cerca de 

12 células de altura, homogéneos, formados por célu-
las aproximadamente circulares em corte tangencial. 
Raios multisseriados muito largos pouco frequentes. 

Secção radial:
Raios homogéneos, formados exclusivamente por 

células prostradas. Vasos grandes com tilos. Pontuações 
intervasculares grandes. Placas de perfuração simples.

– Quercus faginea 
Secção transversal:
Anéis de crescimento distintos. Porosidade se-

mi-difusa tendendo para porosidade em anel, com os 
poros de primavera formando um anel descontínuo. 
Maior concentração de poros grandes junto ao início 
da camada de crescimento, formando conjuntos com 
disposição mais ou menos triangular a dendrítica, com 
os poros diminuindo de diâmetro no sentido do final 
da camada de crescimento, dispondo-se em fiadas ra-
diais de até 10 poros. Parênquima paratraqueal e apo-
traqueal tendendo para reticulado.

Secção tangencial:
Raios unisseriados abundantes, homogéneos, 

formados por células aproximadamente circulares em 
corte tangencial, com até 15 células de altura. Raios 
multisseriados muito largos presentes.
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Secção radial:
Raios homogéneos, formados exclusivamen-

te por células prostradas. Vasos grandes, densamente 
pontuados, por vezes com tilos. Pontuações intervas-
culares grandes, circulares. Pontuações radiovasculares 
grandes, opostas, por vezes alongadas radialmente. 
Placas de perfuração simples.

– Olea europaea (Estampa 3)
Secção transversal:
Porosidade difusa. Poros dispostos em múltiplos 

radiais de 2 a 6 poros. Fibras de parede espessa.
Secção tangencial:
Raios (1) 2-3 seriados, muito heterogéneos, for-

mados por células de dimensão e forma muito variável 
no mesmo raio. Raios não muito altos, com até 13 cé-
lulas de altura. Fibras com paredes espessas.

Secção radial:
Raios muito heterogéneos formados por várias fia-

das de células quadradas e erectas, mais raramente apare-
cem algumas fiadas centrais de células prostradas. Vasos 
densamente pontuados, com pontuações intervasculares 
circulares pequenas. Placas de perfuração simples.

– Fraxinus angustifolia (Estampa 3)
Secção transversal:
Padrão de porosidade não determinado dado 

não se ter obervado madeira de primavera. Poros in-
frequentes em multiplos radiais de 2 poros. Parênqui-
ma paratraqueal vasicêntrico abundante, formado por 
células quadrangulares na proximidade imediata dos 
poros.

Secção tangencial:
Raios unisseriados e multisseriados com até cer-

ca de 3 células de largura, muito curtos, mais ou menos 
fusiformes, formados por células pequenas de contor-
no circular e células envolventes maiores, circulares a 
elípticas. Raios abundantes.

Secção radial:
Raios homogéneos formados por células prostra-

das compridas. Fibras curtas com pontuações elípticas 
unisseriadas. Pontuações intervasculares e radiovascula-
res abundantes, pequenas. Placas de perfuração simples.

– Rosaceae Maloideae cf. Pyrus (Estampa 4)
Secção transversal:
Porosidade difusa. Poros pequenos, solitários, 

muito uniformes.
Secção tangencial:
Raios exclusivamente uni e bisseriados. Raios 

unisseriados muito frequentes.
Secção radial:
Raios heterogéneos. Placas de perfuração sim-

ples. Espessamentos espiralados finos ocasionais. Fia-
das de cristais presentes com alguma frequência.

O número total de fragmentos de carvão de cada 
tipo morfológico encontra-se expresso na Tabela 1. Os 
resultados por amostra estão detalhados na Tabela 2. 

O conjunto dos carvões de madeira identificados 
em cada uma das fases de ocupação do povoado en-
contra-se esquematizado nos gráficos das figuras 1 e 2.

4. Comentários

Os resultados obtidos neste estudo reflectem uma 
composição antracológica muito semelhante nas duas fa-
ses de ocupação do sítio. Neste sentido a interpretação 
dos mesmos será feita de forma global, não se diferen-
ciando os dois momentos cronológicos representados. 

O conjunto de material lenhoso carbonizado pro-
vem quer de lareiras identificadas durante a escavação, 
quer do interior de edificações, quer ainda de camadas 
associadas às duas fases de ocupação do povoado, como 
referido. A sua ocorrência reflecte provavelmente a lenha 
utilizada, bem como a madeira usada como material de 
construção (cabanas e paliçadas). A maioria das amostras 
estudadas corresponde a madeira de quercíneas, estando 
representada maioritariamente a azinheira, de forma me-
nos abundante o carrasco e o carvalho cerquinho; refira-
-se ainda a presença incerta de madeira de sobreiro.

De forma abundante ocorre também madeira de Olea 
(presumivelmente zambujeiro) e de pinheiro manso. Com 
menor frequência está presente madeira de freixo e de uma 
rosácea (cf. Pyrus) eventualmente o catapereiro silvestre ou 
uma árvore de fruto já doméstica (pereira / macieira?).

No que diz respeito à presença de plantas cultiva-
das e sua relação com a dieta da população do povoado, 
refira-se em primeiro lugar a ocorrência de favinhas, na 
amostra correspondente à base dos depósitos relaciona-
dos com a primeira fase de ocupação do sítio. Trata-se 
de uma variedade de fava com sementes de reduzidas 
dimensões idêntica à das favinhas já encontradas em di-
versos sítios pré-históricos (Pinho, 1931; Pinto da Silva 
1954; 1970; 1976; 1988; Hopf, 1981), e cultivadas em 
Portugal pelo menos até ao período medieval (Queiroz e 
Ruas, 2001; Van Leeuwaarden e Queiroz, 2003a). Estas 
favas seriam provavelmente secas e assim armazenadas e 
só posteriormente consumidas, tal como acontece hoje 
em dia com a maioria das leguminosas comestíveis (fei-
jão, grão, lentilha). Poderiam ser consumidas directamen-
te ou ser usadas na produção de farinha (Renfrew, 1973; 
Pinto da Silva, 1988).

Faltando evidência de verdadeiras séries paleoeco-
lógicas, torna-se difícil a interpretação do impacte huma-
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no territorial, já que não temos acesso ao padrão dinâmico 
de desenvolvimento das curvas (polínicas, carpológicas, 
dendrológicas, …) representativas das espécies botânicas 
ao longo de uma diacronia contínua. Note-se que estes 
padrões de comportamento dinâmico das curvas paleoe-
cológicas permitiriam falar de expansão ou redução ter-
ritorial, introdução, extinção, manutenção, favorecimento 
de determinadas espécies em sintonia ou discordância 
com outras, pertencentes a unidades vegetacionais simi-
lares ou antagónicas.

Parte das espécies representadas nos espectros 
antracológicos poderá reflectir a sua presença natural, 
enquanto componentes das formações vegetais na-
turais da região, mas estas espécies poderão também 
desempenhar pontualmente um papel na alimentação 
das comunidades do Calcolítico: o pinheiro manso 
poderia fornecer pinhões comestíveis; a azinheira bo-
lotas e o zambujeiro pequenas azeitonas. Este apro-
veitamento poderia resultar de recolecção em parcelas 
naturais, não intervencionadas do território regional 
de então, ou dirigir-se a formações já parcialmente 
condicionadas por uma gestão antrópica de natureza 
proto-silvícola, aspecto que tem vindo a ser avançado 
pelos dados polínicos referentes ao sudoeste de Por-
tugal (Mateus, 1992; 1997; Queiroz, 1999; Mateus e 
Queiroz, 1991; 2000).

Sobre esta questão não temos evidência arqueo-
botânica para a região do Porto das Carretas que possa 
comprovar qualquer uma das hipóteses, dado faltarem 
séries contínuas de dados paleoecológicos.

Note-se também a já comentada presença de 
madeira de cf. Pyrus que, mais uma vez, poderá repre-
sentar os catapereiros silvestres ou pereiras/macieiras 
já domesticadas.

No que diz respeito a uma eventual reconsti-
tuição paleovegetacional, a partir dos dados antraco-
lógicos, teremos que ter em consideração o limitado 
potencial informativo destes conjuntos, resultantes 
da selectividade dos habitantes do povoado calco-
lítico, face aos recursos disponibilizados pelo meio. 
Poderemos assim comentar a presença de espécies e 
relacioná-la com as previsíveis formações vegetais que 
integrariam, faltando-nos a perspectiva imagética da 
reconstituição paleovegetacional (sensu Mateus, 1996). 
A ausência de espécies, bem como os valores quantita-
tivos da ocorrência de carvão não são significativos (ver 
Mateus e Queiroz, 1993; Mateus et al, 2003).

Diferentes unidades de vegetação parecem assim 
estar representadas nos conjuntos antracológicos estu-
dados, reflectindo provavelmente a zonação ecológica 
catenal e territorial da envolvente regional do povoa-
do. Assumindo uma presença natural, não favorecida 

(ver comentário anterior) das espécies representadas 
o que do ponto de vista ecológico, biogeográfico e 
vegetacional parece provável e consensual estaremos 
perante a ocorrência de diferentes tipos de formações 
de grande maturidade sucessional, de carácter eco-
territorial remoto a periférico (sensu Mateus, 1990; 
2004), ocupando provavelmente diferentes zonas na 
eco-fisiografia regional: 

a) habitando as baixas ribeirinhas, a mata decí-
dua ripícola está representada pelo freixo; 

b) distribuindo-se provavelmente pelas verten-
tes do Guadiana, formações esclerófilas de carácter 
mediterrânico com azinheiras, carvalhos cerquinhos, 
zambujeiros (e sobreiros?), estão reflectidas nos espec-
tros antracológicos pelo carvão de madeira de Quercus 
sp., Q. rotundifolia, Q. faginea, Olea europaea, Q. cocci-
fera, (Q. suber ?), e eventualmente de cf. Pyrus. Estas 
formações esclerófilas poderiam corresponder a uma 
única unidade de vegetação onde as várias espécies co-
-habitariam, ou estas poderiam ter uma distribuição 
preferencial em mosaico, de acordo com a zonação 
catenal e/ou microclimática (encostas mais xéricas de 
exposição sul, ou mais protegidas viradas a norte,…); 

c) porventura distribuindo-se pelos topos e in-
terflúvios mais expostos e de solos mais pobres, os 
pinhais mansos estão representados pela madeira e 
pinhas de pinheiro manso.

Sobre a presença regional de formações vege-
tais mais abertas, matos e charnecas semi-naturais, de 
substituição, reflectindo áreas de impacte antrópico 
mais forte e de carácter permanente, não temos evi-
dência nos restos estudados (refira-se no entanto o 
comentário já feito relativamente à ausência de restos).

Dos campos de cultura, porventura nas imedia-
ções do povoado em zonas de menor declive, mais 
propícias à instalação de uma actividade agrícola mais 
intensa, temos a evidência do cultivo de favinhas.

Uma caracterização detalhada sobre as forma-
ções vegetais identificadas, quer ao nível florístico 
quer estrutural, não é viável em face do conjunto de 
resultados disponíveis. Tentaremos, no entanto, levan-
tar algumas hipóteses de trabalho a serem consubs-
tanciadas no futuro, com a integração de novos resul-
tados, ampliando o leque de estudos arqueobotânicos 
e paleoecológicos em diferentes sítios na região.

A presença sistemática de lenho de pinheiro 
manso nas amostras estudadas reflecte, como referi-
do, a presença regional de pinhais mansos. Uma ca-
racterização sumária destes pinhais calcolíticos não 
é possível, dada a inexistência de dados complemen-
tares que nos evidenciem uma composição ao nível 
do sub-bosque ou qualquer estruturação da formação 
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Tabela 1 - Análise antracológica dos restos carbonizados
provenientes do povoado do Porto das Carretas - valores totais.

fragmentados, por vezes com canópias de densidade 
considerável, com sub-bosque formado por vários ar-
bustos e lianas, entre os quais se encontra um número 
considerável de elementos da Quercetea Ilicis. Estas 
formações constituem a etapa de maior maturação 
(edafoclimácica) da série edafohigrófila ribeirinha, 
termo e mesomediterrânea, iberoatlântica, do freixo 
Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sigmetum.

Constituirão estas matas, análogos actuais das 
antigas florestas decíduas ribeirinhas aqui reflectidas? 
Ou estaremos na presença de formações actuais já al-
teradas por milhares de anos de influência humana di-
recta e indirecta nos ecossistemas fluviais, já afastadas 
das composições florísticas e estruturais das antigas 
matas ripícolas? Com os dados disponíveis não pode-
remos ser conclusivos quanto a esta questão.

Parece-nos interessante referir a presença de 
vestígios actuais, confinados às vertentes declivosas 
dos vales, de bosques de azinheiras, integráveis na Pyro 
bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, já considerada, 
cujo elenco específico característico inclui Quercus 
rotundifolia, Pyrus bourgaeana, Olea europaea sylvestris, 
Quercus coccifera. Todas estas espécies estão represen-
tadas nos elencos antracológicos pelo que poderemos 
considerar como provável que estes bosquetes corres-
pondam aos herdeiros actuais mais próximos dos azi-
nhais que durante o Calcolítico habitaram também a 
região, nessa altura porventura com uma distribuição 
regional e catenal bem mais abrangente, para além da 
actual localização nas encostas mais declivosas e locais 
inacessíveis dos vales. Sobre o distanciamento ecoló-
gico (florístico, estrutural e bioclimático) destes aná-
logos relativamente aos azinhais ancestrais não temos 
informação paleoecológica disponível.

Hoje em dia, e segundo a fitossociologia, no an-
dar mesomediterrâneo da bacia do Guadiana o pre-
domínio da azinheira (relativamente ao sobreiro e ao 
carvalho cerquinho) é discriminado pelo regime das 
precipitações. Em condições de maior quantidade de 
chuva (sub-húmidas a húmidas), mais para oeste, na 
zona de Portel e mais para sul, perto de Barrancos, a 
vegetação climácica regional passa a integrar a Sangui-
sorbo hybridae-Quercetum suberis Rivas-Goday 1959, 
correspondente aos sobreirais mesofíticos, alternando 
pontualmente com bosquetes de carvalho cerquinho 
(Viburno tini-Quercetum broteroi Rivas-Martínez & 
Ladero inéd.) (Capelo, 1996). Estará a ocorrência nos 
espectros antracológicos analisados, de carvão de ma-
deira de Quercus faginea e eventualmente de Quercus 
suber, relacionada com uma eventual presença des-
tes tipos de vegetação, porventura mais húmida, no 

florestal. Poderemos eventualmente correlacionar es-
tas matas com as florestas de pinheiros termófilos de 
carácter mediterrânico, que hoje em dia ocorrem em 
áreas de menor continentalidade, pinhais actuais a que 
a fitossociologia atribui um carácter paraclimácico, 
substituindo as matas esclerófilas da Quercetalia Ilicis, 
em solos degradados.

É de referir a importância significativa que esta 
espécie assume durante o Calcolítico, mesmo do pon-
to de vista simbólico (recordem-se os famosos ídolos-
-pinha em calcário), o que nos poderá levar a supor 
a presença de alguma gestão de natureza proto-silví-
cola, como já referido, traduzindo-se eventualmente 
no favorecimento desta espécie relativamente a outros 
componentes do coberto florestal natural.

A presença de madeira de freixo relaciona-se 
com a presença regional de matas ripícolas. Actual-
mente, nos leitos siliciosos de Guadiana ocorrem for-
mações de galeria de freixos, de carácter mesomediter-
râneo, da associação Ficario ranunculoidis-Fraxinetum 
angustifoliae Rivas-Martínez (1990) (Pinto Gomes, 
1998). Trata-se de bosques ribeirinhos, dominados 
por freixos (Fraxinus angustifolia), ainda que muito 
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Fig. 1 - Carvões de madeira provenientes de amostras da primeira 
fase de ocupação do povoado fortificado do Porto das Carretas.

Fig. 2 - Carvões de madeira provenientes de amostras da segunda 
fase de ocupação do povoado fortificado do Porto das Carretas.

mosaico regional de vegetação durante o Calcolítico? 
Refira-se, no entanto, que nesta apreciação e caracte-
rização bioclimática das associações vegetais, se rela-
ciona o coberto vegetal actual com parâmetros climá-
ticos medidos directamente, mas não se equaciona o 
facto das actuais formações vegetais, mesmo as apa-
rentemente “mais naturais” resultarem e acumularem 
um processo milenar de história e desenvolvimento ao 
qual o impacte humano mesmo que indirecto não é 
alheio. A prática secular de manutenção de montados 
e mobilização de solos em todo o Alentejo teve cer-
tamente fortes repercussões na erradicação regional 
dos carvalhais, independentemente de uma alteração 
significativa de natureza climática. O transferir para 
o passado de forma imediata uma eventual caracte-
rização bioclimática de unidades actuais, que estão já 
porventura distanciadas ecologicamente das suas an-
cestrais terá de ser feito com muita precaução.

A fraca representatividade destes tipos xilo-
-morfológicos (Q. faginea e Q. suber) no contexto es-
tudado, no entanto, não permite uma interpretação 
paleovegetacional segura sobre esta questão. Mais 
uma vez nos falta o registo contínuo. Qual o sinal pa-
leoecológico anterior? Estamos em fase de desenvol-
vimento destes taxa, ou, pelo contrário, a sua ocorrên-
cia nos espectros antracológicos do Porto das Carretas 
reflecte uma presença já residual?

Um aspecto que poderia ser esclarecedor diria 
respeito ao reconhecimento de espécies relacionadas 
com as etapas de substituição, mais discriminatórias 
em termos do seu elenco florístico. Não temos, no 
entanto e como referido, qualquer evidência antraco-
lógica no sítio do Porto das Carrretas sobre os tipos 
de vegetação semi-natural dos estádios sucessionais 
inferiores do coberto vegetal durante o Calcolítico 
na região. A presença de carvão de madeira de urze 
branca (Erica arborea) identificada no povoado calco-
lítico do Moinho de Valadares, a alguns quilómetros 
do Porto das Carretas (Van Leeuwaarden e Queiroz, 
2003b) poderá relacionar-se com a presença regional 
de matos aparentados com os actuais matos altos de 
substituição primária dos sobreirais sub-húmidos a 
húmidos, da Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedo-
nis Rivas-Goday & Galiano, dominados por medro-
nheiro, urze branca e lentisco, já que nos medronhais 
e carrascais das etapas de substituição da Pyro-Querce-
tum a urze está ausente. Mais uma vez nos referimos à 
falta de informação de séries contínuas de informação 
paleoecológica.

Os dados arqueobotânicos são por um lado 
muito escassos e, por outro, torna-se difícil a inferên-



Tabela 2. Listagem da totalidade das amostras de carvão estudadas.
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cia de aspectos de natureza bioclimática a partir das 
formações vegetais representadas nos espectros, mas 
ecologicamente ainda mal caracterizadas. O importar 
directo dos modelos actuais da fitossociologia torna-
-se redundante.

Sobre esta questão refira-se o facto de, no no-
roeste alentejano, os dados obtidos nas séries polínicas 
das turfeiras litorais indiciarem a partir de 4200 BP, 
e até cerca de 3000 BP, uma fase de clima mais seco, 
com a terrestrialização parcial ou total dos ecossiste-

Tabela 2. Listagem da totalidade das amostras de carvão estudadas.

mas palustres e acentuado desenvolvimento regional 
das formações vegetais de carácter termófilo (Mateus, 
1992; Queiroz, 1999; Mateus e Queiroz, 1993 e 2000). 

Sobre uma reconstituição quantitativa do co-
berto vegetal, considerando as áreas de distribuição 
das diferentes formações vegetais reconhecidas e a 
sua importância relativa na paisagem e no território 
económico regional durante o Calcolítico, torna-se 
impossível tecer quaisquer considerações baseadas no 
conjunto de dados obtidos.

Estampa 1.
l. Vicia faba minuta (sementes). 2. Pinus pinea 
(escama ovulífera de pinha) (fotos: J. P. Ruas; 
divisões da escala = lmm).
Pinus pinea
3. Secção transversal. Madeira sem vasos e 
com um canal de resina (aprox. x 100). 4. 
Secção tangencial. Raios unisseriados. Tra-
queídos com fissuras devido a carbonização 
(aprox. x 100). 5. Secção radial. Raio hetero-
celular com as paredes das células marginais 
finas e lisas (aprox. x 100). 6. Secção radial. 
Pontuações radiovasculares de tipo pinóide 
(aprox. x 200) (fotos: P. F. Queiroz e J. P. 
Tereso).
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Estampa 2.
Quercus ilex ballota (=Q.rotundifolia)
1. Secção transversal. Porosidade difusa, poros
isolados, raios multisseriados (aprox. X 40).
2. Secção transversal. Porosidade difusa, poros
isolados, parênquima reticulado (aprox. x 80).
3. Secção radial. Raio homogéneo (aprox. x 100).  
4. Secção radial. Vaso com pontuações intervascu-
lares grandes (aprox. x 200). 5. Secção tangencial. 
Raios unisseriados homogéneos (aprox. x 100).
6. Secção tangencial. Raio multisseriado muito largo 
(aprox. x 100) (fotos: P. F. Queiroz e J. P. Tereso).
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Estampa 3
Quercus coccifera
1. Secção transversal. Porosidade difusa, poros 
infrequentes em filas radiais (aprox. x 40).
Olea europaea
2. Secção transversal. Porosidade difusa, poros em 
fiadas radiais (aprox. x 100).
Fraxinus angustifolia
3. Secção transversal. Poros em grupos radiais 
de 2 poros (aprox. x 80). 4. Secção radial. Raios 
homogéneos; parênquima vasicêntrico (aprox. x 
200). 5. Secção tangencial. Raios 1-3 seriados (aprox. 
x 150). 6. Secção radial. Placa de perfuração simples 
(aprox. x 200) (fotos: P. F. Queiroz e J. P. Tereso).
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Estampa 4
Rosaceae Maloidea cf. Pyrus
1. Secção transversal. Porosidade difusa, poros pequenos 
(aprox. x 100).
2. Secção transversal. Porosidade difusa, poros pequenos 
isolados (aprox. x 300).
3. Secção radial. Raio heterogéneo (aprox. x 300).
4. Secção tangencial. Raios unisseriados (aprox. x 300)
(fotos: P. F. Queiroz e J. P. Tereso).
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1. Introdução

O estudo da totalidade dos restos faunísticos re-
cuperados no sítio calcolítico do Porto das Carretas 
realizou-se de acordo com a sequência estratigráfica 
obtida, na qual se identificaram duas fases principais 
de ocupação: a Fase I, atribuída ao Calcolítico pleno, 
da primeira metade do III milénio cal BC; a Fase II, 
correspondente ao Horizonte Campaniforme, mais 
propriamente ao Grupo Internacional, datada radio-
metricamente do 3º quartel do III milénio cal BC.

2. Inventário

2.1. Fase I de ocupação

Equus caballus
Trata-se de espécie representada por peças do 

tamanho do cavalo actual.
– Porção de cabeça do fémur de indivíduo suba-

dulto, ainda não soldada à diáfise;
– Fragmento de metacárpico direito, represen-

tado pelas extremidades articulares proximal e distal;
– Osso do tarso, incompleto.

Cervus elaphus
Reportam-se a veado as seguintes peças ósseas:
– Astrágalo direito;
– Porção anterior de diáfise de metatársico;
– Metade distal de metatársico esquerdo, fractu-

rado obliquamente na diáfise;
– Tróclea distal de metápodo.

Cf. Capreolus capreolus
A este cervídeo reporta-se apenas porção ante-

rior central de diáfise de metatársico, cujas pequenas 
dimensões não permitem uma atribuição segura.

Sus sp.
A usual dificuldade na diferenciação entre javali 

e porco doméstico verificou-se também nos exempla-
res estudados. A javali poderá reportar-se, pelo tama-
nho e robustez, extremidade distal de uma tíbia direi-

ta; a porco doméstico pertencerá, por seu turno, um 
pequeno M\3 com desgaste muito forte. Os restantes 
exemplares são os seguintes:

– Germe de M/2 direito;
– Germe muito incompleto de molar indetermi-

nado;
– Dois dentes jugais muito fracturados e incom-

pletos;
– Metatársico V de indivíduo subaldulto, com 

epífise distal ainda não soldada à diáfise;
– Tróclea distal de metápodo.

Bos sp.
Estão presentes o auroque e o boi doméstico, 

ainda que a destrinça seja problemática. Com base 
no critério biométrico, discutível em muitos casos, há 
peças que sem dificuldade se podem considerar como 
pertencentes a auroque: é o caso  de um P\2 esquer-
do ainda que reduzido à muralha externa de esmal-
te. Outras peças, pelas reduzidas dimensões indicam 
a presença da espécie doméstica, como um M/2 com 
desgaste fraco. Porém, a maioria dos exemplares, até 
pelo estado muito fragmentário, não permitem dife-
renciação. Estão neste caso os seguintes:

– incisivo central com desgaste fraco;
– dois dentes jugais superiores muito incompletos;
– Extremidade distal de metápodo de indivíduo 

subadulto, do tamanho de boi doméstico, conservando 
as duas trócleas articulares;

– Tróclea de metápodo indeterminado;
– Segunda falange muito erodida.

Ovis aries/Capra hircus
Também é conhecida a dificuldade de diferen-

ciação dos segmentos ósseos de ambos os géneros, 
agravada no caso presente pela falta de elementos ca-
racterísticos e pelo estado fragmentário dos existentes:

– Fragmento de omoplata, reduzida a parte da 
superfície articular com o húmero;

– Extremidade distal de metápodo, separado da 
diáfise por fractura intencional;

– Tróclea distal de metápodo, partida na união 
com a diáfise, escurecida pelo fogo tanto à superfície 
como no interior da fractura;

* Universidade Aberta de Lisboa
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João Luís Cardoso*
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– Primeira falange;
– Primeira falange de subadulto, com falta da 

epífise proximal.

2.2. Fase II de ocupação

Equus caballus
– Série molar inferior esquerda completa do 

mesmo indivíduo, com desgaste muito forte, de pe-
queno tamanho;

– Esquírola correspondente a porção da superfí-
cie articular distal do húmero esquerdo;

– Osso do carpo incompleto;
– Metade distal de metápodo;
– Terceira falange incompleta.

Cervus elaphus
– P/4 esquerdo com desgaste fraco;
– Dois molares superiores direitos do mesmo 

indivíduo, um deles incompleto, com desgaste médio;
– Molar superior esquerdo (M\1 ou M\2) quase 

sem desgaste;
– Molar superior esquerdo, incompleto, com 

desgaste médio; 
– Porção distal de húmero esquerdo, ostentando 

a superfície articular com marcas de roedura por car-
nívoro (cão ?);

– Esquírola proximal de rádio direito, conservan-
do parte da superfície articular, com a superfície escu-
recida pelo fogo;

– Extremidade articular distal de rádio direito, 
pertencente ao mesmo exemplar do fragmento ante-
rior, igualmente com a superfície escurecida pelo fogo.

Sus sp.
O único exemplar que se pode reportar a java-

li é um M/3 esquerdo, de grandes dimensões e com 
desgaste forte. Os restantes elementos não podem ser 
classificados a nível específico:

– D\4 direito de tamanho inferior a homólogo 
de javali actual da Tapada de Mafra;

– Germe de canino superior de lado indeterminado;
– Germe de M/2 direito;
– Esquírolas dentárias indeterminadas, perten-

centes a dois ou três exemplares;
– Extremidade distal de metápodo indeterminado;
– Primeira falange de indivíduo subadulto, com 

falta da superfície articular proximal, conservando 
marcas de fogo à superfície;

– Duas terceiras falanges, uma delas com a su-
perfície escurecida pelo fogo.

Cf. Bos primigenius
Foi possível atribuir a auroque, pelo grande ta-

manho, as seguintes peças:
– P\4 desprovido de desgaste;
– Esquírola com parte da superfície articular 

proximal de metatársico de lado indeterminado;
– Cubocafóide direito incompleto;
– Astrágalo direito, com falta de parte da tróclea 

lateral proximal;
– Astrágalo esquerdo;
– Duas terceiras falanges incompletas na extre-

midade distal, num caso devido a fractura recente.

Bos taurus
Este conjunto inclui peças que, pelo menor ta-

manho, se inscrevem dentro da variação de boi domés-
tico: é o caso de um P/3 esquerdo com desgaste forte, 
de um astrágalo direito e de uma primeira falange que 
pertencem claramente a esta espécie.

Bos sp.
A maioria dos exemplares de grandes bovinos, 

tal como se verificou no conjunto homólogo mais an-
tigo, em parte devido ao estado muito incompleto em 
que se encontram, não permite atribuição segura. Es-
tão neste caso os seguintes:

– Fragmento de omoplata conservando parcial-
mente a superfície articular com o húmero;

– Germe de P/3 esquerdo incompleto;
– Três molares muito incompletos;
– Fragmento de tróclea articular distal de me-

tápodo;
– Segunda falange.

Ovis aries/Capra hircus
– M\1 ou M\2 direito, com desgaste fraco;
– M/3 esquerdo, muito incompleto, sem desgas-

te, correpondendo a germe.

Oryctolagus cuniculus
– Incisivo superior, acompanhado de pequenas 

esquírolas, talvez do mesmo indivíduo.

3. Discussão e comparações

Os escassos elementos faunísticos identificados 
de entre o espólio osteológico recolhido no povoado 
calcolítico do Porto das Carretas não permitem o es-
tabelecimento de comparações seguras entre os dois 
conjuntos considerados, cultural e cronologicamente 
distintos. Contudo, pode observar-se uma tendên-
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cia mais acentuada para uma maior presença da fau-
na caçada no conjunto mais moderno, não obstante 
a componente cinegética ser dominante também no 
conjunto mais antigo. Assim, ainda que o único resto 
atribuível com reservas a corço pertença a este último, 
observa-se uma duplicação do número de restos de 
veado entre a Fase 1 e a Fase 2, sendo também à Fase 
2 que se reportam a quase totalidade dos exemplares 
atribuíveis a auroque, para além do cavalo, cujas pe-
quenas dimensões dos restos dentários identificados, 
levou a considerar de início a possibilidade de corres-
ponderem a um equídeo asinino, ainda que a morfolo-
gia do esmalte dentário não fosse critério possível de 
aplicar dado o forte desgaste dentário. Esta hipótese 
teria plausibilidade, dada a referência na literatura, à 
existência do Zebro, equídeo que se extinguiu no su-
deste peninsular em pleno século XVI, depois de ver 
a sua área de distribuição ser progressivamente re-
duzida, devido à pressão humana (Nores Quesada & 
Liesau v. Lettow-Vorbeck, 1992). Contudo, a análise 
de ADN efectuada por Julia Vilstrup sob a supervi-
são de Ludovic Orlando, no Centre for GeoGenetics, 
Natural History Museum, University of Copenhagen, 
foi concludente quanto à atribuição destes materiais a 
cavalo, não sendo todavia possível optar por indivíduo 
selvagem ou doméstico. Esta realidade vem sublinhar 
as reservas da ocorrência de um equídeo de pequenas 
dimensões distinto do cavalo, no povoado calcolítico 
baixo-alentejano do Monte da Tumba (Antunes, 1987, 
p. 125), onde aliás a sua identificação já tinha sido feita 
sob reserva, sendo ainda menos legítimo atribuir tais 
restos a Equus hydruntinus, por absoluta falta de ele-
mentos de diagnose segura, não obstante esta ser uma 
espécie que, no final do Plistocénico habitou o territó-
rio português (Cardoso, 1995a).

O cavalo encontra-se, pois, presente em ambas as 
fases, correspondendo provavelmente a efectivos ainda 
não domesticados, que teriam encontrado no ocidente 
peninsular condições propícias de sobrevivência, desde 
o final do Paleolítico (Cardoso, 1995b). Tal situação 
tem paralelo em outras estações calcolíticas do centro 
e sul  do actual território português, onde o cavalo se 
encontra representado por efectivos sempre baixos mas 
constantes (Morales Muñiz et al., 1998).

O grupo dos suídeos encontra-se, proporcional-
mente aos restantes grupos faunísticos, bem represen-
tado em ambas as fases, estando presente tanto o javali 
como o porco doméstico, ainda que as peças segura-
mente reportadas a cada uma das espécies sejam muito 
poucas, tendo presente a reconhecida dificuldade de 
separação dos restos ósseos de uma e de outra.

A componente seguramente doméstica presente 
em ambas as fases é reduzida: além de escassos efecti-
vos de boi doméstico e de porco, está apenas presen-
te a ovelha/cabra, mais abundante na Fase 1: 5 restos, 
contra apenas 2 restos da Fase 2. Esta realidade reforça 
o que já atrás se disse sobre a maior componente cine-
gética na Fase 2.

A predominância da caça na fase mais moderna 
parece denunciar uma maior mobilidade das últimas 
populações que ocuparam o Porto das Carretas, o que 
equivale a dizer que teriam uma menor fixação ao lo-
cal. Contudo, esta conclusão pode ser errónea, tendo 
presente que é na Fase 2 que surgem no registo fau-
nístico restos de moluscos estuarinos  (ostra frequente) 
e mesmo de litoral marinho (vieira e lapa, mais raras), 
cuja presença indica abastecimento oriundo da foz do 
Guadiana e litoral adjacente. Tal realidade pode ser 
explicada por duas alternativas: a primeira, faria cor-
responder à população residente no Porto das Carretas 
um alto grau de sedentarização, que permitiria o es-
tabelecimento de redes de permutas a distância com 
carácter de estabilidade, que parece contrariada não 
só pela redução do espaço habitado, correspondendo 
a um escasso número de habitantes, mas, sobretudo, 
pelo espectro faunístico identificado. A segunda hi-
pótese, alicerçada nas características do conjunto fau-
nístico, faria corresponder a comunidade ali instalada 
a pequeno grupo com alta mobilidade territorial, que 
explicaria a recolha, ainda que episódica, dos referidos 
moluscos, a mais de 130 km de distância em linha rec-
ta. Em qualquer dos casos, mantém-se a dificuldade 
de explicar a conservação destes moluscos, ao longo de 
um tão moroso transporte, situação que, para a época 
romana, no quadro da mesma região, também ainda 
não encontrou resposta satisfatória (Cardoso & Detry, 
2004), embora existam várias possibilidades, com re-
curso ao sal como elemento conservante.      

No conjunto dos restos mamalógicos recolhi-
dos, parece estarem sobretudo representados segmen-
tos anatómicos de menor valor alimentar, correspon-
dentes ao crânio (presença de numerosos dentes) e às 
extremidades dos membros. Contudo, esta aparente 
sobre-representação pode dever-se, simplesmente, 
à acentuada acção antrópica exercida sobre os ossos 
dos membros com volumosas cavidades medulares, os 
quais teriam sido reduzidos a esquírolas impossíveis 
de identificação, as quais, na verdade, se encontram 
presentes em grande quantidade no conjunto em 
apreço. Por outro lado, a ausência de certos ossos re-
lacionados com partes da carcaça com maior interesse 
alimentar, como os corpos vertebrais, podem, pela sua 
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maior fragilidade não ter resistido à agressividade dos 
solos existentes na área da estação. Deste modo, não 
existe motivo para admitir que o desmanche dos ani-
mais não fosse feito na área habitada, exceptuando o 
caso da caça grossa, como os auroques, que poderiam 
ser esquartejados no local do abate. Mas, mesmo neste 
caso, são os elementos anatómicos relacionados com 
partes da carcaça com menor valor alimentar que se 
encontram representados, o que significa que, se o es-
quartejamento poderia ser feito fora da área habitada, 
para esta nem sempre seriam transportadas todas as 
porções obtidas.

No que respeita às práticas culinárias, a abun-
dância das esquírolas ósseas acima mencionadas con-
figura a existência de cozidos, prática que permitia 
o aproveitamento máximo da carne, incluindo o da 
medula contida no interior dos ossos, especialmente 

os dos animais de grande porte. As marcas de fogo 
directo são escassas e relacionam-se com indivíduos de 
porte médio (suídeos e ovinos/caprinos).

Quanto à idade do abate, é interessante verificar 
que, no grupo das espécies caçadas, ocorrem senis (ca-
valo, javali); a sua presença, conjuntamente com juve-
nis de suídeo (provavelmente selvagens) explica-se por 
serem, naturalmente, os indivíduos representantes dos 
extremos da distribuição etária aqueles cuja captura se-
ria mais fácil. No entanto, a presença de jovens adultos 
de auroque (caso de um P\4 sem desgaste) indicia a 
captura talvez com recurso a armadilhas.

Enfim, a escassez da fauna seguramente domés-
tica impede a análise e caracterização - que teria muito 
interesse - do modo como se efectuaria a gestão dos 
recursos alimentares representados por porcos, bois e 
ovelhas/cabras.   
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1. Resumo

Ao longo de cerca de quatro anos, foi efectuada no 
sítio de Porto das Carretas (Mourão) a recolha e classifi -
cação de um conjunto de instrumentos em pedra polida 
e bujardada atribuídos ao povoado que aí existiu duran-
te o Calcolítico. Foram encontrados diferentes tipos de 
artefactos, a maior parte deles machados, polidores e 
elementos de mó, cuja caracterização litológica é agora 
apresentada. Foram identifi cadas diversas litologias, no-
meadamente anfi bolitos, rochas granitóides, quartzitos 
(com e sem ferro), um xisto verde e uma corneana (mui-
to alterada meteoricamente). Foi, seguidamente, efec-
tuado estudo da possível relação existente entre os tipos 
litológicos constituintes dos artefactos, a sua função e 
a tecnologia empregue na sua fabricação, tendo sido 
encontrada uma correlação muito forte entre estes três 
parâmetros. No sentido de identifi car a proveniência 
destes materiais, foi executada uma análise comparativa 
com as litologias afl orantes na região, tendo este estudo 
conduzido à conclusão de que os habitantes do povoado 
calcolítico de Porto das Carretas não terão tido que des-
locar-se mais que 10 km para obter as matérias-primas 
necessárias à execução dos artefactos encontrados.

2.  Abstract

A collection of lithic artefacts from the Chalco-
lithic site of Porto das Carretas (Mourão) had been 
sampled and described. Diff erent types of artefacts 
were found, most of them being hammers, polishers 
and grindstones; the lithological characterization of 
which is now presented. Many lithologies were iden-
tifi ed, namely amphibolites, granitoid rocks (iron-
-bearing and iron-absent) quartzites, a greenschist 
and a (strongly meteorized) hornfels. An evident re-
lationship between the lithological types, the function 
of the artefacts and the technology employed in their 
manufacture was found. In order to establish whether 
or not the inhabitants of the archaeological site had 
to go far to get the raw material, a comparative analy-

sis was made between the artefacts lithologies and the 
fi eld outcropping rocks. Th e study lead to the conclu-
sion that in a radius of about 10 km relative to the Por-
to das Carretas Chalcolithic site is possible to obtain 
materials similar to the ones found in the artefacts.

3. Introdução

As peças aqui apresentadas correspondem a uma 
amostra dos diversos tipos de artefactos, em pedra 
polida e bujardada do povoado do Porto das Carretas 
(Mourão), cuja caracterização litológica consta da Ta-
bela 1: espátula, formão, escopros, enxós, machados, al-
guns reutilizados como percutores, polidores, um deles 
reutilizado como bigorna, elementos de mó, quer dor-
mentes, quer moventes; foi ainda analisado um braçal 
de arqueiro, quase intacto.

Para além da simples caracterização pretende, 
também, o presente estudo determinar as origens das 
matérias-primas utilizadas na manufactura dos arte-
factos, no sentido de estabelecer uma relação de pro-
ximidade entre os locais de afl oramento das litologias 
empregues e o povoado no qual os artefactos foram fa-
bricados e utilizados ou, por outro lado, estabelecer a 
possibilidade de terem existido trocas comerciais de ma-
térias-primas com regiões mais distantes do povoado.

4. Caracterização litológica

As peças foram observadas macroscopicamente, 
recorrendo, em alguns casos, ao auxílio de uma lupa de 
mão. Devido ao polimento e bujardagem executados 
muitas vezes de forma exaustiva, a identifi cação não 
foi, em algumas peças, conclusiva. De facto, uma vez 
que a perfeição de execução de alguns dos artefactos 
exclui a possibilidade de os fracturar para melhor ob-
servação, as descrições litológicas de algumas das peças 
conduziram apenas a uma designação genérica que, 
não obstante, foi de extrema utilidade na determina-
ção das proveniências das matérias-primas necessárias 
para a sua execução.

* Centro e Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nleal@fc.ul.pt
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Tabela 1 -  Lista das peças analisadas.

A maior parte das peças observadas corresponde 
a anfibolitos e a rochas granitóides, tendo sido também 
identificadas outras litologias, tais como uma corneana 
e um quartzito ferruginoso, um quartzito não ferrugi-
noso e um xisto verde.

Os anfibolitos são caracterizados fundamental-
mente pela sua coloração escura, devida fundamental-

mente à elevada proporção de anfíbola que é acompa-
nhada por cristais de feldspato de cor clara. Estes dois 
minerais ocorrem sob a forma de cristais de grão fino a 
médio (inferiores, no geral, a 2 mm de extensão máxima), 
que conferem à rocha um carácter extremamente maciço.

Os granitóides podem ser divididos em dois gru-
pos. Um primeiro grupo, mais abundante no que diz 



509

respeito ao número de peças observado, é constituído 
por rochas leucocráticas granodioríticas a quartzodio-
ríticas, de grão médio a grosseiro, em que o quartzo e 
os feldspatos são os principais minerais. Um segun-
do grupo, apenas encontrado em duas peças, consiste 
numa rocha félsica de grão fino, em que são identificá-
veis cristais de quartzo (de dimensão inferior a 1 mm), 
inseridos numa matriz leucocrática, inidentificável do 
ponto de vista mineralógico.

A corneana ferruginosa assemelha-se a um are-
nito quartzoso de cimento ferruginoso, muito compac-
to, parecendo, numa primeira observação, um “Grés de 
Silves”. No entanto, segundo J. Borrego (com. pessoal, 
2005), as corneanas que ocorrem na região em estu-
do apresentam frequentemente uma alteração de cor 
avermelhada, em tudo semelhante à exibida pela lito-
logia agora referida.

O quartzito ferruginoso consiste numa rocha 
muito compacta, de coloração avermelhada, em que os 
cristais de quartzo não são passíveis de ser individuali-
zados visualmente.

O quartzito não ferruginoso corresponde a um 
quartzito sensu stricto, ou seja, é uma rocha de grão 
muito fino, muito compacta, constituída apenas por 
quartzo.

O xisto verde é uma rocha de coloração esver-
deada, bastante compacta, embora menos que os an-
fibolitos atrás descritos. O único mineral identificável 
de forma clara é a anfíbola verde.

5. Correlação entre litologia, tecnologia 
e função dos artefactos 

Após ter sido executada a descrição e classifi-
cação litológica das matérias-primas empregues na 
manufactura dos diferentes artefactos, procedeu-se à 
análise da possível relação existente entre os tipos lito-
lógicos encontrados em cada uma das peças analisadas 
e a respectiva função.

Numa primeira observação, constatou-se que a 
tecnologia da bujardagem apenas foi empregue nas 
rochas granitóides, quer nas de grão mais grosseiro, 
quer nas de grão mais fino, e em apenas dois utensílios 
fabricados em anfibolito. Todas estas peças correspon-
dem a elementos de mó. Por outro lado, o polimento 
foi a tecnologia utilizada na fabricação dos restantes 
artefactos, nomeadamente, dos machados, escopros, 
enxós, polidores, da espátula, do formão e do (presu-
mível) braçal de arqueiro. 

Quanto à relação existente entre as litologias 
das diferentes peças e a respectiva função, verifica-se 
que, por um lado, a maior parte dos elementos de mó 
foi executada em rochas granitóides de grão médio a 
grosseiro, havendo uma quantidade inferior que foi 

fabricada utilizando rochas granitóides de grão fino 
e, até, rochas anfibolíticas. A escolha das rochas gra-
nitóides de grão grosseiro parece uma escolha óbvia, 
já que a picagem necessária para a reutilização conti-
nuada dos elementos das mós exigia, certamente, que 
os cristais a serem picados tivessem uma dimensão 
apreciável. No que se refere à utilização das rochas 
granitóides de grão fino e das rochas anfibolíticas, é 
de notar que a sua resistência ao desgaste é bastan-
te superior, não havendo, assim, uma necessidade tão 
constante de picagem. Por outro lado, a utilização des-
tas litologias na fabricação de elementos de mó pode 
querer sugerir que estes se destinavam a uma fase de 
moagem tardia em relação a uma primeira executa-
da pelos elementos de mó constituídos por rochas 
granitóides de grão médio a grosseiro. Desta forma, 
o desgaste provocado pelos cereais nos elementos de 
mó de litologias de granularidade mais fina seria mais 
reduzido, não havendo, possivelmente, necessidade de 
executar a picagem. 

Como foi anteriormente referido, todos os ou-
tros artefactos para além dos elementos de mó foram 
fabricados recorrendo à tecnologia do polimento. Esta 
tecnologia implica uma grande resistência física e po-
der de abrasão dos polidores, sendo, assim, explicada a 
utilização das corneanas (quartzosas). Por outro lado, 
também os materiais a serem polidos devem ser re-
sistentes, sob pena de não ser conseguido o seu poli-
mento mas sim a sua desagregação. Por esta razão, é 
natural que as escolhas tenham recaído sobre as litolo-
gias de grão mais fino, nomeadamente, os anfibolitos. 
A grande resistência física dos materiais constituintes 
dos artefactos terá sido também importante tendo em 
consideração as funções por eles executadas, nomea-
damente, nos casos dos machados, escopros e enxós. A 
este respeito, é de referir que das duas enxós analisa-
das, uma é constituída por um xisto verde e a outra por 
anfibolito menos compacto que a generalidade. Isto 
pode querer significar que, à semelhança de outros ca-
sos, a escolha dos materiais para cada tipo de artefacto 
era extremamente criteriosa, por forma a rentabilizar 
ao máximo o esforço dispendido na fabricação dos 
utensílios.

Quanto à escolha da litologia anfibolítica para 
a execução da espátula, sugere-se que esta tenha sido 
eventualmente fabricada para a utilização em situações 
envolvendo resistência física significativa do utensílio, 
nomeadamente, esfolagem e/ou raspagem de animais. 
Finalmente, merece particular referência o (presumí-
vel) braçal de arqueiro, uma vez que, apesar de ser cons-
tituído por quartzito, apresenta um polimento perfeito, 
o que atesta o esforço implicado na sua manufactura, 
o que, por sua vez, pode revelar a grande importância 
que este artefacto teria para quem o utilizava.
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6. Proveniência das matérias-primas 

No sentido de determinar a proveniência das 
matérias-primas utilizadas na manufactura dos arte-
factos em análise, e uma vez que a região na qual se 
situa o povoado se encontra presentemente submersa, 
impossibilitando a recolha de amostras geológicas in 
situ, houve necessidade de recorrer à cartografia geoló-
gica executada pelos Serviços Geológicos de Portugal 
para alcançar tal tarefa.

Primeiramente foi consultada a Folha 41-A 
(Monsaraz) da Carta Geológica de Portugal na escala 
de 1/50000 e respectiva Notícia Explicativa (Perdi-
gão & Assunção, 1971), uma vez que esta folha inclui 
a região onde se situou o povoado. Numa segunda 
fase, tornou-se necessária a consulta da Folha 40-B 
(Reguengos de Monsaraz) da Carta Geológica de 
Portugal na escala 1/50000 e respectiva Notícia Ex-
plicativa (Carvalhosa & Zbyszewski, 1991), de forma 
a complementar a informação prestada pela folha de 
Monsaraz.

De facto, a Folha de Reguengos de Monsaraz, 
editada 20 anos após a de Monsaraz, apresenta uma 
maior discriminação a nível litoestratigráfico, facto que 
se revelou de grande valor para o presente estudo.

Após a consulta das duas Folhas e respectivas 
Notícias Explicativas, é possível constatar que as ro-
chas granitóides leucocráticas granodioríticas a quart-
zodioríticas, de grão médio a grosseiro descritas no 
presente estudo parecem corresponder às rochas gra-
nodioríticas do Maciço granodiorítico de Reguengos 
de Monsaraz, nomeadamente aos “tipos mais ácidos-
-granodioritos”, enquanto a rocha félsica de grão fino 
parece corresponder às fácies aplíticas, de grão fino.

A corneana ferruginosa, por seu lado, na medida 
em que se trata de uma rocha resultante de alteração 
supergénica, pode resultar da transformação de qual-
quer dos tipos de corneanas, quartzo-feldspáticas ou 
pelíticas, descritas na Notícia Explicativa da Folha de 
Monsaraz ou a qualquer dos tipos de corneanas (to-
das elas quartzosas) descritas na Notícia Explicativa 
da Folha de Reguengos de Monsaraz, nomeadamente 

a que é caracterizada pela paragénese quartzo + biotite 
+ andaluzite + microclina ± plagioclase.

Quanto aos quartzitos (ferruginoso e não ferru-
ginoso), a hipótese mais provável é que tenham sido 
colhidos nas cascalheiras do Rio Guadiana, uma vez 
que o povoado se localizava justamente na sua mar-
gem esquerda, próximo de uma região aluvial, onde 
este tipo de materiais é comum.

Finalmente, os anfibolitos e o xisto verde parecem 
corresponder aos metabasitos referidos na Notícia Ex-
plicativa da Folha de Reguengos de Monsaraz. De notar 
que embora não seja referida a presença de xistos verdes 
nesta região, é provável que estes ocorram associados a 
fenómenos de retrogradação das rochas anfibolíticas.

Tendo em consideração o que ficou atrás descri-
to, resta salientar que os locais de recolha das matérias-
-primas utilizadas na execução dos artefactos prove-
nientes do Porto das Carretas parecem não ser muito 
distantes do povoado. 

Assim, quer as rochas granitóides, quer a cornea-
na, quer os quartzitos, podem ter sido colhidos num 
raio de cerca de 1 km em torno do povoado. Quanto 
aos metabasitos, aparentemente afloram a uma distân-
cia na ordem dos 10 km em relação ao povoado. Con-
tudo, deve ser referido que a cartografia destas rochas 
apenas se encontra referida na Folha de Reguengos de 
Monsaraz, não sendo discriminada na Folha de Mon-
saraz. Tendo em conta, no entanto, a posição geológi-
ca ocupada pelos metabasitos em relação ao Maciço 
granodiorítico de Reguengos de Monsaraz, é bastante 
provável que os anfibolitos e xistos verdes aflorem a 
uma distância consideravelmente inferior a 10 km re-
lativamente ao povoado.

Desta forma, parece poder dizer-se que, apesar 
da selectividade exigida por cada tipo de instrumento 
no que diz respeito às matérias-primas mais adequa-
das, os habitantes do povoado calcolítico de Porto das 
Carretas conseguiram obter com alguma facilidade os 
materiais necessários à execução dos artefactos encon-
trados, não tendo, muito provavelmente, recorrido ao 
estabelecimento de trocas comerciais no sentido de 
obter as referidas matérias-primas. 
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1. Resumo

Em complemento dos trabalhos de arqueolo-
gia efectuados em povoados da região de Monsaraz 
e Mourão, foram realizados estudos de caracterização 
mineralógica, química e textural de fragmentos de ce-
râmicas com o objectivo de encontrar semelhanças e 
discutir as eventuais trocas ou proveniência comum de 
matérias primas.

Do conjunto de fragmentos de cerâmica domés-
tica das estações de Pipas (Pi), Fábrica da Celulose 
(FC), Porto das Carretas (PC) e Quinta da Fidalga 
(QF) e dos vestígios de material argiloso calcinado 
provenientes do povoado de Porto das Carretas, cuja 
função era o revestimento das estruturas edificadas 
(em madeira), foram seleccionados 36 exemplares. 

As análises efectuadas abrangeram a caracte-
rização química por fluorescência de Raios X (FRX) 
(elementos maiores e menores), mineralógica (amostra 
total e fracção < 2μm) por difracção de Raios X (DRX) 
e textural por microscopia óptica de luz transmitida 
polarizada (MOLTP).

Os resultados obtidos foram tratados por mé-
todos de análise estatística multivariada utilizando 
nomeadamente a análise em componentes principais 
(ACP) e análise de grupos (AG).

Palavras Chave: Cerâmicas; Química; Minera-
logia; Textura; Proveniência.

2. Introdução

Estudos detalhados de objectos de cerâmica ar-
queológica relativamente a aspectos tecnológicos do 
processo de produção (preparação das pastas — adição 
ou subtracção de tempera — conformação, cozedura 
e acabamento) e dos respectivos atributos (forma, ta-
manho, tipo de decoração e marcas ou vestígios asso-

ciados ao seu uso) têm sido desenvolvidos no sentido 
de contribuir, conjuntamente com demais informações 
do contexto arqueológico, para a percepção, de modo 
mais específico, da proveniência e complexidade atin-
gida no processo de produção de materiais cerâmicos 
e, de modo mais genérico, do grau de especialização e 
da relação social entre grupos.

Os povoados do megalitismo de Reguengos têm 
vindo a ser estudados desde meados do século passado, 
nomeadamente pelo casal Leisner entre 1943 e 1951 e, 
nas décadas finais do séc. XX pelos arqueólogos J. Soa-
res e C. Silva (Soares e Silva, 1992), que cederam o ma-
terial objecto de estudo e cujos resultados são apresen-
tados neste trabalho. Foram efectuados outros estudos 
sobre a mesma região no âmbito da proveniência de 
materiais cerâmicos, com enquadramento arqueológico 
semelhante (Dias et al, 2005a), e com enquadramen-
to diferenciado (Cabral et al, 1988, Dias et al, 2005b). 
Também foram publicados trabalhos sobre caracterís-
ticas de matérias primas para produção cerâmica pro-
venientes de uma área próxima dos locais de amostra-
gem, São Pedro do Corval (Lamberto et al, 2002; Novo, 
2004) que têm um contexto geológico semelhante.

Os materiais cerâmicos provenientes de sítios ar-
queológicos residenciais situados a Este de Reguengos 
apresentam fases diferentes relativamente ao contexto 
megalítico (Soares e Silva, 1992): o habitat correspon-
dente à fase inicial, da transição do Neolítico Antigo 
para o Neolítico Médio, é o sítio de Pipas (Pi). Na fase 
média do megalitismo insere-se o povoado da Fábrica 
da Celulose (FC). Estudaram-se também materiais de 
um povoado fortificado, plenamente calcolítico, desig-
nado como Porto das Carretas (PC) e ainda do habitat 
da Idade do Bronze da Quinta da Fidalga (QF). 

O contexto geológico destes sítios é relativamen-
te diferenciado. O habitat de Pipas localiza-se próximo 
da margem direita do rio Guadiana, sobre um pequeno 
afloramento de granito de grão fino de duas micas, ca-

* Minerais Industriais e Argilas (FCT)/Instituto Politécnico de Tomar (ESTT). Departamento de Arte,  Arqueologia e Restauro, 
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** Minerais Industriais e Argilas (FCT)/Universidade de Aveiro. Departamento de Geociências, Campus Universitário
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racterizado essencialmente por conter quartzo, micro-
clina, plagioclase (oligoclase), moscovite e biotite, en-
tre o designado Complexo de São Marcos do Campo 
(Barros e Carvalhosa, 1967), caracterizada por vulcani-
tos mais ou menos metamorfizados e xistos argilosos 
sericíticos e cloríticos que integram a actual formação 
de Barrancos (Carvalhosa e Zbyszewski, 1991). O ha-
bitat da Fábrica da Celulose localiza-se na margem es-
querda do rio Guadiana sobre cascalheira fluvial. Na 
margem esquerda do rio Guadiana localiza-se também 
o povoado do Porto das Carretas, sobre a Formação de 
Barrancos e a cerca de 2 km para SW, deste povoado, 
situa-se o habitat da Quinta da Fidalga que se enquadra 
sobre um terraço quaternário (com materiais argilosos 
e cascalhentos) e na vizinhança aflora uma estreita ban-
da de corneanas quartzo-feldspática que contacta com 
a mancha eruptiva de Mourão (Perdigão, 1971).

O presente estudo consiste na determinação de 
composições químicas, mineralógicas e texturais de 
fragmentos colectados de cerâmicas e de vestígios de 
material argiloso provenientes do revestimento das 
edificações (em madeira), que se apresentam calcina-
dos como resultado de incêndio naquelas estruturas. 
Estes materiais, relativamente aos elementos de infor-
mação disponíveis são importantes no estudo integra-
do e mais abrangente.

A referência das amostras é constituída por duas 
letras, que designam o local de proveniência e dois al-
garismos que representam o número de amostra re-
ferente à recolha durante as escavações arqueológicas. 
As amostras em que o segundo grupo é formado por 
letras ou letra e algarismo representam as amostras de 
revestimento de habitações que supostamente arderam 
e “cozeram”, originando cerâmica de revestimento. 

3. Metodologia analítica 

A composição mineralógica foi efectuada com 
recurso à difracção de Raios X (DRX), na amostra to-
tal pelo método dos pós, e sobre a fracção menor que 
2μm pelo método dos agregados orientados, Quadro 
1; a composição química, elementos maiores e meno-
res, foi efectuada por fluorescência de Raios X (FRX), 
sobre a amostra total, Quadro 2, e microscopia óptica 
de luz transmitida e polarizada (MOLTP); a observa-
ção da textura das pastas e identificação de algumas 
fases mineralógicas foi efectuada em lâminas delgadas.

O tratamento dos dados da composição quími-
ca foi efectuado com recurso a métodos estatísticos 
nomeadamente a análise em componentes principais 
(ACP) e a análise de grupos (AG), em modo-Q, após 

a estandardização dos dados. Na ACP o coeficiente de 
semelhança aplicado a cada par de amostras da matriz 
de dados normalizada foi o coeficiente de correlação 
de pearson e na AG foi utilizado a método Ward’s 
após a transformação da matriz utilizando o coefi-
ciente de correlação de pearson. (Davis, 1986; Baxtre, 
1994; Coroado e Cabral, 1995; Rocha, 1998, Coroado 
et al. 1999; Coroado et al. 2001).

4. Apresentação dos resultados

As análises mineralógicas (DRX) das pastas 
analisadas, Quadro 1, indicam que as composições são 
essencialmente constituídas por quartzo, plagioclases 
intermédias, feldspato potássico (microclina) e mine-
rais micáceos. Observa-se também a ocorrência em 
algumas amostras de anfíbola (termolite/actinolite) e 
epídoto (?). A fracção menor que 2μm revela a pre-
sença, em praticamente todas as amostras, de minerais 
argilosos tais como ilite e interestratificados 10/14 Å. 
Em algumas amostras ocorre também caulinite. 

Na composição química (FRX), Quadro 2, o 
local de proveniência parece controlar alguns elemen-
tos. Assim, observa-se que as amostras com maiores 
valores de Fe2O3 também apresentam maiores valores 
de CaO e MgO, facto que coincide com a presen-
ça de anfíbolas (tremolite/actinolite), como pode ser 
constatado no Quadro 1. Genericamente os teores de 
Na2O são mais elevados do que os teores de K2O, ex-
cepto nas amostras provenientes de PI e associadas a 
revestimentos de habitações (povoado do Porto das 
Carretas).

5. Análise e discussão dos resultados

O número de amostras estudado é reduzido 
atendendo à análise multivariada efectuada. Contu-
do os resultados apontam para a existência de pastas 
cerâmicas de diferentes proveniências. Neste âmbi-
to importa salientar que as conclusões retiradas do 
conjunto de dados e respectivo tratamento permitem 
deduzir que as condições relacionadas com alterações 
decorrentes da utilização e fase de enterramento não 
se sobrepõem à especificidade das matérias primas e 
dos processos de produção (Coroado et al, 2001).

Os resultados da análise em componentes prin-
cipais, em modo Q, em que a matriz de dados foi    es-
tandardizada, encontram-se sintetizados nas Figs. 1 e 
2. O valor próprio de cada factor, é de 35,50%, 25,32% 
e 11,51% para os factores 1, 2 e 3, respectivamente.

A Fig. 1, representa a projecção dos factores 1 e 
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2, representando 60,38% da variância total. Os gru-
pos definidos baseiam-se na proximidade das amostras 
(semelhança) e nas associações da respectiva prove-
niência. O grupo A, caracterizado pelo conjunto de 
todas as amostras provenientes do povoado Porto das 
Carretas, subdivide-se em três subgrupos A1, A2 e 
A3, sendo a subdivisão entre A3 e os restantes grupos 
mais vincada, que se relaciona com o facto deste gru-
po reunir as amostras provenientes de revestimentos 
calcinados por incêndio. O grupo B subdividiu-se em 

Quadro 1 - Análise mineralógica qualitativa das amostras analisadas. 

dois grupos, B1 e B2, e reúnem sem clara separação as 
amostras de FC, Pi e a amostra de QF. 

Para esta subdivisão deve salientar-se que, o 
primeiro factor é controlado pelos teores de Al2O3 e 
Na2O (minerais argilosos) em oposição com a perda 
ao rubro (P.R.), representando o carácter mais argilo-
so das amostras dos subgrupos A1e A2 em relação às 
restantes. O segundo factor é controlado pelo Fe2O3, 
CaO (anfibolas e biotites) em oposição ao SiO2 
(quartzo). Esta relação evidencia que as amostras com 
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Quadro 2 - Análise química por FRX dos elementos maiores. 

anfíbola (maiores teores de Fe2O3 e CaO) apresentam 
baixos valores de SiO2. As amostras que não contém 
aqueles minerais máficos têm maiores teores em SiO2.

A Fig. 2, que representa 47,01% da variância to-
tal, apresentando o factor 3, 11,51% de variância, mos-
tra a separação entre os grupos A1 e A2 dos restantes, 
aparecendo o grupo A3 a sobrepor-se ao grupo B2.

A análise grupal realizada e representada no 
dendrograma da Fig. 3, resultante da estandardização 
da matriz dos dados químicos, mostra concordância 

com a análise em componentes principais, confirman-
do a existência de dois grandes grupos A e B. O gru-
po A, como sugerido na ACP, é constituído por três 
subgrupos A1, A2 e A3, e reúne todas as amostras PC. 
A associação por via da proveniência de A3, não evi-
dente em ACP, é notória nesta análise. O grupo B de 
acordo com a ACP está igualmente subdividido em 
dois grupos B1 e B2, que reúnem as amostras Pi, FC e 
QF. No entanto o grupo B1 evidencia dois subgrupos 
que separam as amostras Pi e FC.
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Quadro 3 - Análise química por FRX dos elementos menores.

6. Microtexturas

A partir da informação resultante da análise em 
componentes principais e análise grupal, tomaram-se 
as amostras onde a dimensão permitisse a realização 

de lâminas delgadas para observação em MOLP e de 
forma a que todos os grupos e respectivos subgrupos 
fossem considerados, no sentido de obter informação 
das características da textura e das fases mineralógicas 
presentes nos elementos não plásticos (tempera). 
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Fig. 1 - Projecção das amostras de fragmentos de cerâmica no plano dos dois primeiros factores. A variância cumulativa é de 60,83%.

Fig. 2 - Projecção das amostras de fragmentos de cerâmica no plano do primeiro e terceiro factores. A variância cumulativa é de 47,01%.
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Fig. 3 - Dendrograma do agrupamento das amostras obtido segundo o método de Ward’s aplicado à respectiva matriz de 
coeficientes de correlação, após a estandardização dos dados.

A textura do subgrupo A1, Fig. 4 e do subgrupo 
A2, Fig. 5, é caracterizada por inclusões subangulares a 
subarredondadas, medianamente calibradas, com ten-
dência para a distribuição bimodal. Os grãos maiores 
têm dimensões milimétricas. A matriz do subgrupo 
A1 apresenta-se muito porosa, com poros alongados 
paralelamente às paredes do objecto cerâmico re-
velando que a pasta foi mal homogeneizada e que a 
conformação foi plástica. Estruturas remanescentes 
de filossilicatos estão associadas à matriz. A matriz do 
subgrupo A2 é mais homogénea. A mineralogia dos 
não plásticos, de ambos os grupos, consiste em grãos 
de quartzo, os mais abundantes, ou de quartzo e felds-
patos. As plagioclases apresentam-se alteradas (serici-
tizadas) tal como os feldspatos potássicos (microclina) 
e os grãos de biotite pouco alterados e abundantes.

As texturas do subgrupo B1, Fig. 6 e do subgru-
po A2, Fig. 5 são caracterizadas por inclusões suban-
gulares a subarredondadas, medianamente calibradas, 
com tendência para a distribuição bimodal. Os grãos 
maiores apresentam dimensões milimétricas. A matriz 
das amostras dos subgrupos de B é pouco homogénea 
com grandes poros alongados, revelando que a con-
formação foi plástica, estruturas remanescentes de fi-
lossilicatos, abundantes, estão associadas a ambos os 
subgrupos. A mineralogia dos não plásticos, de am-
bos os grupos, consiste em grãos de quartzo, os mais 
abundantes, ou de quartzo fracturados e feldspatos. As 
plagioclases apresentam-se alteradas (sericitizadas), tal 
como os feldspatos potássicos (microclina). Observa-

-se em algumas amostras a presença de grão de anfí-
bola (tremolite/actinolite) como constatado por DRX. 
Os grãos de biotite são pouco abundantes.

A partir da observação da microtextura pode ain-
da referir-se que, relativamente ao processo de fabrico, 
as pastas apresentam características que apontam para 
um processo de produção manual, em torno lento, quer 
pela orientação de alguns dos grãos maiores (alinha-
dos paralelamente às paredes), quer pela morfologia 
dos poros (evidente principalmente no subgrupo A1, 
muito grandes e alongados paralelamente à superfície). 
A presença de estruturas residuais relacionadas com os 
minerais argilosos em praticamente todas as amostras 
indica também que a temperatura de cozedura teria 
sido baixa, não superior a 800º C. 

7. Conclusões

A projecção das amostras, em ACP e AG, mostra 
dois grandes conjuntos de amostras A e B que se sub-
dividem em A1, A2 e A3, onde estão reunidas todas 
as amostras de PC, e B1 e B2, que contêm as restan-
tes amostras, respectivamente. Estes agrupamentos re-
flectem as características químicas e mineralógicas das 
cerâmicas locais. A diferença entre os grupos A e B e 
especificamente entre os respectivos subgrupos indica 
que a proveniência das matérias primas é distinta, uma 
vez que se observam marcadas diferenças mineralógicas 
que estão intrinsecamente relacionadas com a compo-
sição química, nomeadamente na presença de anfíbola 
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Fig. 7 - Amostra FC11, características da textura do subgrupo B2. 
Apresenta matriz homogénea constituída por grãos de quartzo 
fracturados (a) e biotite (b) e anfíbola (c). 

Fig. 4 - Amostra PC35, características da textura do subgrupo A1, 
constituída por grãos de quartzo (a) e biotite (b) e feldspatos (c).   
A matriz homogénea apresenta poros alinhados (d). 

Fig. 5 - Amostra PC14, características da textura do subgrupo A2, 
constituída por grãos de quartzo policristalinos (a) e biotite (b) e 
plagioclase (c). A matriz é mais homogénea.

Fig. 6 - Amostra FC31, características da textura do subgrupo B1. 
Apresenta matriz homogénea constituída por grãos de quartzo 
fracturados (a) e feldspatos alterados (b). 

(termolite/actinolite) e biotite que separam o grupo B1 
e B2 e que indicam que a proveniência da matéria prima 
tem um contexto geológico idêntico. O grupo A, e a re-
lação entre o subgrupo A1 e A2, que reúne as amostras 
do povoado do Porto das Carretas, é mais consisten-
te, que o grupo B, e respectivos subgrupos, indicando 
que as amostras do grupo A serão provenientes de uma 
mesma área (mesmo contexto geológico) e as amostras 
consideradas no grupo B, que apresentam maior varia-
bilidade, terão proveniência a partir de áreas mais alar-
gadas. Esta análise deve, no entanto, ser validada com 
maior número de amostras e de sítios de amostragem. 

A presença de ilite e interestratificados em pra-
ticamente todas as amostras indica que a temperatura 
teria sido baixa uma vez que o grau de transformação 
destes minerais foi baixo, de tal forma que a “memória 
remanescente” destes minerais foi suficiente para a re-
cuperação, durante a fase de enterramento, da estrutura 
do mineral argiloso. A mesma reflexão pode suportar 
o facto de nas amostras PC14 e PC16 se constatar a 
presença de caulinite, uma vez que se tivesse havido 
temperatura suficiente para transformar esta fase a 
temperatura de cozedura seria superior a 600 ºC. Con-
tudo observam-se alterações relacionadas com a matriz 
argilosa que apontam para temperaturas não superiores 
a 800 ºC, valores também encontrados para cerâmicas 
semelhantes estudadas por Dias et al (2005a).

O enquadramento geológico dos sítios analisa-
dos, afins da composição química das pastas, e o facto 
de se tratarem de fragmentos de objectos cujo proces-
so de produção é muito pouco cuidado, revelado pela 
má homogeneização e baixa temperatura de cozedu-
ra, aponta para produções locais e com matéria pri-
ma das proximidades. Nota para o facto das amostras 
dos revestimentos das edificações, subgrupo A3, que 
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se apresentam calcinadas, provavelmente por incêndio, 
apresentarem características diferenciadas do subgru-
pos A1 e A2, sendo provavelmente as matérias primas 
destas amostras de origem lodosa (?) recolhidas junto 
ao rio Guadiana.

O facto da região em estudo apresentar uma va-
riabilidade geológica interessante e com reflexos de-

monstrados na formação dos grupos de semelhança 
obtidos a partir de um conjunto de amostras modesto, 
permite elevada expectativa num estudo mais abran-
gente, com uma amostragem cuidada, em zonas onde 
se encontrem matérias primas capazes de produção ce-
râmica, podendo também evidenciar usos comuns ou 
trocas quer entre matérias primas quer entre materiais. 
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1. Introdução

A intervenção arqueológica levada a cabo no 
povoado calcolítico fortificado do Porto das Carretas 
permitiu verificar que, neste sítio arqueológico, a 
sequência estratigráfica correspondia a duas fases de 
ocupação uma pré-campaniforme (Fase I) e outra 
campaniforme (Fase II). A Fase I terminou com um 
incêndio que afectou toda a área ocupada, destruindo 
não só a fortificação, mas também as estruturas 
de habitat. Por sua vez, a Fase II correspondia 
a um complexo de estruturas de habitat que se 
desenvolveram em torno de uma torre central. O 
espólio de uma dessas estruturas consistia, entre outros 
artefactos, em cerâmica campaniforme internacional. 
Pertencente, também, a esta fase, foi encontrada o que 
parece ser a base de um forno, de planta circular, com 
1,6 m de diâmetro. Deste restava uma placa de argila 
cozida, assente sobre uma base de blocos lajiformes 
de xisto. Segundo os arqueólogos responsáveis pela 
intervenção no Porto das Carretas, o forno teria 
provavelmente um carácter metalúrgico, uma vez que, 
apenas na sua envolvente, foram encontrados alguns 
restos, embora escassos, a que também se poderia 
imputar esse carácter, designadamente três fragmentos 
de artefactos metálicos e alguns pequenos fragmentos 
de minérios, os quais foram objecto da análise química 
que, a seguir, se descreve e cujos resultados, igualmente, 
se interpretam.

2. Estudo arqueometalúrgico

A caracterização química de artefactos arqueo-
lógicos pode ser conduzida mediante o recurso a 
métodos que não danifiquem ou que, em último caso, 
prejudiquem o mínimo possível os objectos em estudo. 
No que diz respeito à análise química de artefactos 
metálicos arqueológicos, o método da Espectrometria 
de Fluorescência de Raios X, Dispersiva de Energias 

(EDXRF), é um dos mais utilizados, pois conjuga as 
características de análise não invasiva e multielementar 
com uma elevada sensibilidade para os elementos 
químicos usualmente presentes nas ligas metálicas 
daqueles artefactos.

O fraco poder de penetração da radiação X 
neste tipo de materiais, de elevado número atómico, 
permite apenas a análise de uma camada superficial 
da amostra (TATE, 1986). Este facto pode constituir 
um problema dado que a sua superfície se encontra 
usualmente coberta por uma camada de corrosão 
(BALASUBRAMANIAM et al., 2004; INGO et al., 
2000; WALKER, 1980). Esta camada de corrosão 
superficial encontra-se por sua vez enriquecida em 
determinados elementos da liga, podendo igualmente 
conter compostos de corrosão formados em associação 
com elementos do solo, em especial o ferro (HALL, 
1961). Assim sendo, sempre que a eliminação da 
corrosão superficial não for aconselhável, por danificar 
os artefactos ou desestabilizar o lento processo 
de corrosão da liga metálica de que são formados, 
qualquer análise química superficial encontra-se 
necessariamente afectada pelos processos de corrosão, 
sendo indispensável uma cuidadosa interpretação dos 
resultados obtidos.

Nos últimos anos, alguns destes inconvenientes 
têm vindo a ser superados através da utilização de 
métodos de micro-análise (ARAÚJO et al., 2003). 
Este tipo de métodos, como por exemplo a Micro-
Fluorescência de Raios X, Dispersiva de Energias 
(Micro-EDXRF), permite analisar áreas muito redu-
zidas da amostra, tornando apenas necessário remover 
a camada de corrosão nessas pequenas áreas (Sousa 
et al., 2004). No nosso caso, um dos artefactos, a 
espátula,  apresentava mesmo uma pequena zona sem 
a camada de corrosão superficial (Fig. 1 A), a qual foi 
analisada por Micro-EDXRF, tendo por fim avaliar 
o enriquecimento superficial em certos elementos, 
determinados por EDXRF, resultantes dos processos 
de corrosão que o objecto sofreu ao longo do tempo.
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Quadro 1 - Materiais de 
carácter metalúrgico do sítio 
arqueológico do Porto das 
Carretas.

2.1. Os materiais metálicos ou com eventual
carácter metalúrgico

O reduzido número de materiais metálicos ou 
de possível carácter metalúrgico, encontrados neste 
sítio arqueológico, pode ser dividido em três grupos 
(Quadro I).

O primeiro grupo engloba três fragmentos 
metálicos, dos quais apenas um mantem uma forma 
reconhecível, tendo sido identificado como uma 
espátula (Fig. 1A).

 O segundo grupo engloba diversos vestígios 
eventualmente associados a operações metalúrgicas, 
nomeadamente vários fragmentos de minério (Fig. 2 
A, B e C). Por fim, um último grupo, constituído por 
um único pequeno fragmento do que parece ser uma 
“argila vitrificada”, muito leve e porosa, a fazer lembrar 
a pedra-pomes (Fig. 2D).

2.2. Espectrometria de fluorescência de
Raios X, dispersiva de energias

A análise química dos vestígios arqueome-
talúrgicos do Porto das Carretas foi efectuada num 
espectrómetro de fluorescência de Raios X, dispersivo 
de energias – Kevex 771. O sistema encontra-se 
equipado com uma ampola de ródio, diversos alvos 
secundários e  filtros de radiação, de forma a optimizar 
as condições de excitação da amostra em estudo. Os 
Raios X característicos emitidos pelos elementos 
químicos constituintes da amostra são colimados a 90º 
e medidos num detector de Si(Li) com uma área activa 
de 30 mm2 e uma resolução de 165 eV para a energia 
de 6,4 keV (Fe-K).

Tendo em conta o carácter metalúrgico das 
amostras em estudo, foram seleccionadas duas 
condições de análise por forma a optimizar a detecção 
dos elementos químicos presentes em cada artefacto. 
Na primeira utilizou-se a radiação monocromática 
proveniente de um alvo secundário de prata, com uma 
diferença de potencial de 35 kV e uma intensidade de 
corrente de 0,5 mA. Na segunda condição, recorreu-se 
a um  alvo secundário de gadolíneo, a uma diferença 
de potencial de 57 kV e a uma intensidade de corrente 
de 1,0 mA. Cada amostra foi analisada em dois lados 
opostos, utilizando-se para cada espectro um tempo 
real de acumulação de 300 s.

A análise quantitativa foi efectuada segundo 
um método que utiliza coeficientes de calibração 
experimentais para a correcção dos efeitos de matriz  
(KEVEX, 1990).  O cálculo destes coeficientes de 
calibração é efectuado através da medição de um 
material de referência, sempre que possível com uma 
matriz semelhante à dos artefactos em estudo. Neste 
trabalho utilizou-se o  Phosphor Bronze 551 (British 
Chemical Standards). A exactidão do método foi 
também estimada através da quantificação de dois 
materiais de referência  Phosphor Bronze 552 (British 
Chemical Standards) e Bronze 5 (Des Industries de 
la Fonderie), tendo-se obtido os seguintes erros na 
determinação dos seguintes elementos de interesse 
nas amostras em estudo: Fe 10%; Cu 1%; As 7% e Sn  
2%. O erro relativamente mais elevado obtido para o 
elemento ferro deve-se ao facto deste estar presente em 
teores baixos e próximo dos limites de quantificação 
do método (SENNA-MARTINEZ et al., 2004).

O facto dos artefactos analisados possuirem 
superfícies irregulares provoca um incremento dos 
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erros de quantificação estimados através das análises 
dos materiais de referência. Os fragmentos dos 
minérios em estudo apresentavam uma superficie 
muito irregular, razão pela qual dois deles (minérios 
I e II) foram seccionados e analisados na superfície 
plana obtida após o corte. Deste modo, não só foram 
suprimidos os erros de quantificação resultantes 
da geometria irregular das amostras, como foram 
igualmente eliminadas as interferências dos fenómenos 
de corrosão superficial das mesmas. Quanto aos metais 
não se aplicou qualquer tipo de tratamento aos três 
únicos fragmentos de artefactos metálicos recolhidos 
no Porto da Carretas.

 
2.3. Micro-fluorescência de Raios X,

dispersiva de energias

As análises por micro-fluorescência de raios 
X, dispersivas de energias, foram realizadas num 
espectrómetro ArtTAX Pro, equipado com uma 
ampola de Raios X de molibdénio e um detector 
de Si com uma resolução de 160 eV para a energia 
de 5,9 keV (Mn-K). O espectrómetro encontra-se 
igualmente equipado com uma câmara fotográfica 
CCD e três diodos de luz para posicionamento do feixe 
de excitação na área da amostra a analisar. A elevada 
colimação do feixe primário de excitação e este sistema 
de posicionamento permitem atingir uma resolução 
espacial de cerca de 70 m (BRONK et al., 2001).

Os ensaios foram realizados com a radiação de 
excitação proveniente da ampola de molibdénio, com 
uma diferença de potencial de 40 kV e uma intensidade 
de corrente de 0,6 mA. Cada espectro foi obtido com 
um tempo real de acumulação de 100 s.

Na espátula foram medidos quatro “pontos” 
correspondentes à área limpa (Fig. 3) e outros quatro 
“pontos” referentes à área com produtos de corrosão. 
As áreas dos picos característicos emitidos pelos 
elementos químicos presentes foram calculadas através 
do ArtTAX Control Software (ARTAX, 2001). A 
análise semi-quantitativa foi efectuada com base na 
comparação das razões médias dos picos característicos 
dos elementos maiores (cobre e arsénio) referentes às 
áreas limpa e com produtos de corrosão do artefacto 
em estudo.

 No fragmento de minério II foi apenas realizada 
uma análise qualitativa para identificar os elementos 
presentes nas diferentes fases.

2.4. Resultados

No Quadro seguinte (Quadro II) encontram-se 
os resultados das análises por EDXRF dos artefactos 
metálicos do Porto das Carretas.

Os resultados obtidos mostram que os 
artefactos são constituídos por ligas de cobre com 
teores significativos de arsénio. No entanto, não se 
deve ignorar que a camada de corrosão superficial se 

Fig. 1 - Artefactos metálicos do Porto das Carretas: A - espátula (corte A/D; sector 36; quadrado K-O/12; camada 2B2); B  fragmento I 
(corte A/D; sector 36; quadrado K-O/12; camada 2B2) e C - fragmento II (corte H; sector 36; quadrado G-I/18-19; camada 2B2).
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encontra, muito provavelmente, enriquecida neste 
último elemento químico, o que é, aliás, sugerido pelas 
análises de Micro-EDXRF efectuadas na área limpa 
da espátula (Fig. 3), as quais indiciam um teor mais 
reduzido de arsénio e a ausência de ferro (Quadro III).

Por outro lado, os fragmentos dos minérios I 
e II encontrados no Porto das Carretas, analisados 
por EDXRF, não apresentam quaisquer vestígios de 
arsénio (Quadro IV).

O primeiro fragmento pertence a um minério 
verde de cobre, muito provavelmente uma malaquite, 
com muito poucas impurezas (contem reduzidos 
teores de ferro e estanho). O segundo minério de 
cobre analisado apresenta uma maior heterogeneidade 
do material, que se revela macroscopicamente por 

Fig. 2 - Vestígios eventualmente associados a operações metalúrgicas no Porto das Carretas: A  minério I (corte A; sector 36; quadrado K-N; 
camada 2B); B  minério II (corte AC; sector 36; quadrado J6 camada 2B); C  minério III (corte A; sector 36; quadrado K5; camada 2B)
e D  não identificado (corte H; sector 36; quadrado GI; camada 2B). 

Fig. 3 - Pormenor da área limpa da espátula analisada por Micro-
-EDXRF.

Quadro 2 - Composição química dos artefactos metálicos do sítio arqueológico do Porto das Carretas (valores em %; n.d.  - não detectado; 
vest - vestígios).

Quadro 3 - Análise semi-quantitativa da área limpa da espátula  por Micro-EDXRF.

Quadro 4 - Composição química de fragmentos de minério, determinada por EDXRF, após seccionamento das amostras  (valores em %; n.d.  
não detectado).
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uma mistura de cores (verdes e castanho-amareladas), 
a que correspondem teores mais elevados de ferro. 
As análises por Micro-EDXRF (Fig. 4) confirmam 
claramente essa heterogeneidade.

O terceiro minério contém, tal como o anterior, 
teores elevados de cobre e de ferro, não tendo, no 
entanto, sido quantificados, devido à impossibilidade 
de obter uma superfície plana (os fragmentos, friáveis, 
indiciam poder desintegrar-se durante uma operação 
de corte).

Por fim, no fragmento de “argila vitrificada” 
apenas foi reconhecido o elemento ferro de entre os 
elementos ditos “metalúrgicos”.

3. Discussão dos resultados

Os restos com carácter metalúrgico recolhidos 
no Porto das Carretas, embora muito escassos, 
podem agrupar-se em dois conjuntos: i) fragmentos 
de artefactos metálicos e ii) pequenos fragmentos 
de minérios. As análises dos mesmos constam dos 
Quadros II, III e IV.

Além destes materiais foi também analisado 
um pequeno objecto informe com o aspecto de 
pedra-pomes. Neste, apenas se detectou Fe (e outros 

elementos químicos que aparecem habitualmente 
na constituição das argilas). Seccionado, foi possível 
observar macroscopicamente pequeníssimos fragmen-
tos alterados de rochas e minerais (por ex., grãos de 
quartzo) dispersos numa matriz acastanhada, muito 
porosa. O seu aspecto é semelhante ao detectado 
em alguns constituintes das denominadas muralhas 
vitrificadas (Díaz-Martínez et al., 2005) ou nos 
revestimentos de fornalhas metalúrgicas como, por 
exemplo, naquele descrito proveniente do Castelo 
Velho de Safara (Soares et al., 1985). Materiais 
deste tipo resultam de argilas que foram sujeitas a 
temperaturas muito elevadas, superiores aos 1000ºC, 
que originam a fusão total ou parcial de alguns dos 
seus constituintes, bem como a volatilização de outros 
ou a formação de novos minerais. Este fragmento 
do Porto das Carretas é muito pequeno, o que lhe 
possibilitaria uma certa mobilidade nos sedimentos 
que o envolviam. Dado o contexto não selado em que 
foi encontrado, não é possível atribuir-lhe, com alguma 
probabilidade, uma funcionalidade ou uma origem 
precisas. Tanto poderá ter resultado das actividades 
metalúrgicas eventualmente desenvolvidas no Porto 
das Carretas, como do incêndio com que terminou a 
Fase II de ocupação deste sítio arqueológico.

Fig. 4 - Fragmento de minério II do Porto das Carretas e respectivas análises por Micro-EDXRF nas áreas contendo elevados teores de 
ferro e de cobre.
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A análise química do conjunto de restos de 
minérios (ver 2.4), que se apresentavam em diminutos 
fragmentos de cor verde ou de cor verde numas zonas e 
de cor castanho-amarelada noutras, permitiu verificar a 
presença de Cu e Fe, essencialmente. Deverão tratar-se 
de malaquites (as massas verdes) e de limonites (as de 
cor castanho-amarelada). Será de assinalar a presença 
de estanho (Sn), como impureza, num dos minérios e 
a ausência de arsénio (As) em todos eles. No entanto, 
este elemento químico aparece como elemento menor 
nos três fragmentos de artefactos metálicos atribuíveis 
à ocupação calcolítica campaniforme do Porto das 
Carretas. Apesar dos problemas que se colocam com 
as técnicas de análise superficial, designadamente com 
a Fluorescência de Raios X (ver, por exemplo, Soares 
et al., 1994, 1996), o As aparece em quantidades 
apreciáveis que poderão levar a considerar os artefactos 
como cobres arsenicais. É de realçar a composição da 
espátula, também examinada por micro-XRF numa 
pequena área limpa de produtos de corrosão, a qual 
apresenta uma concentração em As da ordem dos 7%. 
Por outro lado, o Bi, que também não foi identificado 
nos fragmentos de minérios analisados, aparece como 
elemento vestigial em dois dos fragmentos de artefactos 
examinados.

Note-se que estes resultados colocam alguns 
problemas perante o que é conhecido e geralmente aceite 
acerca da arqueometalurgia do cobre, isto é, os cobres 
arsenicais aparecem desde os contextos arqueológicos 
peninsulares mais antigos onde a metalurgia se encontra 
atestada (Ruiz-Taborda e Montero-Ruiz, 1999) e terão 
resultado da redução de minérios de cobre (óxidos e 
carbonatos) com diversas percentagens de arsénio, 
sendo o teor final deste no artefacto não deliberado, 
mas sim resultante do minério utilizado (com um 
teor de arsénio aleatório), das condições de redução 
desse minério e de eventuais tratamentos de forja 
sofridos após o vazamento (ver, por exemplo, Rovira, 
2002a). No entanto, em trabalho anterior (Soares et al., 
1994), perante os dados conhecidos para os povoados 
calcolíticos da bacia do Guadiana, propunha-se uma 
outra evolução da metalurgia pré-histórica, no referente 
ao cobre, para esta região do Guadiana: i) em contextos 
do Neolítico Final/Calcolítico Inicial surge a utilização 
esporádica do cobre nativo;  ii) no Calcolítico Pleno 
utiliza-se o cobre puro obtido a partir da fusão redutora 
de óxidos e carbonatos, sendo objecto de trabalhos 
mineiros as jazidas de Rui Gomes, do Monte do Judeu 
e, possivelmente também, as da região de Barrancos; iii) 
no Calcolítico Final (horizonte campaniforme) o cobre 
puro é substituído pelo cobre arsenical na manufactura 

de artefactos; iv) ao início da Idade do Bronze, na 
bacia do Guadiana, não corresponde qualquer avanço 
tecnológico relativamente aos processos metalúrgicos 
anteriormente utilizados, continuando a usar-se o cobre 
arsenical; v) no Bronze Final surgem os artefactos em 
bronze (Cu + Sn).

Os poucos dados com carácter metalúrgico 
recuperados no Porto das Carretas (tenha-se em 
atenção que este sítio arqueológico se situa junto ao 
Guadiana, na sua margem esquerda  por conseguinte, 
na mesma área objecto do nosso trabalho anteriormente 
referido) não modificam e pouco clarificam o atrás 
enunciado sobre a arqueometalurgia da região. Apenas 
sugerem que se continuam a utilizar carbonatos de 
cobre e que, ao contrário do que outros investigadores 
(Rovira, 2002a, Bayona et al., 2003) têm proposto 
(com base na evidência arqueológica obtida em muitos 
sítios calcolíticos peninsulares), a obtenção de cobre 
arsenical, durante o Calcolítico Campaniforme, resulta 
de uma adição deliberada de minérios de arsénio aos 
minérios de cobre, possivelmente durante as operações 
de redução (ver, por exemplo, Lechtman e Klein, 
1999), pelo menos, nesta região da bacia do Guadiana.

Faltam, por outro lado, dados no Porto das 
Carretas que permitam alguma inferência sobre outros 
aspectos importantes relacionados com a tecnologia 
utilizada nas operações de redução, designadamente 
se foram utilizados fornos como em Cabezo Juré  
também na bacia do Guadiana (Bayona et al., 2003; 
Sáez et al., 2003)  ou se se utilizaram as vasilhas de 
redução, abundantes em contextos arqueometalúrgicos 
calcolíticos e da Idade do Bronze peninsulares (Gómez 
Ramos, 1998; Müller et al., 2004; Pérez Macías, 1996; 
Rovira, 2002a,b). Não foram encontrados, no Porto 
das Carretas, quaisquer restos de vasilhas de redução 
e o que foi interpretado como forno metalúrgico 
terá, porventura, um diâmetro demasiado grande (1,6 
metros) tendo em conta o que é conhecido para Cabezo 
Juré, em que os fornos metalúrgicos aí descobertos têm 
apenas cerca de 1 metro de diâmetro (Sáez et al., 2003).

Também outros vestígios metalúrgicos, tais 
como escórias, moldes e pingos de fundição, estão 
ausentes do acervo arqueológico recuperado no Porto 
das Carretas, o que não permite mais quaisquer ilações 
sobre as operações metalúrgicas que poderão ter tido 
lugar neste sítio arqueológico. Deverá mesmo notar-se 
que os vestígios metalúrgicos ou com eventual carácter 
metalúrgico que foram encontrados no Porto das 
Carretas são tão escassos que não deixa de ser legítimo 
colocar a dúvida se durante a ocupação campaniforme 
do sítio terá sido aí praticada a metalurgia.
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4. Conclusões finais

A escassez ou a inexistência, mesmo, dos vestígios 
habitualmente considerados como indicadores de 
uma actividade metalúrgica, bem como a fragilidade 
da atribuição desse carácter (metalúrgico) àqueles 
recuperados na ocupação campaniforme do Porto 
das Carretas, levam a pôr em dúvida que neste sítio 
arqueológico essas actividades tenham tido lugar. 
Mesmo admitindo a sua existência durante a Fase II, não 
é possível, com os dados de campo obtidos, caracterizar 
com um mínimo de precisão essas actividades.

De qualquer modo, é de sublinhar a ausência 
de arsénio em todos os fragmentos de minérios 
(carbonatos e óxidos) recolhidos em escavação; pelo 
contrário, esse elemento encontra-se em quantidades 
significativas nos únicos três fragmentos de artefactos 
metálicos encontrados. A admitir-se uma relação entre 
esses minérios e a composição dos artefactos metálicos 
recolhidos no Porto das Carretas, terá então de se 
admitir também que minérios ricos em arsénio terão 

sido adicionados a materiais ricos em cobre em alguma 
fase da produção da liga de que são feitos os artefactos.

Por fim, é de realçar que a composição química 
dos artefactos metálicos em causa, todos eles 
atribuíveis ao complexo campaniforme internacional, 
não constitui excepção ao que é habitual para este 
horizonte cultural, isto é, nesta fase os cobres arsenicais 
com um teor maior ou menor em As, quaisquer que 
sejam as teorias explicativas e os dados experimentais 
associados à arqueometalurgia deste horizonte, são 
praticamente uma constante.
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1. As datas

Para o povoado calcolítico fortificado do Porto 
das Carretas foram, até agora, obtidas sete datas de 
radiocarbono, as quais se encontram indicadas no 
Quadro I. Todas elas foram determinadas no Beta 
Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (Miami, 
Florida, EUA), quer através da espectrometria de 
cintilação líquida (Beta-196682, 193744, 193745, 
193743), quer através da técnica de AMS (as restantes). 
Quatro das datas referem-se a contextos da Fase I de 
ocupação (Calcolítico Pleno) do Porto das Carretas, 
enquanto as três restantes à Fase II (contextos 
Campaniformes). Foram datadas somente amostras de 
carvão vegetal, cujo estudo antracológico permitiu a sua 
identificação (também indicada no Quadro I). Tratam-
se, na sua totalidade, com excepção da amostra de favas 
(Vicia faba v. minuta), de espécies arbóreas que podem 
viver dezenas ou mesmo centenas de anos. Este facto 
pode originar, como a experiência tem demonstrado, 
datações mais antigas do que a idade real dos contextos 
a que as amostras se encontram associadas. No 
caso em apreço do Porto das Carretas, a data Beta-
204061, obtida com a referida amostra de vida curta, é 
estatisticamente não diferenciável das outras três datas 
da Fase I, pelo que é admissível que o denominado 
“efeito da madeira antiga” não exista ou não tenha um 
valor apreciável neste conjunto de datas, incluindo as 
determinadas para a Fase II. A utilização de ramos, 
em vez de troncos, nas lareiras datadas da Torre M13 é 
provável e tornará fiáveis as idades determinadas.

As datas de calendário, também constantes 
do Quadro I, foram calculadas a partir das datas 
convencionais de radiocarbono fazendo uso da curva 
de calibração IntCal04  (Reimer  et  al.,  2004)  através  
do  programa  CALIB 5.0.1  (Stuiver e Reimer, 1993). 
Este mesmo programa permitiu-me a representação 
gráfica da distribuição de probabilidades das datas, 
bem  como  a  sua soma para os conjuntos da Fase I e 
da Fase II (Fig. 1).

Os intervalos de confiança de 68,26% e de 
95,46% (ver Cabral e Soares, 1984), para cada uma das 
somas, são os seguintes:

Fase I
P (1σ)    2880  2630 cal BC
P (2σ)    3010  2370 cal BC

Fase II
P (1σ)    2460  2290 cal BC
P (2σ)    2550  2140 cal BC

2. Discussão

Se se observar,  quer o Quadro I,  quer a Fig. 1, é 
fácil verificar que existem dois conjuntos “homogéneos” 
de datas, cada um referente aos contextos datados de 
cada fase do Porto das Carretas. Além disso, verifica-
se também que, relativamente aos intervalos de 
confiança determinados para as respectivas somas de 
distribuição de probabilidade, estes não se sobrepõem 
para P(68,26%), existindo uma ligeira sobreposição 
para P(95,46%). Esta sobreposição acontece não só 
pelo andamento da curva de calibração no troço que 
interessa às datas da Fase I (ver Fig. 2), mas também 
pelos elevados valores do desvio-padrão associado 
a três das datas em causa. Note-se, aliás, que se se 
tomasse apenas em conta a data Beta-204061, obtida 
a partir de uma amostra de vida curta, o intervalo de 
confiança de 95,46% não se sobreporia a qualquer dos 
mesmos intervalos correspondentes a qualquer das três 
datas (ou da sua soma) da Fase II. Então, perante os 
dados da datação absoluta dos contextos arqueológicos 
do Porto das Carretas, poderá afirmar-se que o hiato 
de ocupação entre as Fases I e II, evidenciado pela 
intervenção arqueológica de campo, é confirmado 
pelas datas de radiocarbono obtidas e que, muito 
provavelmente, esse hiato é da ordem das dezenas ou, 
mesmo, da centena de anos.

O POVOADO CALCOLÍTICO FORTIFICADO DO PORTO DAS CARRETAS. 
CRONOLOGIA ABSOLUTA.

António M. Monge Soares*

* Lab. de Radiocarbono, Dep. de Química, I.T.N., Estrada Nacional 10, 2686-953 Sacavém (amsoares@itn.pt).
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Quadro 1 - Datas de radio-
carbono para as duas fases 
de ocupação do Porto das 
Carretas.

Fig. 1 - Distribuição de probabilidades das 
datas de calendário determinadas por ra-
diocarbono para as Fases I e II do Porto 
das Carretas, bem como das respectivas 
somas. Para a construção desta repre-
sentação gráfica fez-se uso do Programa 
CALIB 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1983) e da 
curva de calibração IntCal04 (Reimer et 
al., 2004).



ANEXO 7

534

M
em

ór
ia

s d
’O

di
an

a •
  2

ª s
ér

ie

Em trabalho anterior sobre a cronologia 
absoluta para o Calcolítico do centro e sul do país 
(Soares e Cabral, 1993), e que teve por base cerca 
de uma centena de datas de 14C e de TL, foi possível 
concluir que, apesar desse número de datas, “uma 
periodização para o Calcolítico se torna difícil de 
realizar em bases seguras, devido ao pequeno número 
de contextos [sítios arqueológicos] datados” (op. cit., 
p. 224). A situação ter-se-á alterado desde então mas, 
até hoje, um novo trabalho do mesmo tipo ainda 
não foi realizado e parece continuar a existir alguma 
indefinição, pelo menos no que diz respeito às fases 
iniciais (Valera e Filipe, 2004) e finais do Calcolítico 
(Soares, 2001/02). De qualquer modo, iniciando-se o 
Calcolítico no sul de Portugal nos finais do IV milénio 
a.C. e terminando por volta de meados da segunda 
metade do III milénio (Soares e Cabral, 1993), quer os 
contextos artefactuais da Fase I do Porto das Carretas, 
quer as datas correspondentes, apontam para que essa 
fase se integre no que, até hoje, se tem denominado de 
Calcolítico Pleno do sul do país.

Quanto à Fase II, onde os contextos campa-
niformes se caracterizam pela exclusividade das 
formas e tipo de decoração da cerâmica integráveis no 
denominado grupo estilístico internacional, interessa, 
porventura, recordar que o campaniforme como 
“fóssil director” do Calcolítico Final “é decomponível 
em três grupos principais tal como é possível concluir 
da análise tipológica e quantitativa dos materiais 
campaniformes provenientes das principais jazidas 
portuguesas” (Soares e Silva, 1974-77, p. 101). 
Esses três grupos principais são o campaniforme 
internacional ou marítimo, o grupo de Palmela (com 
decoração pontilhada) e, por fim, o grupo inciso. 
Embora se admita a coexistência destes três grupos, o 
grupo internacional é geralmente considerado como 
aquele que primeiro terá existido, seguido pelo grupo 
de Palmela e pelo inciso, que seria o mais recente 
deles todos e cuja existência poderia abarcar o Bronze 
Antigo. A predominância de um determinado grupo 
seria um indicador cronológico para o contexto 
arqueológico em causa (Cardoso e Soares, 1990-
92). A ser assim, estar-se-ia, no Porto das Carretas, 
perante um primeiro momento do Calcolítico Final. 
No entanto, as datas obtidas apontam, pelo contrário, 
para um momento final. 

As datas de radiocarbono determinadas para 
contextos campaniformes de Porto Torrão (ICEN-
60/61  4220±45 BP), de Leceia  (Estrutura FM  Sac-
1317  4220±50 BP) e do Zambujal (se se aceitar a 
primeira série de datas de radiocarbono obtidas a 

partir, quase exclusivamente, de amostras de carvão 
vegetal e publicadas por Sangmeister e Schubart, em 
1981, as quais são postas em causa pela série obtida 
a partir de amostras de ossos e publicada por Kunst, 
em 2001, que apontam para idades mais recentes), 
contextos esses onde predomina o campaniforme 
internacional e que permitem colocar o início do 
campaniforme, no sudoeste português, ca. 2800 cal 
BC. Estes momentos mais antigos têm paralelos 
em outros sítios peninsulares e extrapeninsulares 
(Guilaine, 1974, 1984; Harrison, 1977; Müller e van 
Willigen, 2001).

 As datas de radiocarbono determinadas para 
os contextos campaniformes do Porto das Carretas 
sugerem “momentos” coevos ou pouco posteriores 
aos datados na Casa 2 da Penha Verde (ICEN-
1275  4000±50 BP), na Casa EN de Leceia (ICEN-
1241  3950±90 BP) e nas sepulturas 2 (GrN-
10971  3960±40 BP), 4 (GrN-10973  4000±35 BP) 
e indeterminada (ICEN-1242  3940±45 BP) de 
Verdelha dos Ruivos (Cardoso e Soares, 1990-92). 
Além destes contextos campaniformes da península 
de Lisboa, a sepultura secundária do tholos do Monte 
da Velha 1 (MV 1), em Vila Verde de Ficalho (Serpa), 
atribuível ao denominado Horizonte de Ferradeira, 
foi datada de 3900±40 BP (Beta-194027) a partir 
de uma amostra constituida por um fragmento da 
calote craneana do indivíduo inumado (Soares, 
2008). Representa, por conseguinte, um “momento” 
também coevo dos datados da Fase II do Porto das 
Carretas. As Figs. 3 e 4, onde se representam as 
distribuições de probabilidade destas datas, bem 
como as somas respectivas, são elucidativas do atrás 
referido. Deverá notar-se que, na Fase II do Porto 
das Carretas, a cerâmica campaniforme (associada a 
artefactos de cobre arsenical, como seria de esperar 
para contextos desta fase do Calcolítico, Soares et 
al., 1994, 1996) é atribuível, em exclusivo, ao grupo 
estilístico internacional; a de MV 1 é representada por 
um vaso liso; a da Casa 2 da Penha Verde por vasos 
de estilo internacional, caçoilas de ombro e carenadas 
decoradas a ponteado e vasos com decoração incisa; 
a da Casa EN de Leceia por campaniforme inciso 
e taças de Palmela; e a da Necrópole de Verdelha 
dos Ruivos por caçoilas carenadas e de ombro com 
decorações incisas e a pontilhado, taças em calote e 
taças de Palmela, encontrando-se ausente a cerâmica 
de estilo internacional (Cardoso e Soares, 1990-92).

Na Andaluzia Ocidental, região que estrema 
com a margem esquerda portuguesa do Guadiana, 
onde o povoado do Porto das Carretas se situa, 
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o registo arqueológico permite afirmar, segundo 
Lazarich (2000), que: i) o campaniforme desenvolveu-
-se, nessa região, entre ca. 4050 e ca. 3580 BP, sendo 
a data de radiocarbono mais antiga a determinada 
para o nível 36 do povoado de Monturque (Cordova), 
datado de 4120±160 BP (UGRA-303), embora 
o campaniforme esteja já presente no nível 41; 
ii) nos sítios arqueológicos com uma estratigrafia 
mais completa o tipo “marítimo” aparece com os 
tipos incisos e pontilhado geométrico e desaparece 
anteriormente a estes estilos, como se observa no 
referido povoado de Monturque; iii) nos momentos 
mais tardios do complexo campaniforme, o estilo 

Fig. 2 - Curva de calibração IntCal04 no troço 
(Reimer et al., 2004, Figure A11) que interessa 
para a conversão, em datas de calendário so-
lar, das datas convencionais de radiocarbono 
determinadas para o Porto das Carretas. As-
sinala-se a zona com um andamento sub-ho-
rizontal e que introduz um grau de incerteza 
maior na estimativa do hiato entre as Fases I 
e II identificadas (e caracterizadas) neste sítio 
arqueológico.

internacional encontra-se ausente, como em Acinipo, 
em Monte Berrueco e em El Llanete de los Moros; 
iv) em Acinipo, nos níveis mais recentes, já atribuíveis 
ao Bronze Antigo, só se assinala o estilo inciso com 
datas de radiocarbono de 3650±80 BP e 3580±100 
BP; v) o estilo internacional é muito mais numeroso 
nos povoados do que nas necrópoles e não existe na 
Andaluzia Ocidental uma fase campaniforme com 
predominância exclusiva do estilo “marítimo”.

Será, também, de considerar as datações para o 
campaniforme numa outra região mais distanciada 
do que a anterior, já na Meseta, no Vale de Ambrona 
(Soria) (Rojo Guerra et al., 2005). Refiro-me às 
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Fig. 3 - Distribuição de probabilidades das datas de calendário determinadas para diversos contextos campaniformes. Utilizou-se o mesmo 
“software” referido na Fig. 1.

Fig. 4 - Soma das distribuições de probabilidades das datas representadas na Fig. 3.

 CAMPANIFORME LISBOA

 PORTO DAS CARRETAS

MV 1
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datações por radiocarbono de ossos humanos do 
túmulo de La Sima III  em que se obtiveram os 
valores 3860±30 BP (KIA-17999) e 3862±28 BP 
(KIA-18000), estatisticamente não diferenciáveis 
das datas obtidas para a Fase II do Porto das 
Carretas. Em La Sima III o contexto campaniforme 
era constituido por vasos de estilo internacional, 
algumas caçoilas com decoração de pontilhado 
geométrico, vasos lisos, braçais de arqueiro, botões 
em osso com perfuração em V, pontas tipo Palmela e 
punhais de lingueta.

Todos estes dados fazem ressaltar a raridade do 
contexto campaniforme do Porto das Carretas nesta 
região da Península Ibérica, isto é, a exclusividade 
da decoração de estilo internacional e a sua datação 
tardia. Essa datação torna-o coevo das manifestações 
do denominado Horizonte de Ferradeira, pelo menos 
dos seus momentos mais antigos.

3. Conclusões

A datação pelo radiocarbono das Fases I e II 
do Porto das Carretas permitiu atribuir uma idade 
correspondente ao final do primeiro quartel e/ou do 
segundo quartel do III milénio a.C. aos contextos do 
Calcolítico Pleno (Fase I), enquanto que os contextos 
campaniformes serão do terceiro quartel do III 
milénio a.C.. O hiato de ocupação entre as duas fases, 
evidenciado por uma descontinuidade estratigráfica, 
foi, assim, confirmado e datado pelo radiocarbono, 
sendo possível estimar a sua duração: algumas dezenas 
ou, mais provavelmente, entre uma e duas centenas de 
anos. Por outro lado, ficou demonstrado que contextos 
campaniformes caracterizados pelo estilo internacional 
podem ter datações muito tardias, já na charneira entre 
o Calcolítico Final e o Bronze Antigo, se aceitarmos esta 
terminologia tradicional e correspondentes significados 
arqueológicos.
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1. Introdução

O Porto das Carretas localiza-se na margem es-
querda do Guadiana, cerca de 4 quilómetros a sudeste 
de Monsaraz.

O presente estudo propõe uma hipótese de re-
constituição do povoado calcolítico de Porto das 
Carretas e uma análise das relações espaciais com o 
território, efectuadas com recurso a modelos tridimen-
sionais digitais, sobreposição com cartografia temáti-
ca e exploração de algumas potencialidades dos pro-
gramas informáticos utilizados. Definem-se modelos 
gráficos interpretativos e de análise crítica da relação 
com a envolvente que procuram esclarecer critérios de 
implantação e relações espaciais, seus significados e in-
tenções arquitectónicas e territoriais.

Após o honroso convite de Joaquina Soares e 
Carlos Tavares da Silva para executar uma reconsti-
tuição tridimensional do povoado fortificado de Porto 
das Carretas, escavado e estudado no âmbito das inter-
venções do Alqueva, iniciou-se uma profícua troca de 
impressões que levou a um crescente leque de ambi-
ções para a minha intervenção no âmbito deste estudo. 
Este facto foi motivado, por um lado, pelo entusiasmo 
contagiante destes dois consagrados arqueólogos pe-
rante as potencialidades dos métodos utilizados e dos 
resultados que se iam atingindo, e, por outro, pela ri-
queza das informações que me foram prestadas e pela 
liberdade conceptual que me foi permitida com a con-
sequente responsabilidade, sempre estimulante.

Assim sendo, as intenções dos estudos efectua-
dos podem sintetizar-se em:

1- A intenção de base, ou seja, a construção, 
através de um modelo tridimensional, de uma hipótese 
reconstitutiva da morfologia arquitectónica das duas 
principais fases construtivas identificadas neste povoa-
do;

2- O alargamento da simples reconstituição do 
povoado à sua inserção no território próximo, com a 
construção dum modelo tridimensional do terreno, 
permitindo uma análise da integração da construção 
na morfologia espacial envolvente;

3- O cruzamento da topografia com cartas temá-
ticas, nomeadamente relativas a capacidade de usos de 
solos, características geológicas e hidrografia, no senti-
do de procurar compreender matrizes de implantação 
e de relação com o terreno e seus recursos naturais;

4- O alargamento do estudo territorial aos po-
voados calcolíticos próximos, com hipóteses de serem 
contemporâneos, em particular os povoados da mar-
gem esquerda do Guadiana num raio envolvente con-
siderável e coerente;

5- A execução de um estudo de visibilidades 
dos diversos povoados da margem esquerda, alargado 
a alguns povoados da margem direita, em concreto 
aqueles que mais directamente, pelo menos a nível de 
inter-visibilidade, se relacionariam com o Porto das 
Carretas;

6- A procura, na síntese dos diversos estudos 
executados, de uma compreensão do território calco-
lítico onde o povoado do Porto das Carretas se inse-
riu, e, com esta busca, contribuir para uma matriz dos 
critérios de povoamento e de relação com o território 
das culturas que construíram as estruturas em estudo. 

2. Metodologia 

Os métodos de análise utilizados derivam no es-
sencial dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver, no 
âmbito de tese de doutoramento em Arquitectura (sob 
orientação do Professor Victor Gonçalves, da Faculda-
de de Letras de Lisboa, da Professora Dulce Loução, 
da Faculdade de Arquitectura, e do Professor Gonçalo 
Byrne, da Universidade de Coimbra) sobre o estudo 
do território megalítico de Reguengos de Monsaraz. 

Baseiam-se no recurso a modelos tridimensio-
nais do terreno, gerados a partir de cartografia digital, 
com os quais se pode efectuar uma série de análises 
morfológicas e geográficas, quase impossíveis sem re-
curso a estes meios, umas, ou de uma morosidade ex-
trema, outras. 

A utilização deste tipo de modelos na análise de 
situações como esta, ou seja, de mundos passados de 
que sobram vestígios esparsos e muitas vezes descone-

* Arquitecto.

PORTO DAS CARRETAS - ARQUITECTURA E LUGAR

António Alfarroba *
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xos, contém na sua essência virtual e abstracta a virtude 
de facilitar o distanciamento da realidade actual, com 
todas as sobreposições e modificações decorrentes da 
passagem de cerca de 45 séculos. Reduz-se o territó-
rio à sua essência morfológica, neste caso particular, 
próxima da que existiria na época, eliminando-se todo 
o “ruído”, e atingindo-se um nível de abstracção que 
no terreno dificilmente se consegue, mesmo com uma 
imaginação bem exercitada. Uma oliveira centenária é 
vista como um elemento permanente e perene e é-nos 
difícil abstrair e pensar que essa perenidade correspon-
de a cem anos de existência, ou seja, nada, no intervalo 
de tempo que nos separa da época em estudo. Um oli-
val centenário, ou uma densa floresta, ou um terreno 
desbravado e despedregado potenciam o erro da nossa 
percepção e induzem leituras espaciais inadequadas e 
condenadas à falácia, por mais argutas que sejam.

Os modelos virtuais não recriam os ambientes 
passados, as árvores que seriam certamente referências 
fundamentais, os locais, os cheiros, a fauna, todo um 
entorno cuja percepção nos escapa, mas permitem uma 
relação directa com o esqueleto do espaço físico e geo-
gráfico, com a essência morfológica do lugar.

Para tal, a sua utilização e a exploração das suas 
virtudes têm de ser dirigidas nesse sentido, como 
um fato de alfaiate, à medida do que se pretende. O 
pronto-a-vestir dos sistemas de informação geográ-
fica, adequados ao estudo das morfologias urbanas e 
territórios planeados actuais não nos serve neste caso, 
ou tem de ser criteriosamente filtrado e adequado à 
leitura de territórios em que o Homem se relacionava 
com os sítios de uma forma que desconhecemos e que 
pode não encaixar nos nossos padrões actuais. Toda a 
ferramenta estatística pode dirigir-nos num caminho 
errado, até porque aplicada sobre universos de conhe-
cimento fragmentado.

Assim, os trabalhos que tenho vindo a desenvol-
ver nesta área têm caminhado no sentido da adequação 
destas ferramentas aos objectivos propostos, essencial-
mente como coadjuvantes da leitura arquitectónica e 
territorial, em que antes de mais temos de encontrar 
as questões, tal o nível de incerteza e desconhecimento 
com que se lida. 

Na impossibilidade de montar todo o puzzle, 
procura-se perceber os seus traços gerais.

O presente estudo desenvolveu-se em duas fren-
tes e duas escalas diversas:

Por um lado, procurou-se uma leitura de um ter-
ritório abrangente, com a construção de um modelo 
digital definido por um rectângulo de 9500 por 11000 
metros, atravessado numa diagonal pelo curso do 

Guadiana, em que se inserem o povoado do Porto das 
Carretas e os seus vizinhos mais próximos, Mercador e 
Hortinho. Ainda se inscrevem nesta delimitação o po-
voado do Moinho de Valadares e, na margem oposta, 
S. Gens e S. Cristovão, de que interessava estudar as 
relações de inter-visibilidade. Outros povoados e mo-
numentos megalíticos com implantação e utilização 
anteriores surgem apenas pelo interesse como pontos 
de referência. 

Por outro lado, procurou-se uma reconstituição 
conceptual da morfologia do povoado do Porto das 
Carretas, com base nos vestígios estudados por Joaquina 
Soares e Carlos Tavares da Silva, nas suas observações 
no campo e nas peças gráficas produzidas em resultado 
das escavações. Esta reconstituição incidiu sobre as duas 
fases construtivas claramente identificadas. No que res-
peita à primeira fase, procura-se reconstituir o povoado 
no seu apogeu, com três linhas de muralhas identifica-
das ou sugeridas, que indiciam uma construção escalo-
nada no tempo, com sucessivos acrescentos e alterações, 
coerente com o que é regra nos povoados fortificados 
coevos. O que particulariza os dois momentos escolhi-
dos é o facto de ter havido um incêndio e a destruição 
da primeira fase do povoado e, como segunda fase, ter-
mos uma construção morfologicamente diferenciada e 
sobreposta às ruínas resultantes.

Construíram-se dois modelos tridimensionais 
digitais do terreno com base na cartografia cedida pela 
EDIA. Esta cartografia tem uma definição considerá-
vel, tendo em conta a extensão da área em estudo, com 
equidistância entre curvas de nível de 2,5 metros. Tal 
facto permite a geração de modelos tridimensionais 
de grande qualidade e precisão, com um fino detalhe. 
Aqui, a submersão de grande parte do território estu-
dado levou paradoxalmente a uma maior precisão dos 
dados disponíveis para o seu estudo. 

Um dos modelos, com a dimensão de 9500 por 
11000 metros, destinou-se ao estudo geográfico e ter-
ritorial, a que já se fez referência, e outro, mais ligeiro, 
com 6000 por 6000 metros, à integração das recons-
tituições e estudos das relações geográficas próximas 
do povoado do Porto das Carretas e da sua interacção 
com o meio geofísico.

Ambos os modelos foram construídos com re-
curso ao InRoads 2004 sobre plataforma Microstation 
V8 2004, ambos da Bentley. O Microstation é um pro-
grama de desenho assistido por computador, genérico, 
com um potente módulo tridimensional e de geração 
de imagens integrado. O InRoads é um programa 
destinado a desenho e cálculo de estradas e ferrovias, 
com um módulo de cálculo automático de superfícies 
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e geração de cartografia tridimensional temática, que 
aqui se utilizou para o cálculo e desenho das superfí-
cies trianguladas.

Como cartografia complementar, utilizaram-se 
as cartas geológicas do Instituto Geológico e Mineiro, 
as cartas de capacidade de usos de solos do IDRHa e 
as cartas do Instituto Geográfico do Exército à escala 
1:25000.

3. O povoado calcolítico fortificado
do Porto das Carretas. Arquitectura 

Na implantação do povoado aparentam ter in-
fluído o controle de um local de passagens do rio e a 
conjugação da facilidade de acesso a recursos piscató-
rios (cuja exploração é comprovada pelos pesos de rede 
encontrados nas duas fases de ocupação) e a terrenos 
com alguma qualidade para cultivo ou pastorícia. 

A oscilação de escalas de abordagem ao longo 
deste texto, entre o particular e o territorial, mais que 
uma mera desorganização, reflecte uma metodologia 
assente justamente no constante entrecruzar de escalas 
e na fuga a um sistema escalonado de leituras espaciais. 
Pretende-se entender o conhecimento profundo que 
as gentes que construíram estas estruturas tinham do 
território onde habitaram, um conhecimento empíri-
co, feito de pertença ao lugar e do entrecruzar de uma 
malha de necessidades e respostas a diversas escalas, do 
fundamental e determinante nível da sobrevivência ao 
conforto, ao sagrado e ao belo. O sentido do belo não é 
aqui um factor desprezível. A beleza de uma paisagem, 
se nos emociona hoje em dia, com certeza emocionaria 
também estes nossos antepassados, cuja sensibilidade 
está bem patente nos seus vestígios artefactuais. 

Assim, na busca do entendimento da sua per-
tença íntegra ao lugar e da beleza desse lugar, como 
factores fundamentais da análise arquitectónica, pro-
cura-se adaptar os meios informáticos, por natureza 
frios e matemáticos, a uma leitura espacial e humana 
do sítio e das construções, correspondendo este objec-
tivo a uma aparente perca no rigor analítico, na ordem 
expositiva e na sistematização discursiva. O processo 
funda-se num deambular em que se permite alguma 
aleatoriedade processual na busca de algo que se ve-
nha a entender como determinante, muitas vezes sem 
critérios definidos, utilizando os meios informáticos 
como apoio e como potenciadores do desvendar das 
raízes arquitectónicas do sítio. Procura-se igualmente 
gerar imagens das análises efectuadas que sejam peças 
bonitas e interessantes por si, como reflexo da beleza 
da integração que estes locais em geral apresentam, 

neste caso particular, que o local do Porto das Carretas 
apresenta, tanto na sua localização como na sua mor-
fologia construtiva. Estas imagens são assim elementos 
de análise e síntese por si, ao conterem na sua geração 
critérios tanto de busca como de comunicação de uma 
ideia arquitectónica.

O desenho em planta da escavação do que so-
brou da primeira fase do povoado fortificado do Porto 
das Carretas revela, num primeiro olhar, uma rara ca-
racterística: a existência de troços de muralha rectos, 
e, mais ainda, a aproximação desse desenho a uma 
geometria regular. Esses troços rectos configuram 
aquilo que se poderia considerar a primeira linha de 
muralhas, e numa análise um pouco mais aprofundada 
inscrevem-se quase perfeitamente num octógono. Os 
troços que aparentam corresponder a linhas de mura-
lha subsequentes ou reforços da mesma, apontam para 
geometrias mais comuns, ou tipificadas, com curvas 
que acompanham linhas de nível, numa atitude quase 
orgânica. Contudo, o pedaço de octógono está lá e le-
vou a que se começasse o trabalho de análise e procura 
de um modelo hipotético de reconstituição do con-
junto do povoado pelo lançamento em planta de um 
octógono perfeito, que depois foi adaptado de forma 
a procurar ajustar-se aos vestígios dos troços de muro 
descobertos ou anunciados por zonas de concentração 
de pedras. Cabe aqui referir o papel fundamental do 
diálogo com os autores da escavação, cuja experiência 
no terreno é insubstituível e sem a qual seria impossí-
vel uma reconstituição plausível. 

Com esse octógono de base definido, e a fun-
cionar bem na relação com os vestígios arqueológicos, 
partimos para um breve estudo de povoados calcolíti-
cos muralhados, de que adveio a rápida conclusão so-
bre a raridade de formas geométricas como definidoras 
de plantas, ou, mais ainda, da regularidade do desenho 
das mesmas. 

Com efeito, a regra é definida por critérios opor-
tunistas de relação com o sítio e de resposta a objec-
tivos imediatos, gerando formas complexas e de teor 
orgânico, acompanhando o terreno, definindo espaços 
correspondentes a bolsas de habitação ou outros fins, 
adossando-se a acidentes naturais e destes tirando par-
tido.

Temos neste caso, como bons exemplos, o Zam-
bujal e Leceia, para citar apenas dois dos mais conhe-
cidos e extensamente escavados povoados calcolíticos 
muralhados em território português. No Zambujal 
encontramos verdadeiros labirintos espaciais e quebra-
-cabeças interpretativos, apesar do excelente estado de 
conservação das muralhas na zona central do povoado. 
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O desenho em planta assemelha-se a um organismo 
animal, mais que a uma construção humana. Em Le-
ceia, temos o adossamento do povoado a uma encosta 
escarpada, com excelentes condições de defesa natu-
rais, como o facto mais marcante da implantação do 
povoado. Investe-se todo o esforço construtivo nas 
frentes desprotegidas. Ambos os povoados partilham 
este adossamento oportunista a escarpas, com vistas 
dominantes sobre o território, e em ambos surgem 
várias linhas de muralhas nas faces opostas à escarpa. 
Estas desenvolvem-se em terreno desfavorável, com 
declives opostos ao que seria desejável em termos de-
fensivos. 

Assume-se a defesa dos povoados como raiz fun-
cional destas muralhas, pela sua configuração e crité-
rios de implantação e pela semelhança tipológica com 
construções defensivas posteriores. 

Sem pretender sequer entrar na polémica sobre 
a função destas estruturas, apaixonante, mas exigindo 
estudos mais abrangentes e aprofundados, apenas nos 
cabe aqui observar que em Arquitectura - que é do 
que se trata - raramente temos numa construção um 
fim único e determinado, nem mesmo no momento 
da sua concepção. Para a construção de uma igreja, 
funcionalmente e basicamente um local de culto re-
ligioso, tiveram relevância, ao longo dos tempos, toda 
uma série de critérios e intenções diversas que se so-
brepõem sobre a base funcional, numa mescla dificil-
mente destrinçável de critérios simbólicos e sagrados 
e de outros mundanos e profanos, mas igualmente 
determinantes. Grande parte do empenho dos histo-
riadores e arqueólogos debruça-se sobre a leitura e a 
compreensão desses critérios.

Contudo, fundar estacas num qualquer concei-
to interpretativo exclusivista destas estruturas será 
certamente o primeiro passo para aceder a um ca-
minho erróneo. Basta-nos olhar um qualquer castelo 
medieval, por exemplo o belo castelo de Almourol, 
cuja inquestionável função defensiva nunca foi con-
cretizada, sendo que outras funções e intenções sim-
bólicas o terão sido e são, actualmente. Dizer que 
esse ou outros castelos teriam exclusivamente como 
intenção basilar na sua construção a função defensi-
va será certamente um erro, como errado será afirmar 
que teriam exclusivamente uma função simbólica ou 
de afirmação do poderio de um senhor feudal ou Or-
dem militar. 

No caso dos povoados calcolíticos, e voltando a 
Leceia e Zambujal, o grande investimento construti-
vo desenvolve-se em zonas pouco visíveis, ou mesmo 
invisíveis, a partir do vasto território visual dominado, 

relacionando-se com espaços territoriais muito res-
tritos, que se podem considerar como o “quintal” do 
povoado, e com ângulos visuais dificilmente caracte-
rizáveis como monumentais. A aproximação a ambas 
as estruturas principais destes povoados faz-se num 
sentido descendente, o que é contraditório ao con-
ceito de domínio visual e preponderância sobre um 
território que se compreende como intencional na sua 
implantação. Assim, na implantação destes povoados 
há intenções monumentais e simbólicas, expressas no 
domínio sobre um vasto território, mas as muralhas 
relacionam-se directamente com o espaço mais pro-
saico dos campos exploráveis e facilmente acessíveis, o 
espaço de subsistência. 

Nestes casos, poderíamos assumir, por uma fór-
mula quase matemática, que se o conceito monumen-
tal e simbólico se define na escolha criteriosa do lugar 
e da sua relação com o espaço territorial e as muralhas 
se inserem na vertente prosaica da área de subsistência, 
logo, o critério monumental seria secundário na génese 
das muralhas. 

Voltando à geometria do desenvolvimento das 
muralhas, detectam-se em alguns povoados traçados 
regulares na implantação das muralhas correspon-
dentes aos seus núcleos centrais. Vila Nova de S. 
Pedro, Cerro do Castelo de Sta. Justa e Monte da 
Tumba são exemplos disto. Contudo, nestes traçados 
não aparecem troços rectos e muito menos desenhos 
em planta aproximados a formas geométricas regula-
res. As áreas abrangidas pela muralha são pequenas, 
na ordem de grandeza da área da primeira linha do 
Porto das Carretas. 

Neste povoado, os indícios parecem apontar 
para uma estrutura muralhada original com um tra-
çado em planta octogonal, ou pelo menos com três 
troços rectos definidores de um octógono, à qual se 
apuseram novas estruturas ou alterações, designa-
damente na zona da porta sul. Esta que parece ter 
evoluído para uma situação de corredor de acesso si-
nuoso e confinado, semelhante a um dos acessos do 
Zambujal, que se usou como modelo na hipótese de 
reconstituição. Igualmente foram acrescentados anéis 
de muralhas, estes com uma configuração que acom-
panha as linhas de nível do terreno, ao longo de um 
ligeiro talude, no terceiro anel, do qual se terá tirado 
partido para aumentar a eficácia da muralha. Estes 
anéis desenvolvem-se de uma forma assimétrica em 
relação à construção inicial, evoluindo para uma ocu-
pação do cume da colina, dado que o núcleo inicial se 
localiza ligeiramente descaído para NNE, em direc-
ção ao rio.
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Este subtil pormenor de implantação poderá 
ter tido origem nalgum factor impossível de entender 
hoje em dia (a existência de alguma árvore ou elemen-
to que tenha desaparecido, as condições de construção 
e aproveitamento de afloramentos ou matéria prima), 
ou num critério visual na relação com a envolvente, 
designadamente o rio. Com efeito, nesta localização 
consegue-se um bom domínio visual do terraço flu-
vial a poente, provável área de recursos privilegiada 
do povoado, e do curso do rio a montante, onde a 
umas poucas centenas de metros se localiza um vau 
correspondente a um outro terraço fluvial na margem 
oposta. 

Na reconstituição proposta da primeira fase de 
ocupação desenham-se os três anéis de muralhas, in-
teiramente em xisto, opção decidida após alguma re-
flexão conjunta. Em anteriores abordagens, Joaquina 
Soares e Carlos Tavares da Silva propuseram a hipó-
tese de as muralhas terem sido construídas em estru-
tura mista de alvenaria e terra estruturada com ramos 
de árvore. Quando discutimos o assunto, os autores da 
escavação punham em causa esta ideia, essencialmen-
te devido à maior concentração dos vestígios de barro 
em determinadas zonas. Estes vestígios de barro, cozi-
dos por um incêndio, mantêm impressos os negativos 
de ramos, com diâmetros variáveis (com um máximo 
de 6 a 7 centímetros), sendo que as concentrações se 
localizavam para o interior do troço de muralhas con-
servado e escavado, rareando no seu exterior. Tendo 
em conta o declive do terreno, e caso o barro resultas-
se do aluimento das partes superiores das muralhas, 
muito provavelmente teríamos a concentração de bar-
ro numa faixa mais uniforme e tendencialmente pelo 
exterior das muralhas, ou quanto muito igualmente 
distribuída. 

Em termos construtivos, os únicos exemplos 
posteriores de utilização de terra em muralhas no ter-
ritório agora português são em castelos construídos 
por povos de origem árabe, em tecnologias de taipa, 
como por exemplo o de Alcácer do Sal. Na utilização 
da taipa, a boa regra exige a construção de socos em 
pedra para evitar a desagregação da mesma devido a 
humidade ascendente por capilaridade, o que justifica 
a possibilidade de termos muralhas que nas escava-
ções se revelam como pétreas a poder ter sido par-
cialmente construídas com recurso a tecnologias de 
terra. Contudo, neste caso, o barro que foi encontrado 
é vestígio de revestimento de estruturas de ramos en-
trelaçados. Parece-nos muito complicado resolver a 
sobreposição desta tecnologia construtiva à alvenaria 
de embasamento, sem que para isso se implantassem 

postes a distâncias regulares para solidarização da 
estrutura de madeira a esses embasamentos pétreos. 
Dos apoios e buracos desses postes certamente so-
brariam alguns vestígios na alvenaria preservada, fac-
to que não se verifica. Sem esta solidarização não se 
afigura razoável a aposição de uma estrutura de ma-
deira solta ao muro base em alvenaria, para posterior 
revestimento a barro. 

Assim, na reconstituição apresentada, presume-
-se a construção das muralhas em alvenaria e o barro 
como proveniente do revestimento de cabanas em es-
trutura de ramos de madeira. Estende-se, num plano 
conjectural, a implantação de cabanas às zonas delimi-
tadas pelos anéis de muralhas posteriores, se bem que 
de tal não haja vestígios. As passagens nas muralhas 
localizam-se a sul-sueste, na zona correspondente ao 
enfiamento com a linha de festo, de que o cume onde 
se localiza o povoado é remate orográfico. Poderão ter 
existido mais entradas, em zonas onde as escavações 
não revelaram vestígios identificáveis, mas a coerência 
das que foram descobertas com a zona menos decli-
vosa e concomitantemente com o percurso de acesso 
mais fácil, levou a que na reconstituição não se con-
templassem outras hipóteses de portas. As duas portas 
reveladas pelas escavações terão sido certamente aber-
tas em alturas diferentes, sendo a porta a poente alvo 
de remodelações que foram tornando o acesso mais 
sinuoso e alongado. Terá sido cronologicamente ante-
rior à entrada a nascente, uma mera abertura directa no 
muro, rasgada certamente após a construção da tercei-
ra linha de muralha. 

No interior da primeira linha de muralha, exis-
te uma única estrutura com embasamento em planta 
circular, parecendo corresponder a uma cabana com 
um destaque construtivo especial. Um pequeno troço 
de muro a sudoeste, desenvolve um arco, cujo centro 
geométrico coincide com o centro da cabana anterior-
mente referida, pelo que se arriscou a hipótese de ter 
correspondido a uma estrutura de definição de uma 
cerca exterior a essa cabana. Com efeito, a proximidade 
entre os muros não permitiria muitas hipóteses de de-
senvolvimento em planta alternativas, embora, como é 
obvio, não se possa afirmar peremptoriamente que tal 
tenha sido o traçado efectivo dessas estruturas, devi-
do ao pouco desenvolvimento do vestígio de troço de 
muro exterior. Conforma-se, assim, uma estrutura com 
uma semelhança curiosa com uma outra escavada por 
Manuel Calado nas proximidades, em Miguens 3, que 
se refere apenas como curiosidade, dada a discrepância 
cronológica entre ambas e a substancial diferença do 
contexto. 
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4. O povoado calcolítico fortificado
do Porto das Carretas
– a vizinhança próxima

Alargando um pouco o âmbito do estudo, e 
aproveitando o conhecimento do território proporcio-
nado pelos levantamentos e escavações arqueológicas 
no âmbito do Alqueva, realizou-se uma breve análise 
territorial no rectângulo de 9500 por 11000 metros, 
anteriormente referido. Nesta delimitação inscrevem-
-se os povoados de Mercador e Hortinho, ambos com 
possibilidades de terem coexistido com o povoado do 
Porto das Carretas. Destes três povoados, bem como 
de Moinho de Valadares e, na margem oposta, S. Gens 
e S. Cristovão, fez-se um estudo de áreas de visibili-
dades, recorrendo ao modelo tridimensional digital. A 
alta definição do terreno garante uma boa precisão a 
estes estudos. 

Por outro lado, sobrepôs-se o território estudado 
às cartas geológica e de capacidade de usos de solos. 

Executou-se igualmente o cruzamento das visi-
bilidades com a carta de capacidade de usos de solos, 
bem como da topografia com a carta geológica.

Destas análises, cujas imagens resultantes se pu-
blicam, importa retirar algumas conclusões.

Porto das Carretas, Mercador e Hortinho dis-
põem-se ao longo de uma linha, que curiosamente o 
castelo de Mourão poderia continuar, linha essa que 
se desenvolve sensivelmente ao longo da fronteira en-
tre os terrenos dos granitos e dos xistos que delimita a 
mancha de granitos atravessada pelo Guadiana, a que 
na margem oposta correspondem os povoados e mo-
numentos megalíticos do Xarez. 

A esta disposição em linha correspondem inter-
visibilidades comprovadas pelas análises sobre o mo-
delo tridimensional do terreno, sendo a mais curiosa a 
que permite observar que, de um ponto mais elevado 
do Mercador, povoado localizado em terreno depresso, 
existiria intervisibilidade com uma zona do povoado 
do Porto das Carretas, facto interessante, porque numa 
análise mais grosseira poderia parecer que não haveria 
qualquer relação visual possível. 

Esta implantação alinhada, com intervisibilida-
des, ao longo de uma crista, sobre terrenos de clas-
ses de usos de solos interessantes (tendo em conta os 
instrumentos agrícolas ao dispor na época), poderá 
corresponder a uma estratégia espacial de domínio 
de um território de recursos próximo e acessível e de 
interdependência ou solidariedade espacial e territo-
rial, conformada numa complementaridade espacial e 
não necessariamente numa semelhança tipológica de 

relação com a envolvente. Com efeito, o povoado do 
Porto das Carretas e do Mercador divergem na forma 
como se relacionam com o território, um numa posi-
ção dominante sobre o rio, outro entre encostas, com 
fraca amplitude visual e sem muralhas. No entanto, se 
encarados como partes de uma orgânica territorial co-
mum - um lugar -, poderemos verificar a forma como 
as suas localizações se complementam em relação ao 
vale que culmina no terraço fluvial a poente do Porto 
das Carretas.

O Hortinho é, dos três, o que tem a visibilidade 
mais abrangente sobre uma área alargada de terreno, 
sendo que no Porto das Carretas aparenta ter prepon-
derado a preocupação pelo domínio visual sobre uma 
faixa de rio atravessável. 

O cruzamento das manchas de visibilidade com 
a carta de capacidade de usos de solos revelou outra 
coincidência que poderá corresponder a algo de deter-
minante na implantação dos povoados e na sua relação 
com o território. Às manchas de visibilidade dos três 
povoados correspondem áreas de terrenos com boa ca-
pacidade (entre a classe C e B), facilmente identificá-
veis na carta, devido à sua escassez e delimitação vinca-
da. Este facto denota um conhecimento profundo, da 
parte dos construtores, das variáveis do território e do 
cruzamento das diversas características da sua matriz, 
correspondendo a implantação dos locais de povoa-
mento a uma complexa teia de interesses e requisitos, 
de que se podem, neste caso, identificar alguns, como: 

- O fácil acesso e controle visual sobre um terri-
tório próximo, com recursos interessantes, claramente 
entendido como um lugar, um espaço físico transfor-
mado numa entidade redimensionada e conformada 
por ocupações físicas pontuais que marcam e antropi-
zam um troço de natureza;  

– Uma cuidadosa complementaridade entre os 
lugares, sem sobreposições territoriais. As manchas de 
visibilidade tocam-se, mas não se entrecruzam;

– Uma relação criteriosa entre o local de implan-
tação do povoado, a área visualmente abrangida e o 
território que interessa controlar, que se verifica pela 
coincidência entre áreas de visibilidade a partir do po-
voado e contorno de terrenos com qualidade de solos 
interessante;

– O controle sobre o rio, de onde provavelmente 
poderia advir algum perigo, e uma fonte de recursos 
piscatórios, critério importante no Porto das Carretas 
e preponderante no Moinho de Valadares, a jusante.

Presume-se a contemporaneidade da ocupa-
ção dos povoados referidos, muito discutível e difícil 
de comprovar. As análises espaciais acima descritas e 
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ilustradas concorrem para uma leitura de interdepen-
dência espacial entre os diversos povoados e respecti-
vas localizações, mais que para a sucessiva repetição de 
critérios de implantação, que poderia corresponder a 
uma comunidade em deslocação pelo território. 

Da análise das áreas de visibilidade dos povoa-
dos da margem direita, com visibilidade para a mar-
gem esquerda, ressalta uma diferença abissal no modo 
como estes se relacionam com o território. Em vez da 
relação territorial subtil e de pequena escala, temos um 
controlo visual de largo alcance, em implantações com 
essa quase exclusiva intenção, dominando visualmen-
te vastas áreas do território, a partir de pontos eleva-
dos sem relação imediata com terrenos de qualidade. 
S. Gens (Idade do Bronze?) domina visualmente, de 
forma quase abrangente, o curso do rio e a margem es-
querda, enquanto que em S. Cristovão (Neo-Calcolí-
tico) se privilegia a vista sobre a planície megalítica de 
Reguengos de Monsaraz. Da interacção entre ambos 
(se alguma coexistência houve, uma vez que por agora 
não há informações arqueológicas) resulta um domí-
nio visual de todo um vasto território e a consequente 
possibilidade de aviso sobre qualquer movimentação 
que nele se verifique.

Voltando à margem esquerda, temos outro fac-
to interessante na inexistência de monumentos me-
galíticos de qualquer tipo em toda esta área, com a 
excepção da Anta da Fábrica da Celulose. Jorge de 
Oliveira refere a comunicação verbal da existência de 
outras antas, das quais não foram encontrados quais-
quer vestígios. Algumas estruturas escavadas na es-
perança que correspondessem a vestígios de tholoi ou 
antas, revelaram-se modernas chafurdas ou abrigos 
de pastores. 

Este facto contrasta violentamente com a pro-
fusão de monumentos megalíticos na margem oposta, 
com reutilizações, ampliações e anexos coevos (pelo 
que se pode aferir com os dados actuais). Com a pro-
fusão de locais de povoamento calcolítico na margem 
esquerda, recentemente descobertos, tal não deverá ad-
vir exclusivamente de uma diferença demográfica que 
não seria tão substancial como se julgava. 

Poderá ter existido uma diferença cultural subs-
tancial entre gentes da margem esquerda e direita do 
Guadiana, neste local?

Os aspectos físicos do povoamento parecem 
apontar para isso, mais que para uma continuidade en-
tre margens. 

A anta da Fábrica da Celulose, única manifes-
tação megalítica na margem esquerda nesta região, 
localiza-se junto a um local de contacto e passagem 
entre margens, que perdurou na presença da antiga es-
trada, construída quando no traçado destas imperavam 
a topografia, o menor esforço e consequentemente a 
memória dos caminhos tradicionais sujeitos aos mes-
mos critérios. Nesta zona privilegiada, referenciada na 
nossa época pela implantação da fábrica da Portucel 
(que amaldiçoou esta anta com tão imprópria deno-
minação), não se localiza nenhum povoado calcolítico, 
apenas vestígios de povoamento neolítico a algumas 
centenas de metros a Nascente da anta. 

Temos então o povoamento calcolítico aparta-
do dum dos locais de mais fácil contacto entre mar-
gens, indiciando que o factor de facilidade de acesso 
à margem oposta não era fundamental como critério 
de implantação. A ausência dos vivos coexiste com a 
presença neste local do único monumento funerário 
referenciado nesta zona e reutilizado nesta época. 

Um breve olhar à margem direita revela-nos que 
não há, nesta faixa, implantação de povoados junto ao 
rio, ao contrário do que se passa na margem esquer-
da. Contudo, alguns monumentos megalíticos são aí 
igualmente reutilizados, malgrado a maior distância 
dos locais de habitação. 

 Temos então o povoamento calcolítico na mar-
gem esquerda mais relacionado com o rio, embora 
nessa relação a comunicação com a margem oposta 
não fosse factor dominante. O rio seria, por isso, im-
portante, como recurso e eventualmente como meio 
de defesa. 

Para a margem direita o rio não interessaria tan-
to como recurso, mas não se desprezava o controlo vi-
sual a partir de pontos dominantes. 

O Porto das Carretas afirma-se como paradig-
ma da anterior afirmação, pela sua localização sobran-
ceira sobre um troço chave do curso do rio, pela fácil 
acessibilidade à crista topográfica que remata e que se 
desenvolve no sentido dos povoados vizinhos e pela 
proximidade a uma mancha de terrenos de recursos 
adequados, que domina visualmente. 
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Fig. 1 - Octógono e polígono octogonal adaptado ao traçado das muralhas (rosa).

Fig. 2 - Estudos prévios da 1ª e 2ª linhas de muralhas.
Vistas a partir do quadrante sul.
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Fig. 4 - Reconstituição da Fase I.  Vista de oeste.

Fig. 3 - Planta da reconstituição da Fase I.
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Fig. 5 - Reconstituição da Fase I.  Vista de nordeste.
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Fig. 6 - Reconstituição da Fase I. Vista de norte.
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Fig. 7 - Reconstituição da Fase I.  Vista de leste.

Fig. 8 - Reconstituição da Fase I. Vista de sueste.



Figs. 9-11 - Reconstituição da Fase I. Vistas panorâmicas do quadrante sul.



Fig. 12 - Reconstituição da Fase I. Vista panorâmica de leste.

Fig. 13 - Reconstituição da Fase I. Vista panorâmica de oeste.

Fig. 14 - Reconstituição da Fase I. Vista de oeste ao nível do rio.
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Figs. 15-16 - Reconstituição da Fase I. Vistas de S. Gens (na margem oposta do rio), de meia encosta e do ponto de cota mais elevada.



Fig. 17 - Sítio do Porto das Carretas observado de grande altitude.
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Fig. 18 - Sítio do Porto das Carretas observado de média-alta altitude.
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Fig. 19 - Sítio do Porto das Carretas observado de média-baixa altitude.
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Fig. 20 - Sítio do Porto das Carretas observado de baixa altitude.
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Fig. 21 - Carta geológica com relevo (ver legenda da Fig. 39, p. 86).



Fig. 22 - Carta de capacidade de uso de solos.



Fig. 23 - Mancha de visibilidade a partir do Porto das Carretas.



Fig. 24 - Mancha de visibilidade a partir do Mercador.



Fig. 25 - Mancha de visibilidade a partir do Hortinho.



Fig. 26 - Mancha de visibilidade a partir do Moinho de Valadares 1.



Fig. 27 - Manchas de visibilidades dos povoados da margem esquerda com cores diferenciadas (Porto das Carretas- branco, Mercador- magen-
ta, Hortinho- amarelo, Moinho de Valadades 1- azul).



Fig. 28 - Mancha de visibilidade a partir do S. Gens (margem direita do rio).



Fig. 29 - Mancha de visibilidade a partir de S. Cristovão (margem direita do rio).



Fig. 30 - Visibilidade do Porto das Carretas sobreposta a carta de capacidade de uso de solos.



Fig. 31 - Visibilidade do Mercador sobreposta a carta de capacidade de uso de solos.



Fig. 32 - Visibilidade do Hortinho sobreposta a carta de capacidade de uso de solos.



Figs. 33-35 - Porto das Carretas. Fase II








