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“Landscape is not simply a geography or environment. It is not neutral space 

that then is filled with content such as architecture or material culture, neither is it a 

physical entity that is then peppered with various natural features or resources.” 

(McFadyen, 2006, p. 121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

A presente dissertação pretendeu analisar aspectos territoriais, tecnológicos, 

culturais e simbólicos numa época de transição, em que as comunidades de caçadores - 

recolectores já estabelecidas no território do vale do rio Mira e da costa Sudoeste 

alentejana, assistem à chegada e implantação territorial das comunidades neolíticas.  

Procurou-se detectar as transformações sociais ocorridas nesta paisagem através 

do estudo da cultura material proveniente de colecções em depósito, de recentes 

prospecções arqueológicas e da conjugação destes com dados cronométricos e com a 

sua representação espacial através de software de S.I.G.  

De uma forma mais concreta, procurou-se encontrar possíveis continuidades e 

rupturas entre as últimas comunidades de caçadores-recolectores e primeiras sociedades 

produtoras, nos seguintes aspectos: modalidades de ocupação do território, cultura 

material, exploração de recursos alimentares e relação com a paisagem e com recursos 

naturais, expressos em aspectos culturais e simbólicos.  

 O conjunto de dados analisado pretende responder a algumas questões pertinentes: 

Quais são os comportamentos humanos a nível da sua relação com o território 

detectáveis neste período em que se vive segundo lógicas de caça-recolecção e 

princípios de armazenamento e produção de alimentos? De que forma estes 

comportamentos traduzem os resultados da interacção entre os grupos mesolíticos e 

neolíticos? O teor destas questões insere-se no debate da neolitização do Portugal 

Meridional, para o qual esta investigação pretende contribuir. 
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Abstract 

  

The aim of this dissertation is to analyze territorial, technological, cultural and 

symbolic aspects of the transitional period when the hunter-gatherer groups, established 

on the Mira valley and the Southwest coast of Alentejo area, witness the arrival and 

territorial implantation of the Neolithic communities. 

It is intended to identify the social transformations occurred on this landscape 

through the study of the material culture from deposited collections, the performing of 

archaeological surveys, the conjunction of this information with chronometrical data 

and its spatial representation using G.I.S. software. 

More precisely, it is proposed to identify possible continuities and ruptures 

between the last hunter-gatherers and the first food producing societies, on the 

following aspects: patterns of landscape use, material culture, exploitation of food 

resources and its relationship with the landscape and natural resources, expressed on 

cultural and symbolic aspects. 

The analysis performed intends to answer some pertinent questions: How were 

the human behaviors in terms of its relationship with the landscape during this period, 

characterized by the presence of both hunter-gathering with beginnings of storage 

practices and food producing economies? How did those behaviors reflect the 

occurrence of interaction between Mesolithic and Neolithic groups? 

The contents of these questions are part of the on-going neolithization debate in 

Southern Portugal, to which this research intends to contribute. 
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Introdução 

 A dissertação de mestrado que aqui se apresenta resulta de um estudo realizado 

no âmbito de um Projecto de Investigação intitulado “O povoamento Mesolítico e 

Neolítico Antigo no vale do Mira, no seu contexto regional”1, dirigido por Mariana Diniz 

e pela autora.  

 A paisagem analisada pode dividir-se em três unidades: cultural, 

natural/geográfica e administrativa. Culturalmente, são objecto de estudo as últimas 

comunidades de caçadores-recolectores e as primeiras comunidades de produtores de 

alimentos, estabelecidas nesta região, entre os finais do VII e o V milénio B.C. 

 Um projecto desta natureza procura, sobretudo, preencher as lacunas no 

conhecimento da temática da neolitização em torno do vale do rio Mira, importante via de 

penetração no território Sul de Portugal e da área costeira do Alentejo.  

 A caracterização do povoamento durante o Mesolítico Final e o Neolítico Antigo 

no território Sudoeste português constitui uma das metas deste estudo, para o qual se 

procurou caracterizar as identidades culturais das comunidades humanas na sua relação 

com o espaço. Para tal, este estudo, teve o seguinte conjunto de objectivos: 

 - Identificar, através da bibliografia e da consulta de relatórios, os principais 

problemas que se colocam à investigação da neolitização nesta área, principalmente no 

que respeita às questões estratigráficas associadas a contextos dunares; 

 - Cartografar a malha de povoamento do Mesolítico Final e do Neolítico Antigo, 

através da localização de novos sítios e da sua atribuição cronológica; 

 - Compreender as dinâmicas de povoamento, utilizando para o efeito 

ferramentas SIG, de modo a reconhecer os padrões inerentes a cada época e sua 

alteração espácio-temporal;  

 - Reconhecer quais os recursos regionalmente disponíveis (líticos, faunísticos, 

vegetais), assim como as estratégias de mobilidade e de exploração do espaço 

desenvolvidas pelos grupos mesolíticos e neolíticos.  

  - Caracterizar as produções artefactuais (indústrias líticas, cerâmicas, outros 

restos), recorrendo ao estudo de colecções armazenadas no depósito de materiais 

arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira e dos espólios recolhidos durante as 

prospecções realizadas no âmbito deste trabalho; 

                                                           
1 Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos 2012 (Processo 2012/1 (218)) 
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 - Avaliar o estado de conservação dos sítios arqueológicos objecto de estudo 

nesta dissertação. 

 A conjugação dos dados adquiridos será alvo de leituras com vista a responder 

às seguintes questões:  

 - Existem diferenças nas modalidades de ocupação do território entre os grupos 

neolíticos e os grupos mesolíticos pré-estabelecidos nesta área? Se sim, em que aspectos?  

 - A cultura material lítica do Neolítico apresenta características que a 

diferenciam da cultura mesolítica, ou apresenta-se essencialmente como uma continuação 

da tradição prévia? Em que aspectos?  

 - A exploração dos recursos alimentares nos sítios neolíticos é distinta da dos 

grupos mesolíticos, considerando as espécies representadas no registo arqueológico de 

ambos os períodos? 

 A resposta a estas questões – sustentada nos dados entretanto adquiridos num 

território ainda mal conhecido, o vale do Mira - permitirá testar a validade dos vários 

modelos propostos sobre o processo de neolitização na costa Sudoeste portuguesa.  

  

 Deste modo, a presente dissertação encontra-se dividida em sete Capítulos. Nos 

Capítulos 1, 2 e 3 procurou-se realizar uma introdução ao objecto de estudo, nas vertentes 

da paisagem natural e dos dados paleoambientais, da História da investigação e dos 

modelos de povoamento e subsistência em debate para esta região. No Capítulo 4 foi 

explicitada a metodologia empregue no estudo das colecções arqueológicas e na análise 

dos dados. No Capítulo 5, após a introdução às problemáticas contextuais e tafonómicas 

dos sítios arqueológicos em estudo, foram apresentados os resultados da análise das 

colecções arqueológicas em articulação com uma perspectiva crítica sobre os sítios e o 

seu actual conhecimento arqueológico. No Capítulo 6, procurou-se fazer uma leitura dos 

sítios arqueológicos na sua relação com o espaço natural e humanizado, a partir da análise 

de um conjunto de critérios. Finalmente, no Capítulo 7, procurou-se integrar os novos 

dados no âmbito dos modelos propostos para a neolitização da costa Sudoeste, nas esferas 

do Tempo e Espaço e reflectir sobre o seu significado, apontando finalmente um conjunto 

de aspectos que permanecem por resolver e perspectivas futuras de investigação nesta 

área.  

 Parte dos conteúdos de alguns Capítulos (2, 4 e 5), desta dissertação foi redigida 

em trabalhos realizados no âmbito das unidades curriculares do 1º ano de Mestrado. 
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 O conjunto artefactual em estudo nesta dissertação é constituído por materiais de 

contextos superficiais, provenientes de recolhas realizadas por vários investigadores em 

sítios arqueológicos localizados na costa Sudoeste alentejana, e que se enquadram nos 

limites temporais definidos anteriormente. Esse espólio encontra-se actualmente 

armazenado no depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. O 

conjunto estudado incluiu, ainda, materiais provenientes de prospecções arqueológicas 

realizadas no âmbito do projecto “O povoamento Mesolítico e Neolítico Antigo do vale 

do Mira, no seu contexto regional”. Para outros materiais – Medo Tojeiro, Água da Moita 

ou Praia das Galés – foi solicitada autorização de estudo, ainda que diversos factores de 

ordem logística, o não tenham permitido, o que levou a que o estudo da cultura material 

nesta dissertação se restringisse apenas aos materiais disponíveis; isto é, provenientes de 

prospecções. 
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1. O vale do Mira e a costa Sudoeste alentejana: o território e os 

recursos paleoambientais nos inícios do Holocénico 

 

1.1 Enquadramento geográfico 

 

O povoamento no Mesolítico Final e Neolítico, centro de debate nesta 

dissertação, integra-se numa realidade geográfica particular, regionalmente inserida no 

Alentejo. Este território encontra-se encaixado na Peneplanície alentejana, incorporada 

no Portugal Meridional (Ribeiro et al., 1991, p. 158).  

Em termos de unidades naturais, foi tomada como referência a bacia 

hidrográfica do rio Mira e o seu envolvimento regional, mais precisamente a costa 

Sudoeste alentejana. Administrativamente, optou-se por restringir este estudo aos 

sítios localizados dentro do concelho de Odemira, pertencente ao distrito de Beja, sub-

região do Alentejo Litoral (Figura 1). 

 
Figura 1- Localização do concelho de Odemira. Mapa da autora. 

 

1.2 Hidrografia 

 

O rio Mira nasce na Serra do Caldeirão (Algarve), e percorre uma extensão de 

cerca de 130 km, numa direcção maioritariamente Sudeste - Noroeste, até à foz, em 

Vila Nova de Milfontes. A bacia hidrográfica do Mira ocupa uma área de 1581 km², e 
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encontra-se limitada a Norte pela bacia do Sado, a Este pela do Guadiana, a Sul pela 

das ribeiras algarvias e a Oeste pelo Oceano Atlântico (Figura 2). A rede hidrográfica 

do Mira é constituída por diversos afluentes, dos quais se destacam a ribeira do Torgal, 

os rios Luzianes, Perna Seca, Macheira, Guilherme e Telhares. A esta região, somam-

se ainda os cursos de água da orla costeira, dispostos de forma perpendicular à linha de 

costa, que possuem uma bacia que ocupa uma área de 184 km², drenando directamente 

para o mar, como é o caso da ribeira de Seixe (INAG, 2000, p. 4-6). 

 

 
Figura 2-Delimitação da bacia hidrográfica do rio Mira e rede hidrográfica inserida nos limites do concelho 

de Odemira. Mapa da autora. Dados dos cursos de água e bacia hidrográfica retirados de Atlas da Água 
(http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/). 

 

1.3 Geomorfologia 

 

“Da foz do Sado ao Cabo de S. Vicente estende-se um desolado trecho de 

litoral: até ao Cabo de Sines, um cordão de dunas que barram algumas lagoas, um 

promontório eruptivo que abriga, pelo sul, uma baía; finalmente uma linha de arribas, 

geralmente vivas, às vezes com uma estreita praia, onde apenas o estuário do Mira, 

típica ria colmatada no Flandriano, oferece seguro abrigo. Pelo interior, a arriba acede 

sempre a um sistema de plataformas que, por sua vez, esbarram de encontro às linhas 
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de relevo, ao mesmo tempo escarpas de falha e antigo litoral (Ribeiro, et al., 1991, 

p.82). 

A descrição atrás citada do território Sudoeste português reflectirá, de certo 

modo, a paisagem existente durante o Mesolítico e o Neolítico, na qual se 

movimentaram as comunidades em estudo.  

Em termos geomorfológicos, o rio Mira percorre uma paisagem essencialmente 

de baixa altitude (média de cerca de 156 m), pontualmente marcada pelos relevos 

litorais (Serra do Cercal – 373 m), e interiores (Serras da Vigia – 393 m, Caldeirão – 

589 m e Mesquita – 517 m) (INAG, 2000, p. 4) (Anexos: Cartografia, Figura 1). Este 

território divide-se em três unidades geomorfológicas distintas: a Planície Litoral 

Ocidental, as Serras Litorais e os Relevos Interiores.  

A Planície Litoral Ocidental apresenta-se relativamente estreita (com larguras 

entre os 5km e os 15km), e com altitudes não superiores a 150 m, com suaves declives 

para o mar, tratando-se de uma faixa uniforme, apenas dissecada pelos cursos de água. 

Esta unidade geomorfológica assenta sobre as rochas do Paleozóico, sendo coberta por 

uma camada de areias finas e muito homogéneas, que embalam pequenos seixos 

rolados e que não ultrapassa os 20 m de espessura máxima. Esta camada de areias 

constitui uma plataforma de abrasão marinha, depositada em momento anterior à 

formação dos terraços quaternários (Feio, 1984, p. 11-14).  

Os Relevos Interiores inseridos na peneplanície do Baixo Alentejo mostram-se 

profundamente alterados pela dissecação do rio Mira. A região onde se situam as 

Serras do Caldeirão e da Vigia encontra-se profundamente entalhada pela erosão 

(Feio, 1984, p.11). 

As Serras Litorais (Serra do Cercal) constituem-se pelo “levantamento 

monoclinal, lento e gradual, da superfície do fundo da bacia do Sado, por vezes ainda 

com cobertura detrítica; terminação brusca a poente, em jeito de escarpa de falha que 

dá para a planície litoral no seu pé” (Op. Cit., p.13). 

 

1.4 Litologia 

 

A bacia do Mira é constituída, maioritariamente, por rochas metamórficas não 

carbonatadas (xistos), datadas do Carbónico (INAG, 2000, p. 4-6; Feio, 1984, p. 26-

30) (Figura 3). A zona da planície litoral é sobretudo composta por rochas detríticas 

(areias, arenitos, cascalheiras). Na zona litoral entre Vila Nova de Milfontes e 
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Zambujeira do Mar, destacam-se as areias de dunas, e na zona de S. Teotónio, as 

margas e as argilas. Destacam-se, ainda, os calcários brancos lacustres, com grandes 

nódulos de sílex, na zona de S. Teotónio (INAG, 2000, p. 4-6, Zbyszewski, 1984, 

p.57), que poderão ter sido utilizados pelas comunidades em estudo (ver Capítulos 5 e 

6).  

A bacia do Mira é atravessada pelo filão dolerítico do Alentejo, não tendo, no 

entanto, as rochas filonianas grande representatividade nesta área. Destaca-se também 

o grande número de falhas que atravessam a bacia e, que detêm um papel modelador 

no relevo da rede hidrográfica do Mira (“falhas e escarpas que marcam a passagem da 

litologia da Orla para o Maciço Antigo, a escarpa de falha associada à crista 

quartzítica da serra da Mesquita; a escarpa de falha pertencente ao sistema da grande 

fractura S. Teotónio-Messejana”) (INAG, 2000, p. 5-6). 

Do ponto de vista litológico, observam-se algumas características interessantes 

que devem ser tidas em conta no levantamento das possíveis fontes de matéria-prima. 

Regista-se relativamente próxima da zona em estudo, na Faixa Piritosa, a presença de 

rochas siliciosas no topo das rochas vulcânicas ácidas e nas rochas básicas. Tratam-se 

de chertes e jaspes de variadas cores: vermelho, negro, azulado (jaspes) e cinzento 

claro (chertes). Já no sector Cercal-Mira (Complexo Vulcano-Silicioso) encontram-se 

representados o rutilo e o riolito. Verifica-se, ainda, o aparecimento de jaspes de 

coloração avermelhada associados aos níveis basais de Formação de S. Luís e jaspes 

de cor vermelha ou negra associados aos Tufos Ácidos inferiores (Feio, 1984, p. 19-

26). 

O grupo de Flysch do Baixo Alentejo é constituído por três unidades: a 

Formação de Mértola, do Mira e da Brejeira. A Formação do Mira é constituída 

essencialmente por turbiditos, destacando-se aqui, dentro do conglomerado da 

Formação de Vale Longo, a presença de clastos de chertes (Feio, 1984, p. 19-26). A 

Formação da Brejeira é essencialmente constituída por depósitos turbidíticos 

(grauvaques e quartzovaques, intercalados por xistos argilosos) (Oliveira et al., 1979; 

Oliveira, 1990 Cit. por Fernandes et al., 2011, p. 294). 

Fora da área em estudo, situa-se uma fonte de matéria-prima importante para as 

comunidades do Mesolítico e Neolítico da costa alentejana: o sílex da região do cabo 

de S. Vicente-Sagres. O sílex desta zona surge em afloramentos (Praia do Belixe, 

Forte do Belixe, Baía da Armação Nova e Cabo de S. Vicente) da formação 

denominada de “Calcários e calcários dolomíticos com nódulos de sílex”, datada do 
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Carixiano (Jurássico Inferior) (Rocha, 1976; Ribeiro e Terrinha, 2005/2007, p. 63). 

Desta formação, foram identificados três tipos de sílex através da coloração: sílex 

creme e vermelho (mais frequentes), nódulos cinzentos-escuros e castanhos-escuros e 

nódulos brancos com aspecto pulverulento (Ribeiro e Terrinha, 2005/2007, p. 64). 

 

 

 

 
Figura 3- Carta litológica do concelho de Odemira e bacia hidrográfica do Mira. Mapa da autora. Carta 

litológica retirada de Atlas do Ambiente (http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/) 
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1.5 Paleoambiente 

 

Um ponto essencial em qualquer introdução paleoambiental referente a esta 

época será obrigatoriamente a consideração da posição da linha de costa à época, que 

diverge ligeiramente consoante os autores (Alday et al., 2006; Dias, 2004). Situando-

se estas comunidades, cronologicamente, no período Holocénico, importa referir, uma 

vez mais, que as importantes alterações ambientais que tiverem lugar nesta época 

transformaram de forma significativa a paisagem natural, com naturais implicações 

nas estratégias de povoamento das comunidades humanas.  

 A rápida subida do nível médio da água do mar, ocorrida genericamente entre 

10 000 e 8 000 BP, marcou o início de um período interglaciar, designado por 

Holocénico. Diversos estudos realizados demonstram que após a transgressão 

flandriana, o nível do mar alcançou uma relativa estabilidade. Nesta fase de 

transgressão, observa-se a existência de um litoral essencialmente rochoso e um grupo 

de estuários com um maior preenchimento sedimentar (Dias et al., 1999, p. 181; Dias, 

2004, p. 164-165).  

Assim, para efeitos de análise no Capítulo 6, a determinação da posição 

estimada para a linha de costa à época, foi realizada através da informação disponível 

em Dias (1987; 2004, p.161) a qual foi cruzada com a informação batimétrica 

disponibilizada online no Atlas da Água (http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx#).  

A reconstrução da paisagem regional e das alterações estuarinas e marinhas à 

época baseou-se nos resultados de um estudo multidisciplinar de uma sondagem 

realizada na ribeira do Corgo do Porto, tributária do rio Mira, situada a ≈ 3,5 km da 

actual foz (Alday et al., 2006).  

De carácter multidisciplinar, este estudo conjugou as datações de amostras 

orgânicas com uma análise sedimentológica e micropaleontológica (foraminíferos 

bentónicos e nanofósseis calcários). A leitura dos resultados finais indicou a presença 

de quatro fases distintas. A Fase A, anterior a 10 000 cal BP, foi interpretada como um 

ambiente terrestre pós-glaciar, com o nível do mar abaixo do presente, sendo os 

sedimentos resultado de uma fase inicial de forte contribuição fluvial. Entre 10 000 cal 

BP a cerca de 9 000 cal BP (Fase B), registou-se um ambiente de baixa energia 

estuarina. Neste momento, o nível do mar estaria 20 m abaixo do presente. 

Posteriormente, distingue-se uma fase em que o nível de salinidade aumenta 
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consideravelmente, sendo demonstrativo do progressivo avanço do nível do mar. Entre 

cerca de 9 000 cal BP e 5800 cal BP estabelecem-se condições marinhas no local da 

sondagem, resultantes de uma acentuada inundação da zona. Tendo em conta o 

carácter de interioridade do Corgo do Porto face à linha de costa actual, e os 

constrangimentos do sistema geomorfológico, esta fase representaria um ambiente 

característico de ria, a qual se deveria estender ainda mais para montante. As fases C e 

B representam o progressivo avanço das águas oceânicas, numa superfície 

previamente dissecada, e o posicionamento da linha de costa para uma posição 

próxima da actual. Em suma, o avanço do mar inicial permitiu a criação de um 

ambiente estuarino de baixa energia a partir de cerca de 10 000 cal BP. Este quadro 

sofreu uma alteração para um ambiente marinho que durou até cerca de 5800 cal BP, 

uma data que corresponde à máxima transgressão Holocénica nesta área. A regressão 

da linha de costa deu-se entre cerca de 5 800 cal BP e 4 000 cal BP (Fase D), causada 

por um acentuado assoreamento deste sector do vale, associado, por sua vez, a uma 

diminuição da taxa de subida do nível do mar.  

Sugere-se neste estudo (Op. Cit.), uma rápida subida do nível do mar, para a 

costa Sudoeste, até 6000 e 5500 cal BP, e uma posterior desaceleração. Apesar da 

grande utilidade deste estudo, aguarda-se, ainda, a realização de outras investigações 

que permitam determinar até onde se faria sentir a influência marinha do estuário do 

Mira, durante este período, de forma a esclarecer, com maior precisão o tipo de 

recursos disponíveis para as comunidades instaladas em sítios no interior, como é o 

caso de Fiais (González Morales, Arnaud, 1990; Lubell et al., 2007). 

 

1.6 Os recursos paleoambientais 

 

É possível obter uma imagem, ainda que extrapolando os dados do Noroeste 

Alentejano para esta região, do coberto vegetal à época. Os resultados dos diagramas 

polínicos (Mateus e Queiroz, 1997, p. 60-67), obtidos a partir dos sítios da Lagoa 

Travessa I (Carvalhal-Grândola) e do Poço da Barbaroxa de Cima (Santo André), 

permitiram detectar na região os impactes causados na vegetação pela dinâmica litoral 

da época. A influência litoral nos ecossistemas costeiros, desde cerca de 7600 BP, faz-

se representar num claro declínio da floresta de pinheiro bravo, já documentado desde 

9550 BP (Mateus e Queiroz, 1997, p. 60-67). A partir de cerca de 6500 BP, regista-se 
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uma paisagem de comunidades vegetais de carácter litoral, tais como estepes e prados 

dunares de Ammophilion (estorno), matos e charnecas dunares dominados por Corema 

album (camarinha), Juniperus phoenicia e Juniperus navicularis (zimbreiros) e urzais 

de Erica scroparia (Mateus e Queiroz, 2004). 

Apesar de se encontrarem disponíveis dados referentes às espécies arbóreas, 

identificadas a partir de carvões recolhidos nas escavações dos sítios de Medo Tojeiro 

e Samouqueira (Lubell, et al. 2007, p. 222), a pequena dimensão das amostras não 

permitiu um tratamento estatístico que pudesse demonstrar com fiabilidade a 

representação de cada espécie. Não obstante, foram identificados, em Medo Tojeiro, 

as seguintes espécies: Pinus sp. (pinheiro), Juniperus sp., Pistachia sp., Hedera helix 

(hera), Rosacea sp., Ficus carica (figueira), Acer sp. (bordo), Cistus sp. (esteva), e 

ainda coníferas indiferenciadas. No sítio da Samouqueira, apenas foi possível 

identificar Pinus sp., Juniperus sp., e coníferas indiferenciadas.  

Para a região, através da conjugação destas espécies com as faunas terrestres 

identificadas na Samouqueira (Lubell, et al., 2007, p. 212) - Oryctolagus cunniculus 

(coelho), Cervus elaphus (veado), Sus scrofa (javali), Lepus capensis (lebre), Canis 

lupus (lobo), Vulpes vulpes (raposa), Lynx pardina (lince), Felis sylvestris (gato 

selvagem), Bos primigenius (auroque), Chelonia mydas (tartaruga-verde), bem como 

espécies de lagartos e aves não identificadas – o referido estudo, propõe a existência 

de um “open parkland composed of areas of grassland and both deciduous and 

coniferous woodland” (Op. Cit., p. 212). 

Às espécies faunísticas referidas anteriormente, acrescentam-se outras que 

também constituem o registo arqueozoológico de diversos sítios do início do 

Holocénico nesta região, tais como: Capreoulus capreoulus (corço) e Meles meles 

(texugo). David Lubell (Op. Cit., p. 214) sugere ainda a existência de uma paisagem 

mais arborizada nesta região, comparativamente com a do Sado: “If there were any 

environmental differences in the Mesolithic, one might expect that the landscape 

would become progressively more open to the south. This should lead to an increase 

in open country species (e.g. equids) and a decrease in woodland species (e.g. roe 

deer) to the south. The reverse is however the case: equids are entirely absent at Fiais, 

and roe deer are more common than at Cabeço do Pez.”.  

Recurso essencial para estas comunidades, as espécies malacológicas próprias 

de ambientes estuarinos ou marinhos, que se encontram mais frequentemente no 

registo arqueológico regional são: Patella sp. (lapa), Mytillus sp. (mexilhão), 
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Monodonta sp. (caramujo), Thais sp. (púrpura), Cerastoderma edule (berbigão), 

Scrobicularia plana (lamejinha), Ostrea sp. (ostra), Venerupis sp. (amêijoa) e Solen 

sp. (navalha) (Op. Cit., p.221; Araújo, 2009, p.536). 

O registo ictiofaunístico realizado por O. Le Gall e A. Lentacker revelou um 

amplo conjunto de espécies nos sítios em questão. No concheiro do Vidigal (Le Gall, 

199), foram identificados essencialmente peixes cartilagíneos (Chondrichthyes): 

Mustelus sp. (cações), Myliobatis aquila (ratão-águia); e peixes ósseos (Osteichthyes): 

- Sparus aurata (dourada), Scomber sp. (cavala), Serranidae (garoupas e afins), 

 Scianidae (corvina) Gadidae (laibeques) (Le Gall, et al., 1992). No sítio da 

Samouqueira, foram identificados Lamna nasus (tubarão-sardo), Galeohinus galeus 

(perna-de-moça), Myliobatidae sp. (raia), Gadiformes, Sparus aurata e outros 

esparídeos (Sparidae sp) e Labrus sp. (bodião) (Lentacker, 1990-1991) ( (Lubell et al., 

2007, p.212) (Sanches, 1989). 

A conjugação dos dados provenientes do registo arqueozoológico, 

arqueobotânico e palinológico sugerem, para os inícios do Holocénico, uma paisagem 

rica em recursos alimentares, que seria explorada no âmbito de economias de amplo 

espectro por parte dos últimos caçadores-recolectores e dos primeiros grupos 

neolíticos. A transição cultural para o Neolítico Antigo não parece ser reflexo de 

grandes alterações ecológicas, e os dados disponíveis mostram, numa primeira fase, e 

de acordo com Silva e Soares (1997), uma continuidade na exploração dos recursos 

marino-estuarinos, mas que revela, no entanto, uma tendência na diminuição desta 

prática, bem como o consumo de outras espécies (Dean et al., 2012).  
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2. O vale do Mira e a costa Sudoeste alentejana: história das investigações 

em torno de um espaço e de uma época 

 

A história das investigações arqueológicas na região em estudo inaugura-se, na 

bibliografia especializada, em 1886, com a referência de Émille Cartaillac aos 

concheiros do Mira e da costa litoral. Este, informado pelo médico odemirense Abel 

da Silva Ribeiro, refere na sua obra “L’Âges préhistoriques de l’Espagne et du 

Portugal”, a existência de concheiros e compara-os com os de Muge, destacando a 

maior diversidade de espécies malacológicas e a presença de cerâmicas nos primeiros: 

“Les amas de coquilles signalés aux environments de Lisbonne dans la vallé du Tage 

ne sont pas les seuls connus en Portugal. M. de Oliveira m’en a signalé d’autres dans 

la vallée du fleuve Mira, aux environs de Villa Nova de Mil Fontes et sur le littoral 

océanien des deux de côtés de l’embouchure. Ils sont encore vierges de toute 

exploration sérieuse, et, examinés superficiellement, ils paraissent différer de ceux de 

Mugen par la présence de mollusques plus variés et même de poteries.” (Cartaillac, 

1886, v.1, p. 58). 

Em 1891, Estácio da Veiga publica, no volume 4 das Antiguidades 

Monumentaes do Algarve, uma referência a estes sítios: “O dr. da Silva Ribeiro, ainda 

em 30 de Novembro de 1889, falando-me das extensas dunas que correm no parallelo 

do mar oceano em todo aquelle litoral, julgou n’ellas observar bem caracterizados 

kiokkenmoeddings, embora não as tivesse explorado.” (Veiga, 1891, v.4, p. 142). 

Apesar de Cartaillac mencionar M. de Oliveira como sua fonte, podemos 

encontrar a correcção, na obra de Estácio da Veiga, que refere que o informador foi, na 

realidade, Abel da Silva Ribeiro (Veiga, 1891, v.4, p. 142). 

A existência de diversos concheiros na faixa litoral do concelho de Odemira, 

claramente visíveis por quem percorre as falésias, não ficou alheia aos investigadores 

que, na época, desenvolviam os primeiros trabalhos acerca dos “kiokkenmoeddings” 

mesolíticos em Portugal. As questões suscitadas pelos excertos acima citados 

prendem-se essencialmente com a localização e conhecimento actual dos concheiros 

neles referidos. Questiona-se, em primeiro lugar, se os concheiros do Mira são de 

carácter interior, ou se correspondem aos sítios litorais, na foz do rio, ou seja, na 

envolvência de Vila Nova de Milfontes. Estando estas questões em aberto, tendo por 

base a bibliografia conhecida, não deixa de ser interessante para o conhecimento deste 
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território confirmar se se tratam de sítios bem conhecidos, ou de outros, menos 

visíveis actualmente na paisagem. Sabe-se, hoje, que os concheiros situados no litoral 

odemirense e na envolvência de Vila Nova de Milfontes são datados da Idade do 

Bronze (Palheirão Furado; Silva e Soares, 1997), do Calcolítico (ETAR de Vila Nova 

de Milfontes; Silva e Soares, 1997), do Paleolítico Superior final (Pedra do Patacho; 

Eira da Pedra (?); Arnaud, 1993, 2002; Soares e Silva, 1993 e Silva e Soares, 1997) e 

da transição entre o Período Medieval Islâmico e Medieval Cristão (Alteirinhos, Ponta 

da Carraca, Galés (Malhão)) e Período Medieval Cristão (Alvorião)2.  

Em alguns casos, a ausência de materiais arqueológicos associados às conchas, 

poderá ter contribuído para a comparação que É. Cartaillac efectua relativamente a 

estes sítios com o complexo de Muge e Abel da Silva Ribeiro com os 

“kiokkenmoeddings” dinamarqueses, como se verifica nos excertos acima citados.  

Após algumas décadas, estas paisagens voltam a ser percorridas por novos 

personagens da ciência. Em busca do Quaternário português, o geólogo Georges 

Zbyszewski e a equipa dos Serviços Geológicos de Portugal realizam incursões desde 

a década de 1930 à década de 1980, ao território litoral baixo alentejano (Cardoso, 

1997; 1999-2000). Paralelamente à publicação dos contextos geológicos regionais 

(levantamento geológico para a Carta Geológica, Folha 7, na escala de 1:200 000) 

foram dados a conhecer novos sítios pré-históricos (Gouveia e Zbyszewski, 1937 a,b; 

Zbyszewski, 1939, 1940; Breuil, et al., 1943). A identificação de múltiplos sítios 

arqueológicos nesta área permitiria, mais tarde, desenvolver estudos sobre o 

Languedocense e, mais particularmente, sobre o Mirense (da região de Vila Nova de 

Milfontes) (Zbyszewski, 1939, 1940; Zbyszewski e Penalva, 1979; Breuil, et al, 

1943). As prospecções realizadas por Georges Zbyszewski em colaboração com H. 

Breuil ou com C. Penalva permitiram a identificação dos seguintes sítios: Praia dos 

Aivados, Praia do Malhão, Angra da Cerva - Ponta do Ladoiro, Pousadas Novas, Porto 

das Barcas, Fonte do Calhau, Pedra do Patacho-Semáforo de Vila Nova de Milfontes, 

Brejo da Moita - Pedra da Atalaia, Pedra de D. Rodrigo, Pedra dos Corvos, Medo 

Tojeiro, Palheirões do Alegra, Ponta da Carraca, Ponta do Chibarreiro, Enseada do 

Laredo do Barco, Palheirões da Regueira e Assenha) (Levantamento Arqueológico da 

                                                           
2 Os sítios de Época Medieval (época de transição entre o período Islâmico e Cristão) referidos foram 
identificados nas prospecções realizadas no âmbito do projecto PH-MIRA e datados por 14C, pelo 
Doutor António Monge Soares, encontrando-se estes resultados ainda inéditos. 
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Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e costa Vicentina, 1990 e 

actualização de 1993; base de dados Endovélico - consultado 4/5/2013). 

Já na década de 1980, no âmbito do levantamento arqueológico da região 

promovido pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e costa Vicentina3 

(Levantamento Arqueológico da Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano 

e costa Vicentina, entre 1988 e 1993), sob a responsabilidade da Unidade de 

Arqueologia do Parque (dirigido por Carlos Tavares da Silva), foi realizado um 

abrangente trabalho arqueológico na região, no qual foi efectuado o 

levantamento/prospecção de diversos sítios, alguns dos quais já previamente referidos 

por G. Zbyszewski, H. Breuil, e C. Penalva, e outros inéditos: Aivados, Praia dos 

Aivados 1, Praia dos Aivados 2, Aivados Norte, Cruzes (Praia do Malhão), Nascedios, 

Praia das Galés, Praia das Galés 2, Espigão, Altura do Norte, Palheirão Furado, Brejo 

da Moita 2, Brejo da Moita 3, Brejo da Moita 4, Brejo da Moita 5, Angra da Barrela, 

Brejo do Cagarrão, Brejo Largo, Angra das Melancias, Pegada do Boi, Montes de 

Baixo (Levantamento Arqueológico da Área de Paisagem Protegida do Sudoeste 

Alentejano e costa Vicentina, 1990 e actualização de 1993; Endovélico - consultado 

4/5/2013). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o projecto de investigação “Transição das 

comunidades recolectoras para as de economia de produção de alimentos no Sul de 

Portugal”, da responsabilidade de Carlos Tavares da Silva, incluiu escavações 

arqueológicas no sítio mesolítico de Montes de Baixo (Silva e Soares, 1997), no sítio 

do Neolítico Antigo de Medo Tojeiro (em colaboração com David Lubell), que tinha 

sido previamente identificado por G. Zbyszewski e C. Penalva e classificado como 

jazida Languedocense (Zbyszewski e Penalva, 1979; Silva, et al., 1985; Lubell et al., 

2007), e Praia das Galés 1 (Soares, 1997; Endovélico - consultado 4/5/2013). 

Registou-se, ainda, a escavação do sítio do Neolítico Antigo de Água da Moita4 

(Soares, 1997) e de Brejo Largo (Neolítico?)5. Em 1984, teve início o projecto de 

investigação “A transição do Mesolítico para o Neolítico na costa Sudoeste 

                                                           
3 A partir daqui designado como (P.N.S.A.C.V.) 
4 Designado no Endovélico como Brejo da Moita 
5Segundo informação pessoal do Sr. Paulo Cabrita, funcionário do P.N.S.A.C.V., foram realizadas 
sondagens na praia do Brejo Largo por Joaquina Soares, sobre as quais não se encontrou qualquer 
informação publicada. O sítio de Brejo Largo encontra-se referenciado no Endovélico como sendo 
Neolítico. 
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Portuguesa”, da responsabilidade de Joaquina Soares, em colaboração com Carlos 

Tavares da Silva, David Lubell e Carlos Penalva.6  

Também na década de 1980 (entre 1986 e 1989), inseridas no projecto de 

investigação “O Mesolítico no Centro e Sul de Portugal”, sob a direcção de José 

Morais Arnaud, foram realizadas escavações arqueológicas no sítio mesolítico final de 

Fiais, em colaboração com David Lubell (Gonzaléz Morales e Arnaud, 1990; Arnaud 

2002; Vierra, 1992; Lubell et al., 2007). As escavações estenderam-se ao sítio do 

Vidigal, em 1988 e à gruta-abrigo do Vidigal7 (coordenação de J. M. Arnaud e 

Lawrence G. Straus) (Arnaud, 2002; O. LeGall et al.,1992; Straus et al., 1990). 

Em 1988, foram realizadas sondagens arqueológicas no sítio da Eira da Pedra 

(Bica da Areia), que permitiram datar o contexto do Tardiglaciar (Arnaud, 1993, p. 

177; 2000, p. 64), para além da ocupação calcolítica já reconhecida neste sítio (Silva e 

Soares, 1997). Muito perto da Eira da Pedra foi escavado, por duas equipas distintas, o 

sítio da Pedra do Patacho (ou Semáforo de Milfontes)8 (Op. Cit., 1997 e Arnaud, 

1993, 2000) que revelou, à semelhança do anterior, uma ocupação do Tardiglaciar. 

Das referidas prospecções arqueológicas e intervenções nos sítios são decorrentes os 

problemas que temos vindo a identificar, relativamente à dupla designação dos 

mesmos por equipas distintas. 

Entre 1984 e 1989, David Lubell, Mary Jackes (Universidade de Alberta), 

Peter Sheppard (Universidade de Waterloo) e Peter Rowley-Conwy (Universidade de 

Durham) - membros de um projecto de investigação designado “Archaeology and 

Human Biology of the Mesolithic-Neolithic transition in Portugal”- colaboram em 

escavações arqueológicas com Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares (Museu de 

Arqueologia e Etnologia de Setúbal), em 1984, dentro da área do concelho de 

Odemira, no sítio de Medo Tojeiro, e entre 1985 e 1986, com José Arnaud 

(Universidade de Lisboa), no sítio de Fiais (Lubell, et al., 2007). 

Por outro lado, sob a direcção de Carlos Penalva e Luís Raposo, foram 

realizadas prospecções arqueológicas no litoral deste concelho, com o objectivo de 

detectar jazidas mirenses. Neste contexto, procedeu-se à escavação do sítio dos 

Palheirões do Alegra, do Mesolítico Antigo, entre 1986 e 1987 (Raposo, 1994). 

                                                           
6 http://www.uniarq.net/joaquina-soares-cv.html 
7 O sítio arqueológico do Vidigal pertencia ao concelho de Odemira à época das escavações, 
encontrando-se actualmente inserido no município de Sines. 
8 Para além de Semáforo de Milfontes, o sítio da Pedra do Patacho corresponde ao sítio designado como 
Foz do Mira na base de dados Endovélico, encontrando-se assim duplicado. 
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Já em 1995, no âmbito do projecto de Levantamento Arqueológico do 

Concelho de Odemira, sob a responsabilidade de Jorge Vilhena, foram relocalizados 

alguns dos sítios identificados nos projectos acima mencionados (Listagem de estações 

arqueológicas do concelho de Odemira, 1996).  

Por fim, o projecto de investigação intitulado de “O povoamento Mesolítico e 

Neolítico Antigo no vale do Mira no seu contexto regional”, sob a responsabilidade da 

autora e de Mariana Diniz, teve como propósito a realização de prospecções 

arqueológicas, com vista à identificação de novos sítios do âmbito cronológico aqui 

tratado, a avaliação do estado de conservação de outros já conhecidos e o 

levantamento de fontes de matérias-primas líticas.  

A realização do levantamento de todos os sítios arqueológicos localizados no 

concelho de Odemira, no âmbito cronológico aqui tratado (Mesolítico e Neolítico), 

teve como principal obstáculo a múltipla designação de alguns destes sítios 

arqueológicos. A pesquisa de sítios e a sua localização através da inserção das 

respectivas coordenadas em suporte cartográfico demonstrou a grande proximidade 

entre alguns deles, que poderão ser considerados, de facto, o mesmo sítio. Esta 

situação pode justificar-se pelo facto de as diferentes equipas de investigação que 

prospectaram o litoral odemirense, em anos consecutivos, terem registado os mesmos 

sítios arqueológicos, atribuindo-lhes nomes diferentes. Assim, sempre que esta 

situação foi detectada no decurso deste projecto de investigação, procedeu-se à sua 

identificação e esclarecimento da designação. 

 O percurso historiográfico apresentado em torno da Pré-História neste território 

revela as diferentes tendências que têm constituído a prática arqueológica em Portugal, 

desde do século XIX à actualidade.  

Assim, em primeiro lugar, destacam-se as precoces descobertas dos concheiros 

do litoral odemirense - note-se que, em 1886, informado por Abel da Silva Ribeiro, 

Émille Cartaillac dá notícia dos mesmos, 23 anos após as descobertas dos concheiros 

de Muge. Contudo, apesar da sua prematura descoberta, estes concheiros nunca 

suscitaram interesse na comunidade arqueológica, permanecendo ausentes do discurso 

arqueológico até 1891, quando Estácio da Veiga os referiu, brevemente, no quarto 

volume das Antiguidades Monumentais do Algarve (Veiga, 1891, v.4, p. 142). 

O crescente conhecimento arqueológico da região está patente no número de 

sítios identificados entre as décadas de 1940 e 1970, devendo-se o esforço a equipas 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

26 
 

essencialmente compostas por geólogos, entre os quais se destacam Georges 

Zbyszewski e H. Breuil.  

Uma vez que estes trabalhos decorriam num contexto de levantamento 

geológico da região, a prospecção ganhou protagonismo sobre a escavação, nunca 

tendo sido, por isso, efectuadas escavações nos sítios identificados. Nas décadas de 

1970 e 1980, a Arqueologia da região parece ganhar novo fôlego, retomando-se as 

campanhas de prospecção, agora com vista ao levantamento arqueológico do 

P.N.S.A.C.V. Neste contexto, dá-se início às primeiras escavações arqueológicas na 

costa litoral odemirense, e num contexto mais alargado, na faixa litoral Sul de 

Portugal. É na década de 1980 que coincidem, nos campos temáticos e territoriais, 

projectos de investigação sobre o Mesolítico e o Neolítico do Sul de Portugal. Um 

outro ponto comum a estes projectos é a colaboração com equipas de investigação 

estrangeiras (Universidades de Waterloo, Alberta). O conjunto das intervenções na 

costa alentejana resultou em publicações de diferente teor, conforme os sítios e as 

equipas responsáveis. Na generalidade, restam ainda diversos sítios escavados dos 

quais não se dispõe de publicação, nem de relatório nos arquivos da D.G.P.C., apenas 

escassos dados publicados (exemplo: Espigão, Nascedios, Aivados, Brejo da 

Moita/Água da Moita, Praia das Galés, Eira da Pedra, Pedra do Soldado) (Soares, 

1997; Soares e Silva, 2003, Arnaud, 2002). 

Vinte anos volvidos sobre as últimas intervenções arqueológicas na área em 

estudo, o projecto PH-MIRA, que resultou na elaboração desta dissertação, procurou 

preencher as ausências arqueológicas do vale do Mira e sua envolvência geográfica. E 

porque o desconhecimento dos sítios não é necessariamente sinónimo da sua ausência 

histórica, aguardam-se ainda mais trabalhos de prospecção intensiva nesta área, que 

permitam rever e debater os modelos culturais que têm vindo a ser propostos. 
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3. Povoamento e subsistência no pós-glaciar (Mesolítico Final e Neolítico 

Antigo) na costa Sudoeste alentejana: o estado da questão 

 

3.1 Os sítios: localização, caracterização e cronologia 

 

Dentro dos limites administrativos do actual concelho de Odemira, encontram-

se registados 50 sítios arqueológicos de cronologias enquadráveis entre o Mesolítico e 

o Neolítico, a partir da base de dados Endovélico9. No entanto, apesar do numeroso 

conjunto de sítios registados, a maioria foi unicamente alvo de prospecção, tendo sido 

apenas escavados e publicados quatro sítios do Mesolítico Antigo (Pedra do Patacho, 

Pedra do Soldado, Palheirões do Alegra, Montes de Baixo), dois sítios do Mesolítico 

Final (Fiais e Montes de Baixo) (Tabela 1) e três sítios do Neolítico Antigo (Medo 

Tojeiro, Praia das Galés 1, Brejo da Moita 2) (Tabela 2), o que limita as leituras 

possíveis a partir do registo arqueológico.  

Para o conjunto de sítios em estudo, são escassas as datações absolutas 

disponíveis, existindo apenas para dois sítios do Mesolítico Antigo (Palheirões do 

Alegra e Montes de Baixo), três sítios do Mesolítico Final (Fiais, Montes de Baixo e 

Paço velho 2 (?)) e um sítio do Neolítico Antigo (Medo Tojeiro (?)) (Tabela 11). De 

entre estes casos, devido à natureza das amostras, levantam problemáticas as datações 

do sítio de Medo Tojeiro e Paço Velho 2, que serão abordadas nos Capítulos 5 e 7.  

Face à escassez de cronometria absoluta disponível, a tipologia torna-se o 

elemento datante preponderantemente utilizado nestes casos. A complexidade da 

datação destes sítios, inerente sobretudo às observações superficiais, deriva da 

aparente semelhança tipológica dos materiais encontrados, consubstanciada nas 

centenas de fragmentos macrolíticos visíveis à superfície, bem como na presença ou 

ausência de cerâmicas manuais, que serve muitas vezes como elemento diferenciador 

entre Mesolítico-Neolítico. 

 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
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Tabela 1 - Sítios arqueológicos do Mesolítico Final conhecidos. 

Sítio Freguesia Cronologia Tipo de Sítio  Trabalho 

efectuado 

Bibliografia 

Fiais S. Salvador Mesolítico Final Concheiro Escavação González Morales, 

Arnaud, 1990; Lubell et 

al., 2007 

Montes 

de Baixo 

S. Teotónio Mesolítico Final (e 

Calcolítico) 

Concheiro Escavação Soares e Silva, 1997 

Paço 

Velho 2 

S. Teotónio Mesolítico Final 

(Neolítico Antigo?) 

Concheiro Prospecção Reis (no prelo a e b) 

 
Tabela 2 - Sítios Arqueológicos do Neolítico Antigo conhecidos. 

Sítio Freguesia Cronologia Tipo de 

Sítio  

Trabalho 

efectuado 

Bibliografia 

Medo 

Tojeiro 

Longueira/ 

Almograve 

Mesolítico (?) e  

Neolítico Antigo 

Concheiro Escavação Zbyszewski e Penalva, 1979; 

Silva e Soares, 1985 

Praia das 

Galés 1 

Vila Nova de 

Milfontes 

Neolítico Antigo Habitat Escavação Soares, 1997 

Brejo da 

Moita 2 

Longueira/ 

Almograve 

Neolítico Antigo Habitat Escavação Soares, 1997 

• Na coluna referente à Bibliografia apenas se menciona a publicação referente aos trabalhos arqueológicos 

realizados no sítio. A apresentação bibliográfica mais exaustiva será realizada no Capítulo 5. 

 

3.1 A caracterização funcional dos sítios: modelos e perspectivas 

 

 Apresenta-se, de seguida, uma súmula dos modelos que têm sido propostos para 

esta região, com base nos sítios referidos nas Tabelas 1 e 2 e noutros pertencentes a 

um contexto regional mais alargado. 

  Os modelos de povoamento e subsistência propostos para o Mesolítico Final da 

costa Sudoeste apontam, essencialmente, para a existência de estratégias de tipo 

logístico de exploração do território por parte dos grupos humanos (Silva e Soares, 

1997; Arnaud, 2002). O espaço e os recursos seriam explorados no quadro de uma 

economia de amplo espectro, dando origem à formação de dois tipos de sítios: 

acampamentos temporários e acampamentos-base. Os acampamentos temporários 

localizar-se-iam em zonas costeiras e seriam especializados na recolecção de moluscos 

marinhos, apresentando um baixo grau de variedade artefactual (ex. Montes de Baixo) 

(Silva e Soares, 1997). Por outro lado, propôs-se uma ocupação residencial de carácter 

interior (caso de Fiais) (González Morales, Arnaud, 1990) direccionado para 

exploração de um amplo conjunto de recursos (faunas mamalógicas e moluscos 
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estuarinos). Para T. da Silva e J. Soares (1997, p.104), a mobilidade logística 

constituiria o modelo central de exploração do território para a fase de transição do 

Mesolítico-Neolítico na costa Sudoeste.  

O modelo de exploração territorial de mobilidade logística que J. Soares 

propõe, assente em acampamentos-base, ocupados durante a maior parte do ano (Fiais, 

Samouqueira I e Vale Marim), e acampamentos temporários, economicamente 

especializados (Montes de Baixo, Armação Nova e Castelejo) combinando a caça, 

recolecção e armazenamento, reflecte a diversificação das estratégias de subsistência e 

a intensificação da exploração ambiental por parte das comunidades de caçadores-

recolectores (Soares, 1996, p. 115). Este quadro poderia ter dado origem a “situações 

disruptivas” nesta região, que terão levado à adopção de novas estratégias económicas, 

neolíticas, a partir de meados do VII milénio BP (Op. Cit., p. 115). As datações 

radiocarbónicas da costa Sudoeste portuguesa (sítio de Vale Pincel) têm vindo a 

mostrar, de acordo com J. Soares e C. Tavares da Silva, alguma precocidade neste 

processo. (Op. Cit., Soares e Silva, 2003, p. 55).  

Célula central do modelo de exploração logística, o acampamento – base 

localizar-se-ia em áreas estratégicas, de fácil acesso a recursos essenciais como a água 

potável e recursos cinegéticos e apresentaria grande diversidade a nível de áreas 

funcionais (lareiras, zonas de detrito, áreas de talhe de pedra, de descarnamento animal 

e vestígios de práticas funerárias), de restos arqueozoológicos e líticos (Soares, 1996, 

p. 112-113; Arnaud, 2002, Soares e Silva 2003).  

  Como paradigma de acampamento-base, foi considerado o concheiro de Fiais 

(Arnaud, 2002). Neste importante sítio, foi possível detectar uma grande diversidade a 

nível de utensilagem lítica, de recursos mamalógicos, marino-estuarinos e ainda a 

presença de zonas funcionalmente distintas, bem como vestígios de restos humanos 

(indicador de práticas funerárias?). A partir da interpretação dos dados faunísticos, 

propôs-se a ocupação deste concheiro durante a maior parte do ano: “A localização de 

Fiais, numa típica situação de interface entre o litoral e o interior, e a abundância e 

variedade de restos de alimentação, atestando a exploração de uma vasta gama de 

recursos marinhos, estuarinos e terrestres, sugere que este local era um acampamento-

base, permanentemente ocupado pela maior parte da unidade co-residencial, em 

estreita articulação com uma série de acampamentos temporários, de menor dimensão, 

especializados na exploração de recursos espacial e temporalmente localizados.” (Op. 

Cit., p. 70-71). Para José Arnaud, em articulação com o sítio de Fiais, funcionaria o 
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sítio de Vidigal, onde foi recolhida uma gama mais restrita de espécies faunísticas 

(peixe, moluscos marinhos, e em menor número javalis, veados e auroques). Para este 

autor, “estes dados confirmam, em parte, o modelo (…) para a exploração dos recursos 

económicos desta região, de acordo com o qual a jazida de Fiais, bem como outras 

eventualmente existentes numa situação idêntica, em zonas de interface entre o litoral 

e o interior, seriam acampamentos de base ocupados durante todo o ano, ou durante o 

Outono e Inverno, em que a actividade predominante seria a caça, completada pela 

recolecção, a pesca e a apanha de moluscos, actividades que poderiam ser apoiadas em 

acampamentos temporários, situados junto ao litoral, como é o caso do Vidigal.” (Op. 

Cit., p. 70-71). 

 No modelo proposto por Joaquina Soares (Soares, 1996, p. 112-113), podem 

detectar-se dois tipos de localização geográfica relativamente aos acampamentos de 

base. Vale Marim e Samouqueira I localizam-se sobre a arriba litoral, e Fiais mais para 

o interior. Assim, segundo a autora, tendo em consideração a localização litoral dos 

acampamentos temporários de Montes de Baixo e Castelejo, não parece provável que 

estes se articulassem num mesmo sistema de mobilidade logística. Mais plausível 

seria, então, sugerir que os acampamentos de base do litoral funcionassem numa 

lógica que integraria acampamentos temporários no interior, e que os acampamentos 

de base do interior funcionassem em complementaridade com os acampamentos 

temporários litorais (Op. Cit., p. 112-113).  

Parte integrante deste modelo de ocupação do território são os acampamentos 

economicamente especializados, ocupados durante um curto período de tempo e que 

apresentam áreas mais reduzidas, baixa densidade artefactual, caracterizada 

essencialmente por artefactos expeditos de uso intensivo, como se regista em Montes 

de Baixo e Castelejo (Op. Cit., p. 112-113). 

A exploração territorial baseada na mobilidade logística garantiria ao grupo 

uma série de benefícios que poderiam contrabalançar, segundo a autora (Op. Cit., p. 

111), a situação de pressão demográfica, desenvolvida sobre os recursos ambientais: 

“Aqueles segmentos do grupo, ao propiciarem a exploração extensiva do território, 

aumentavam as defesas da comunidade em relação a crises alimentares, garantiam a 

identificação do grupo com um determinado território, qualquer que fosse a noção de 

territorialidade vigente, desempenhariam funções cruciais na circulação de informação 

e de materiais, ou seja, nos processos de interacção.” (Op. Cit., p. 111). As sequências 

estratigráficas de sítios como Montes de Baixo e Castelejo permitiram a esta autora 
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apontar para a existência de “grupos relativamente territorializados e de percursos de 

deambulação bem estabelecidos” (Op. Cit., p. 111).  

 Os estabelecimentos temporários, especializados e localizados em zonas 

litorais, permitiriam a exploração territorial, de forma a ampliar o espectro de recursos 

explorados, dentro dos quais, os de carácter marino-estuarino detêm um papel 

relevante (Op. Cit., p. 112). 

   

3.2 Os modelos de neolitização: teorias em debate   

  

 São sobejamente conhecidos os modelos teóricos em torno do processo de 

neolitização da fachada atlântica portuguesa. Como tal, optou-se, por apresentar, neste 

capítulo, um resumo e comentário às especificidades dos modelos aplicados à costa 

Sudoeste alentejana. 

 São conhecidos da bibliografia um conjunto de sítios arqueológicos de 

cronologias enquadráveis no Mesolítico Final e no Neolítico Antigo na área geográfica 

abordada, sobre os quais se têm construído modelos antagónicos acerca das 

transformações culturais e humanas aqui ocorridas. 

 Na perspectiva de Joaquina Soares, a neolitização das comunidades do Alentejo 

Litoral decorre essencialmente da resposta humana a uma série de factores de ordem 

demográfico-ecológica. O aumento da diversidade das estratégias de subsistência, e 

maior intensidade de exploração ambiental levaram a que decorressem situações críticas 

cuja solução para os grupos humanos parece ter sido a adopção, de novos elementos de 

“intensificação económica” (neolíticos), a partir de meados do VII milénio BP (Soares, 

1996, p.115). 

 O modelo previamente apresentado foi contraposto por J. Zilhão (1998), cujos 

principais argumentos, essencialmente de carácter tafonómico, lhe permitem realizar uma 

interpretação dos momentos ocupacionais dos sítios da costa alentejana, em particular de 

Vale Pincel I, muito distinta da apresentada por J. Soares. Um dos sérios problemas 

apontados por J. Zilhão (Op. Cit., p.30) ao modelo de J. Soares é a ausência de 

perspectiva crítica, nomeadamente a nível tafonómico e as suas implicações na 

interpretação do faseamento dos sítios relativamente às datações de radiocarbono. Na 

perspectiva de J. Zilhão, sítios como Medo Tojeiro e Vale Pincel padecem dos mesmos 

problemas estratigráficos. No caso do concheiro de Medo Tojeiro, a ausência da 
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publicação do contexto estratigráfico das cerâmicas recuperadas não permite colocar o 

sítio no Neolítico Antigo, apenas recorrendo à datação de radiocarbono (Op. Cit., p. 32). 

 Assim, para a costa do Alentejo, J. Zilhão afirma: “Para já, porém, parece claro 

que a neolitização desta última região não se realizou segundo cânones muito distintos 

dos verificados no resto do Mediterrâneo ocidental. Trata-se de um processo de mudança 

relativamente abrupta, através do qual, cerca de 750 anos depois da chegada dos 

primeiros grupos pioneiros à costa atlântica da Península, os grupos de caçadores-

recolectores que subsistiram no Alentejo enquanto os modos de vida baseados na 

produção de alimentos se espalhavam pelo Algarve e por toda a Estremadura foram 

rapidamente integrados no mundo neolítico.” (Zilhão, 1998, p. 42). 

 Na perspectiva deste investigador, a chegada de novas populações à costa 

alentejana por volta de 5000 cal BC implicaria o advento de um pacote cultural completo 

que se introduz rapidamente trazido por grupos humanos com distintas práticas 

económicas e funerárias (Op. Cit., p. 41). Fazendo recurso a dados genéticos obtidos a 

partir de amostras de restos humanos recuperados em sítios do Mesolítico e do Neolítico 

Antigo, este investigador defende uma descontinuidade genética entre estes dois grupos 

populacionais (Chandler et al., 2005), que vem corrobar o modelo já defendido de 

colonização neolítica do Mediterrâneo oeste por via marítima (Zilhão, 1997; 2001).  

 Por um lado, o modelo de difusão exclusivamente por osmose cultural, 

sustentado nos dados da costa Sudoeste alentejana, defendido por Carlos Tavares da Silva 

e Joaquina Soares (Soares, 1995, 1996, 1997, Silva e Soares, 1997; Soares e Silva, 2003), 

apresenta-se hoje insuficiente para explicar os dados que têm vindo a ser mencionados na 

bibliografia arqueológica. Por outro lado, o modelo de colonização marítima 

protagonizado por populações vindas do Mediterrâneo defendido por João Zilhão 

(1993,1997,1998,2000,2003,2005), baseado num modelo original criado por José Arnaud 

(1982), afigura-se mais sustentável, uma vez que tem vindo a ser corroborado por dados 

genéticos e arqueológicos (Chandler et al., 2005). 

 Os dois modelos antagónicos apresentados anteriormente baseiam-se em 

pressupostos teóricos, aplicando-se no, entanto, a um registo arqueológico que se tem 

vindo a mostrar frágil, dadas as problemáticas estratigráficas que têm vindo a ser 

apresentadas e que serão adiante retomadas no Capítulo 7.  
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4. O registo arqueológico: metodologia de investigação 

 

4.1 Os sítios arqueológicos – leitura crítica dos dados disponíveis 

 

Nesta dissertação, o processo de investigação relativo aos sítios arqueológicos 

existentes na área em estudo iniciou-se pela pesquisa na base de dados Endovélico, 

tendo sido seleccionados os sítios enquadrados no concelho de Odemira cujas 

cronologias indicadas integravam o Mesolítico, Neolítico e/ou Neolítico Antigo. 

Refira-se, que nesta base de dados, a ausência de precisão cronológica dentro do 

Mesolítico, nomeadamente a distinção entre Mesolítico Antigo e Mesolítico Final e a 

ausência de sítios atribuídos ao Epipaleolítico, levando a que fossem englobadas num 

só rótulo duas realidades históricas e culturais distintas, constituíram condicionantes 

numa fase inicial deste projecto, uma vez que nele se pretendia tratar um espaço de 

tempo limitado entre o Mesolítico Final e o Neolítico Antigo. Deve ter-se ainda em 

conta a dificuldade inerente à atribuição cronológica fina destas realidades, tendo 

como recurso apenas materiais de superfície, como se verifica na maioria dos sítios em 

estudo. Questionam-se ainda quais os critérios utilizados pelos prospectores para 

diferenciação entre Paleolítico e Mesolítico nos sítios arqueológicos aqui tratados, 

quando se sabe que este tipo de registo arqueológico em dunas se revela, muitas vezes, 

como palimpsesto.  

Em segundo lugar, procurou-se efectuar a comparação dos sítios e informação 

constante na base de dados Endovélico e a restante documentação disponível, 

nomeadamente, os Levantamentos Arqueológicos do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (sob a responsabilidade da Unidade de Arqueologia do 

P.N.S.A.C.V.) e o Levantamento Arqueológico do Concelho de Odemira10 (sob a 

responsabilidade de Jorge Vilhena).  

Em terceiro lugar, foi realizado um levantamento bibliográfico com vista a 

detectar referências a sítios arqueológicos que não se encontrassem mencionados nas 

bases de dados e levantamentos já consultados.  

Por último, foram acrescentados os sítios arqueológicos identificados no 

decurso das prospecções arqueológicas realizadas pela autora, no âmbito do projecto 

PH-MIRA. 

                                                           
10 Processo: 95/1 (166) 
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Deste modo, foi criada uma base de dados em que consta toda a informação 

relativa aos sítios arqueológicos em estudo (Anexos: Fichas descritivas e Base de 

dados de sítios). O seu preenchimento teve como base informação disponível no 

Endovélico, disponibilizada pelo antigo IGESPAR - completada por outras 

informações ou observações que se julgaram pertinentes - e por dados inéditos 

referentes às prospecções arqueológicas. A ficha descritiva dos sítios arqueológicos 

criada contempla os seguintes campos: a) identificação do sítio (Nome, CNS); b) 

localização (coordenadas, altitude, C.M.P. - escala 1:25000, freguesia); c) descrição 

(cronologia, tipo de sítio, descrição); d) características geográficas (implantação, 

controlo da paisagem, geologia, relevo, coberto vegetal, anomalias topográficas); e) 

acesso, ameaças e outros factores de risco e conservação; f) trabalhos arqueológicos 

efectuados (descrição, ano, responsável, espólio, local de armazenamento do espólio); 

g) análise de campo em prospecções (dispersão dos vestígios); h) processos; i) registo 

(gráfico e fotográfico); j) informações orais, k) documentação histórica e l) 

observações. 

 

4.2 A prospecção arqueológica: metodologia 

 

A principal fonte de obtenção de novos dados no estudo aqui realizado é 

constituída por prospecções arqueológicas realizadas em Outubro e Novembro de 

2012, inseridas no âmbito do Projecto de Investigação “O Povoamento Mesolítico e 

Neolítico no vale do Mira, no seu contexto regional”11.  

A opção por realizar prospecções arqueológicas justificava-se com um 

conjunto de questões em torno do desconhecimento arqueológico das áreas mais 

interiores do estuário do rio Mira, ao nível do povoamento mesolítico e neolítico.  

Diferentes têm sido as abordagens feitas à prospecção arqueológica, consoante 

a época e o paradigma teórico dominante na Arqueologia. A prospecção tem sido 

colocada num segundo plano, face à primazia dada à escavação arqueológica enquanto 

metodologia fundamental para a obtenção de dados. Não obstante, denota-se a 

existência de uma série de metodologias que têm sido propostas e levadas a cabo por 

diversos autores estrangeiros (Tartaron, 2003; Schiffer et. al., 1978), algumas em 

contextos superficiais de cronologias pré-históricas.  

                                                           
11 PNTA2012-2014 PH – MIRA “ O Povoamento Mesolítico e Neolítico Antigo no vale do Mira, no 
seu contexto regional” sob a responsabilidade da autora e da Doutora Mariana Diniz.  
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As acções de prospecção arqueológica foram programadas de forma a atingir 

os seguintes objectivos:   

-Verificação do actual estado de conservação dos sítios arqueológicos já 

conhecidos, tendo em conta o prévio conhecimento de que alguns deles se 

encontravam em contínuo estado de degradação, devido a factores de ordem natural e 

humana; 

-Identificação de novos sítios arqueológicos enquadráveis nas cronologias em 

estudo; 

 -Levantamento das possíveis fontes de matéria-prima lítica (avaliação da 

informação veiculada na Carta Geológica sobre a presença de sílex e identificação das 

matérias-primas existentes nas cascalheiras localizadas nas proximidades dos sítios 

arqueológicos). 

Antes de iniciar os trabalhos de prospecção, procurou-se definir um conceito de 

sítio, tendo em conta as realidades arqueológicas já conhecidas para a área geográfica 

em estudo. As limitações do conceito de sítio têm vindo a ser assinaladas: “The 

traditional concept of “site”, easily recognizable by a dense clustering of artifacts and 

definable spatial limits, has been found inadequate to encompass the full range of 

human activity” (Tartaron, 2003,p.37). Neste sentido foi adoptado um conceito de 

sítio que pudesse englobar as realidades arqueológicas em estudo: “a spatially 

definable locus of past activity characterized by high artifact density relative to the 

background material distribution, and embodied almost any identifiable , 

concentrated evidence of cultural activity” (Op. Cit., p. 38). Por outro lado, nos casos 

em que apenas foi detectado um artefacto, este foi considerado como achado isolado, 

sendo esta a unidade básica de análise (Op. Cit., p. 37). 

A prospecção foi sistemática, com alto grau de intensidade, com uma distância 

não superior a 10 m entre cada pessoa (Tartaron, 2003; Bicho, 2006). Os factores de 

sucesso da prospecção deveram-se à boa visibilidade do solo, uma vez que estes se 

encontravam maioritariamente lavrados e/ou com rara vegetação, ou se tratavam de 

formações dunares, que sofreram a acção da erosão, podendo expor à superfície 

vestígios arqueológicos. A acessibilidade à área não constituiu um factor de insucesso 

às prospecções arqueológicas, à excepção da área de proveniência de sílex na zona de 

S. Teotónio. 
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 A metodologia utilizada para o desenvolvimento da prospecção arqueológica 

incluiu, ainda, uma recolha prévia de informação bibliográfica e cartográfica e a 

criação de uma ficha de registo de campo. 

Durante o trabalho de campo, os novos sítios foram registados e descritos na 

ficha de registo, e georreferenciados através de GPS. Após a identificação dos sítios, 

procedeu-se à recolha de materiais arqueológicos que pudessem contribuir para o seu 

melhor enquadramento crono-cultural. Foi também realizado o registo fotográfico com 

vistas gerais e de pormenor no caso de concentrações de artefactos, ou outras situações 

que se justificassem.  

A área geográfica prospectada limitou-se ao concelho de Odemira (freguesias 

de Vila Nova de Milfontes, Longueira/Almograve, S. Teotónio, Zambujeira do Mar, S. 

Luís, S. Salvador e Santa Maria; Cartas Militares de Portugal n.º 535, 544, 545, 552, 

553, 560 e 551 e Carta Geológica de Portugal – Folha 7, de 1983) e particularmente à 

bacia do rio Mira, tendo os trabalhos incidido em áreas previamente estabelecidas 

segundo os critérios inerentes aos modelos de implantação dos sítios arqueológicos já 

conhecidos nesta região. Assim, foram realizadas prospecções selectivas dirigidas a 

pequenas elevações topográficas localizadas, perto do rio Mira, ou afluentes, nas áreas 

de transição entre a Planície Litoral alentejana e os Relevos Interiores ou os Relevos 

Litorais, uma vez que correspondem ao modelo de implantação do sítio de Fiais. Para 

além destas áreas, foram ainda prospectados, em zona litoral, os terrenos adjacentes a 

cursos de água e próximos das falésias.  

Num contexto em que os meios disponíveis eram escassos, optou-se por esta 

estratégia de prospecção, uma vez que permitia centrarmo-nos em áreas previamente 

definidas segundo os critérios inerentes aos modelos de implantação conhecidos para 

este tipo de sítios. Como tal, a condicionante de tempo disponível para trabalho de 

campo (10 dias) levou a que fossem excluídos métodos como o aleatório, uma vez que 

se pretendia, o máximo de resultados possíveis em pouco tempo. 

Neste contexto, foram realizados 10 dias de trabalho de prospecção que 

permitiram obter uma série de dados analisados nos Capítulos 5 e 6. 

 

4.3 O estudo da pedra lascada 

 

Tendo em consideração o contexto superficial do qual é proveniente o conjunto 

de pedra lascada aqui estudado, pretendeu-se realizar uma abordagem descritiva do 
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mesmo, de forma a facilitar a sua integração crono-cultural e comparação com outras 

indústrias. Apesar das limitações inerentes ao seu contexto estratigráfico, considerou-

se importante descrever as peças seguindo as metodologias e critérios utilizados para 

contextos de idêntica cronologia, de forma a extrair o máximo de informação possível. 

A ausência de contexto estratigráfico, aliada ao pequeno número de exemplares 

disponíveis para estudo, inviabilizou a realização de uma análise tecno-tipológica da 

indústria lítica, como se pretendia inicialmente caso nos fossem disponibilizados os 

materiais provenientes de contextos escavados. Ainda assim, a metodologia utilizada 

procurou integrar cada peça nas diferentes fases da cadeia-operatória, utilizando os 

critérios propostos em G.E.E.M. (1969), Tixier, Inizan e Roche (1980), Zilhão (1997), 

Carvalho (1998,2007) Inizan et al. (1999) e Diniz (2007). Desta forma, optou-se pela 

utilização de duas fichas descritivas: uma para núcleos e outra para produtos 

debitados. 

A ficha descritiva (Anexos: Fichas descritivas, Pedra lascada) utilizada para os 

núcleos é composta por campos referentes à identificação da peça (número de 

inventário, sítio arqueológico, contexto de proveniência, autor, data, local de 

armazenamento), matéria-prima (classificação); córtex, descrição (estado, defeitos, 

medidas, produtos debitados, planos de debitagem, orientação da extracção, forma-

tipo), alterações térmicas, retoque ou traços de utilização, causas de abandono, 

observações e desenho (caso exista desenho da peça).  

A ficha descritiva utilizada para os produtos debitados é composta por campos 

referentes à identificação da peça (semelhantes aos apresentados na ficha descritiva 

dos núcleos), à matéria-prima (classificação, cor, presença e tipo de córtex), categoria 

tecnológica (material de preparação, material de manutenção, material debitado, 

material residual), descrição dos produtos de debitagem (estado, medidas, 

classificação tipológica, talão, bordos, secção, acidentes de talhe, retoque, alterações, 

bolbo, fracturação, perfis) e descrição de micrólitos geométricos (tipologias, 

truncaturas, fracturas), observações e desenho. 

  

4.4 O estudo de outra utensilagem e outros artefactos 

 

Dentro da categoria “outra utensilagem e outros artefactos” optou-se por definir 

três subcategorias, apesar do reduzido número de peças: “pedra afeiçoada e/ou com 

traços de utilização”, “adornos” e “manuportes e diversos” (Anexos: Fichas 
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descritivas). A descrição destes artefactos seguiu os critérios propostos por Diniz 

(2007, p. 230 - 231).  

Para a descrição de percutores e mós foi utilizada a ficha descritiva relativa a 

pedra afeiçoada e/ou com traços de utilização, que incluiu campos referentes à 

identificação da peça (semelhantes aos apresentados anteriormente), matéria-prima, 

classificação, estado (conservação), fractura, medidas, número e descrição das 

superfícies activas, estigmas de percussão, sulco de polimento, estado dos bordos e das 

superfícies não-activas e observações. 

 No que respeita a objectos de adorno, foi apenas identificado um exemplar, 

tendo sido utilizado para a sua descrição uma ficha descritiva que incluiu campos de 

identificação da peça (semelhantes aos apresentados anteriormente), classificação, 

estado (conservação), grau de finalização, fractura, medidas, secção, estado das 

superfícies, perfuração (estado e tipo), observações e desenho. 

 Relativamente aos elementos que não constituem artefactos, mas que foram de 

alguma forma trazidos para o sítio arqueológico e/ou manipulados pelo homem, optou-

se por utilizar uma ficha descritiva relativa a “manuportes e diversos”, que incluiu 

campos para identificação da peça (semelhantes aos apresentados anteriormente), 

descrição, dimensão e observações.  

 

4.5 O estudo da cerâmica 

 

O estudo da cerâmica presente no conjunto recuperado nos sítios identificados 

e armazenado no depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de 

Odemira foi efectuado a partir dos critérios propostos por M. Diniz (2007, p. 231-

233), que baseando-se no modelo criado por V.S. Gonçalves (1989, p.147), adaptou-o 

ao Neolítico Antigo. Aos critérios contemplados na ficha descritiva original (Diniz, 

2007, p. 227-229), foram acrescentados alguns elementos que se adaptassem a 

conjuntos provenientes de contextos superficiais. A diferente situação geográfica entre 

o local para onde foi desenhada primeiramente a ficha descritiva aqui utilizada 

(Valada do Mato) e a costa Sudoeste alentejana levou a que alguns critérios não 

fossem preenchidos da mesma forma. Assim, parâmetros como a coloração e 

composição das pastas podem diferir em alguns aspectos pelo que, nestes casos, foram 

acrescentados novos parâmetros para a descrição destas componentes.  
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A ficha descritiva (Anexos: Fichas descritivas, Cerâmica) inclui, em primeiro 

lugar, uma série descritores relativos à identificação da peça e sua proveniência (sitio 

arqueológico, n.º de inventário, contexto de proveniência, autor, data e local de 

armazenamento), identificação do estado de conservação do fragmento (estado), 

descrição da pasta (elementos não-plásticos, cor, acabamentos da superfície interna e 

externa), cozedura, descrição do bordo, medidas (diâmetros e espessuras), forma, 

presença de elementos de preensão e suspensão, presença de decoração (descrição, 

localização, padrões, técnicas), presença de marcas de fogo, observações (onde cabe 

qualquer elemento que não tenha lugar nos campos de preenchimento pré-definido 

como foram os apresentados anteriormente) e desenho (caso exista desenho da peça). 

De entre o pequeno conjunto de peças classificáveis, foram seleccionadas 

algumas para representação gráfica em desenho e fotografia. 

Os esquemas decorativos presentes no conjunto foram comparados com o 

catálogo criado por T. Simões (1999, p. 94-104) e com os recipientes cerâmicos 

apresentados por Silva e Soares (1981) e Silva et al. (1985) de contextos provenientes 

da costa Sudoeste alentejana, mas também com contextos do Algarve Ocidental 

(Cabranosa) (Cardoso, et al. 2001) e, finalmente, do interior alentejano, do sítio da 

Valada do Mato (Diniz, 2007).  

 

4.6 O território: critérios utilizados para leituras de paisagem e 

povoamento 

 

Numa área territorial onde são diversas as paisagens frequentadas pelas 

comunidades em estudo, desde a serra ao mar, as paisagens vivenciadas são recortadas 

pelo rio Mira. Neste contexto, procurou-se caracterizar áreas de preferência para a 

implantação do habitat destas comunidades e traçar os seus possíveis percursos na 

paisagem através da localização das possíveis áreas-fonte de matérias-primas líticas. 

 A análise territorial teve em conta uma série de elementos que caracterizam o 

tipo de implantação do sítio arqueológico. A totalidade dos critérios de selecção de um 

local para habitar, por parte das comunidades de caçadores-recolectores e primeiras 

sociedades camponesas, será sempre, por nós, inatingível. No entanto, há factores de 

escolha que hoje podem ser apontados, tais como a proximidade a cursos de água, à 

costa, a recursos líticos para produção de artefactos, a recursos alimentares e 

combustíveis. A conjugação destes factores com a análise da topografia do terreno em 
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que se implantam os sítios conhecidos e a sua envolvência permitiu constatar algumas 

tendências que, com a realização de mais estudos e prospecções arqueológicas, 

poderão integrar padrões de ocupação territorial.  

Em primeiro lugar, procedeu-se à localização geográfica dos sítios em estudo, 

que foi realizada com recurso a Software SIG (Sistemas de Informação Geográfica) – 

QuantumGIS1.8.0 (QGIS). A utilização cada vez maior deste tipo de ferramentas tem 

demonstrado a sua grande utilidade para a investigação arqueológica, não só em áreas 

como a análise espacial (ou territorial), mas também na gestão e tratamento dos dados 

arqueológicos e ainda o seu potencial na criação de modelos preditivos para detecção 

de novos sítios arqueológicos. Procedeu-se à criação de modelos digitais de terreno da 

área em estudo e à localização dos sítios investigados nos mapas criados.    

 A base de dados utilizada foi cedida pela Tutela (antigo IGESPAR), 

correspondendo à informação disponível no Endovélico sobre sítios de cronologia 

mesolítica e neolítica no concelho de Odemira. Assim, este conjunto de dados foi 

inserido no programa QGIS, a partir do qual se realizaram os mapas apresentados 

nesta dissertação.  

 Nesta componente do trabalho, foram utilizados três tipos de dados: raster, 

vectoriais e descritivos. Os dados raster incluem os modelos digitais de terreno e as 

cartas militares georreferenciadas. Já os dados vectoriais incluem, por exemplo, os 

sítios arqueológicos (coordenadas) e as linhas de água, enquanto os dados descritivos 

consistem na base de dados - tabela de atributos- utilizada. 

Aquando da compilação dos sítios arqueológicos e sua projecção cartográfica 

em ambiente SIG, verificou-se que alguns se situavam não só em locais muito 

próximos, como a sua descrição sugeria tratarem-se de um mesmo sítio. Em alguns 

casos, a visita realizada a estes locais permitiu questionar sobre qual o conceito 

utilizado na sua individualização, assim como os limites espaciais considerados para 

cada situação. O facto de a maioria corresponder a grandes manchas de dispersão de 

material lítico à superfície, com zonas de maior ou menor concentração de restos, e 

ainda o facto de a movimentação das dunas poder cobrir ou descobrir vestígios em 

determinadas alturas do ano (devido à dinâmica contínua de sedimentação e erosão das 

areias e, muitas vezes, à ausência de meios precisos de posicionamento geográfico / 

cartográfico), pode explicar que equipas distintas em momentos diferenciados tenham 

considerado como sítios diferentes um mesmo sítio.  
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Como mencionado anteriormente, sempre que esta situação foi detectada, 

optou-se pela sua referência no texto aqui apresentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

42 
 

5. Os sítios arqueológicos 

 

5.1 Contexto geológico e problemáticas pós-deposicionais  

 

O registo arqueológico existente nesta região apresenta um conjunto de 

particularidades ao nível da conservação dos sítios arqueológicos, derivadas 

essencialmente do contexto geológico em que estes se implantam.  

A implantação destes sítios em contextos dunares e a localização próxima da 

linha de falésia levam a que estejam sujeitos a vários tipos de ameaças, destacando-se 

a acção humana e a erosão eólica e pluvial. A sua localização em zonas de acesso a 

praias, em trilhos dos pescadores, ou mais recentemente junto à “Rota Vicentina”12 

leva a que tenham vindo a ocorrer processos de destruição dos vestígios por acção 

humana. O conhecimento público destes locais tem levado à sua destruição a vários 

níveis: saque de objectos arqueológicos e pisoteio das dunas, cuja consequência mais 

directa tem sido a fragmentação do material conquífero. Em termos ilustrativos, pode 

apontar-se o caso das manchas de dispersão de materiais arqueológicos sobranceiras à 

praia do Almograve, nomeadamente o concheiro de Medo Tojeiro (Figura 1).  

Por outro lado, a erosão eólica, característica destes ambientes dunares litorais, 

revela-se um dos principais responsáveis pelo actual estado de conservação dos sítios 

arqueológicos situados sobre as falésias. A acção do vento encontra-se na origem de 

processos de deflação, em que as partículas mais finas são arrastadas, deixando lugar à 

concentração das areias mais grossas e das pedras, originando “a mobilização 

aerodinâmica de materiais em suspensão ou de leito” (Butzer, 2007, p. 83,87). Como 

possibilidade de impacto ao nível arqueológico, os processos de erosão eólicos são 

responsáveis pelos seguintes fenómenos: «las depresiones creadas por el viento 

favorecen la explotación de los acuíferos y el aprovechamiento del agua de lluvia 

acumulada en balsas y lagos; la deflación provoca el solapamiento de yacimientos, y 

la dinámica de suelo expulsa a los artefactos.» (Op. Cit., p. 87). A erosão eólica pode 

provocar o aparecimento à superfície de níveis arqueológicos mais antigos e 

“transformarlos en una capa de revestimiento parcial o totalmente perturbado o en 

acumulaciones de pavimentos que más tarde pueden quedar sepultadas bajo un nuevo 

                                                           
12 A “Rota Vicentina” trata-se de um conjunto de trilhos integrados numa rota, ao longo da costa 
alentejana e vicentina, que visa a fruição turística dos meios naturais constituintes desta região, e em 
particular do P.N.S.A.C.V. 
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sedimento fresco.” (Op. Cit., p.146). É com base neste processo que têm origem as 

sobreposições de diferentes ocupações arqueológicas, num mesmo estrato, ou os 

chamados “palimpsestos”. 

Por outro lado, estes ambientes arenosos dão origem, ao nível da estratigrafia, a 

camadas muito bem definidas (Op. Cit., p.87), mas que devido à sua composição 

arenosa propiciam a fácil migração de material arqueológico, sobretudo os de menores 

dimensões (restos microlíticos, conchas e fragmentos cerâmicos).  

Esta composição aparente dos níveis arqueológicos situados nestes contextos 

encontra-se na origem de divergências interpretativas aquando da realização de 

inferências cronológicas e culturais referidas no Capítulo 3. Os contextos sedimentares 

arenosos propiciam a fácil migração entre estratos de artefactos ou ecofactos de menor 

dimensão. É disso exemplo o sítio de Medo Tojeiro, cuja atribuição ao Neolítico 

Antigo baseada em datações de radiocarbono e na presença de cerâmicas (Soares, et 

al.,1985), se mostra inviável, segundo João Zilhão, uma vez que se desconhece a 

proveniência estratigráfica de elementos como a cerâmica e o machado de pedra 

polida. Para este autor, esta jazida padece dos mesmos problemas estratigráficos 

apontados para o sítio de Vale Pincel (Zilhão, 1998, p. 30-33). Ainda no sítio de Medo 

Tojeiro, tinha sido identificado por G. Zbyszewski e C. Penalva um contexto 

superficial de material lítico atribuído ao Languedocense (Zbyszweski e Penalva, 

1979), o que demonstra bem a complexidade que estes sítios comportam. 

Exemplo claro desta complexidade é também o sítio arqueológico dos 

Palheirões do Alegra, representado por uma extensa mancha de dispersão de indústrias 

líticas e material termo-alterado. Segundo a recente análise de A. C. Araújo, este trata-

se de um local onde afloram à superfície, actualmente, concreções de ferro e 

manganés, provenientes do substrato Pleistocénico local e materiais arqueológicos 

resultantes dos diversos momentos ocupacionais desta jazida: «toute occupation qui a 

eu lieu ici a fini, ou a dû finir, par se trouver disséminée dans un même horizon 

archéologique, à savoir, en surface. À mon sens, le site ne documente pas uniquement 

des vestiges produits au cours de divers séjours de groupes du Mésolithique ancien 

dans cet endroit, tel que défendu jusqu’ici. Il s’agit plutôt d’un palimpseste qui inclut 

des occupations qui ont nettement été abandonnées à des moments distincts du 

processus historique. Si les conditions de gisement suffisent, à elles seules, à réfuter la 

première interprétation, les caractéristiques présentées par l’industrie lithique 

compromettent encore davantage le modèle construit.» (Araújo, 2012, p.316-318). 
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Figura 4- Vista para a mancha de dispersão de materiais no sítio de Medo Tojeiro. 

 

5.2 Inventário de sítios  

 

A partir da base de dados Endovélico, foi possível detectar um total de cinquenta 

e um sítios com cronologias atribuíveis entre o Mesolítico e o Neolítico, no concelho 

de Odemira. Dentro deste conjunto, registam-se nove sítios que apresentam ocupações 

entre o Paleolítico e o Mesolítico: Porto das Barcas, Ponta da Carraca, Ponta do 

Carreiro Manso/Angra das Melancias, Asseisseira, Foz do Mira, Bufardas/Fonte do 

Calhau, Pedra do Patacho, Pousadas Novas, Ponte do Calhau. Relativamente a 

ocupações apenas do Mesolítico, foram registados 28 sítios: Angra da Cerva, Ponta da 

Galhofa, Espigão, Palheirões da Regueira, Foz dos Ouriços, Enseada da Santoleira, 

Palheirão Furado 1, Praia do Malhão/Cruzes, Ponta do Espigão-Fronteira, Castelo 

Velho, Aivados, Malhada do Velho 2, Medo Comprido, Fiais, Carreiros da Fonte-

Praia da Nossa Senhora, Praia do Carvalhal, Brejo da Moita 1, Nascedios, Pedra do 

Soldado, Aivados 2, Aivados Norte, Angra da Vaca, Malhada do Velho 1, Enseada do 

Laredo do Barco, Pedra de Dom Rodrigo, Angra da Barrela, Palheirões do Alegra e 

Pedras do Inferno. Foram registados dois sítios com ocupação mesolítica e posterior 
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(não-neolítica): Montes de Baixo e Pedra da Atalaia, dois sítios com ocupações do 

Mesolítico e Neolítico: Medo Tojeiro e Barra Grande/Lapa das Pombas. Oito sítios 

apresentavam uma ocupação exclusiva do Neolítico: Brejo Largo, Praia das Galés 1, 

Altura do Norte-Malhão, Brejo do Cagarrão, Pegada do Boi, Angra entre a Pedra da 

Atalaia e a Pedra Dom Rodrigo, Brejo da Moita 2, Casa Nova 1. E, finalmente, dois 

sítios apresentavam uma ocupação Neo-Calcolítica: Sol Posto e Monte das Pedras.  

Deste conjunto de sítios, apenas cinco se encontram escavados e/ou publicados - 

Pedra do Patacho, Pedra do Soldado, Palheirões do Alegra, Fiais, Medo Tojeiro, 

Montes de Baixo, Praia das Galés e Brejo da Moita (Água da Moita)13, sendo as 

cronologias atribuídas aos restantes sítios apenas através de prospecções, mais 

questionáveis uma vez que desconhecemos os critérios de classificação.   

As prospecções realizadas em 2012, pela autora, permitiram acrescentar novos 

elementos ao mapa do povoamento mesolítico e neolítico no concelho de Odemira, 

com a identificação do sítio do Paço Velho 2 (Mesolítico Final) (Reis, no prelo a e b), 

Paço Velho 6 (Neolítico), Quarteirães (Neolítico-Calcolítico?), e achados isolados do 

Brejão da Samouqueira, Furada do Norte (achados isolados); Rua D. João II 

(V.N.Milfontes).  

 

5.2.1 A análise dos dados 

 

Optou-se por delimitar o estudo que se segue, de Norte para Sul, em três áreas 

específicas (foz do Mira - Vila Nova de Milfontes, Almograve e foz da ribeira de 

Seixe), nas quais se verificou uma grande concentração de sítios datados entre o 

Mesolítico Final e o Neolítico Antigo, e dos quais procedemos ao estudo de material 

de prospecção. Neste capítulo acrescentou-se, ainda, uma descrição do sítio de Fiais, 

uma vez que este se reveste de grande importância no tema em debate nesta 

dissertação, apesar de não ter sido estudado qualquer material do sítio em causa. 

 

  5.2.1.1 Área A: A foz do Mira e o litoral de Vila Nova de Milfontes 

 

Em torno da foz do rio Mira e sobre a arriba, situa-se um conjunto de sítios 

arqueológicos, optando-se por debater, neste ponto, os que foram já publicados e/ou 

                                                           
13 Ver Tabelas 1 e 2 para bibliografia dos sítios entre Mesolítico Final e Neolítico Antigo e Capítulo 1 
para referências bibliográficas relativas aos sítios com outras cronologias. 
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alvo de estudo de materiais arqueológicos (Praia das Galés 1 e Brejo da Moita 2). Ao 

conjunto de sítios já conhecidos na bibliografia, acrescentam-se nesta área, como atrás 

referido, novos elementos identificados durante as prospecções arqueológicas 

realizadas em 2012, nomeadamente, o sítio da Rua de D. João II (Vila Nova de 

Milfontes) e achados isolados em Furada do Norte e em Brejão da Samouqueira. 

 
Figura 5- Área A: A foz do Mira e o litoral de Vila Nova de Milfontes. 
Localização dos sítios arqueológicos referidos no texto (Endovélico, prospecção e 
sítios dos quais foram estudados materiais), no excerto da Carta Militar de 
Portugal, 544 e 535, S.C.E., modificada. Escala de 1:25000. 
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Tabela 3 -Área A - A foz do Mira e o litoral de Vila Nova de Milfontes: categorias tecnológicas em 
pedra lascada 

• Pedra lascada proveniente de recolhas superficiais nos sítios de Norte para Sul 

 

• Praia das Galés 

O sítio da Praia das Galés 1, classificado como Neolítico, situa-se sobre a arriba 

sobre a praia do Malhão. Terá sido escavado em 1990 por C. Tavares da Silva, em 

contexto de emergência, revelando um nível de concheiro e material lítico à superfície. 

A escavação de uma sondagem revelou, segundo a informação disponível no 

Endovélico, “apenas um nível arqueológico constituído por areias embalando conchas 

de moluscos marinhos ('Mytilus gallaprovincialis' na maioria), e contendo pequenos 

carvões. O nível era estéril em espólio. ” (Base de dados Endovélico)14. 

A informação disponível no Endovélico sobre este sítio não coincide com a 

informação publicada pelos escavadores. Por um lado, no Endovélico e também no 

relatório da escavação, é referida a ausência de espólio arqueológico no nível 

arqueológico escavado. Por outro lado, na publicação, é mencionada a presença de 

cerâmica e um conjunto de utensílios de ocasião em pedra lascada (Soares, 1997, 

p.602-603).   

                                                           
14http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=trabalhos.resultados&subsid=122192&vp=46706 

Categoria Tecnológica Praia das Galés 2 Brejo da 
Moita 2 

Rua D. João II. 
V.N. Milfontes  

Núcleos    
Material de manutenção    
Peça esquirolada    
Material residual 
    Restos de talhe 

  
1 

 

Material de Preparação e 
Reavivamento 

3 1  

Material de debitagem (em 
bruto) 
     Lamelas 
     Lascas 

2 
 
 

2 

 2 
 
 

2 
Utensílios  
     Entalhe 
     Furador 
     Lamela retocada 
     Lasca retocada 
     Lâmina retocada 
     Trapézio 
     Raspadeira 
    Peça com traços de utilização 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

  

Total 7 2 2 
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A identificação do sítio da Praia das Galés 1 (existe o sítio de Praia das Galés 2) 

com o sítio de “Galés” em Vila Nova de Milfontes (que consta na publicação) não é 

totalmente clara, devido à escassez de dados na publicação e no Endovélico. No 

entanto, sendo o sítio da Praia das Galés 1 o único escavado (conforme mencionado no 

Endovélico – Praia das Galés 2 terá sido apenas prospectado), entende-se que se 

tratem do mesmo sítio15. A este sítio foi atribuída a funcionalidade de acampamento 

economicamente especializado na recolha de invertebrados marinhos, com base nos 

dados faunísticos e na indústria lítica presente (Camada 2.A), essencialmente de 

carácter expedito - 88 artefactos, correspondentes a 68,2% da utensilagem lítica. Em 

termos de matérias-primas, registou-se a presença de grauvaque, quartzito, quartzo 

cristal de rocha, rochas ígneas, sílex e cherte, distribuídas por resíduos, núcleos, lascas 

e lamelas não retocadas, utensílios e outros. É ainda referida a presença de cerâmica 

impressa e incisa, sem no entanto ser mencionada a sua proveniência estratigráfica 

(Soares, 1997, p.602-603).  

O sítio da Praia das Galés 2 (Anexos: Fotografias, Figura 2) apresenta uma 

implantação semelhante a Praia das Galés 1, distando deste apenas 180 m. Este local 

encontra-se caracterizado no Endovélico como sendo constituído por um concheiro de 

Época Medieval Islâmica (Base de dados Endovélico)16. O sítio foi visitado durante as 

prospecções realizadas em 2012, onde se constatou a existência de grande acumulação 

de material conquífero e cerâmicas a torno. O material conquífero foi datado17 e 

revelou-se integrado na transição entre o Período Medieval Islâmico e Medieval 

Cristão. Foi ainda identificada uma área de dispersão de materiais de pedra lascada e 

cerâmicas manuais que aponta para uma provável ocupação neolítica, em zona 

próxima ao concheiro. 

Do conjunto de materiais em pedra lascada, foram inventariadas três peças 

classificadas como material de preparação (peça com córtex), uma tablette de 

reavivamento e três lascas em quartzito, tendo uma delas traços de utilização num dos 

bordos. Foi também recolhida uma raspadeira sobre núcleo em sílex de forma 

globular, com negativos de extracção de lamelas e esquírolas, de morfologia facetada e 

orientação de extracção múltipla. O retoque desta peça apresenta-se abrupto, curto, 

directo e contínuo.  
                                                           
15 Não se descarta, no entanto, a possibilidade de se tratar de sítios ou sondagens diferentes.  
16 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.reStados&subsid=54207 
17Datação inédita (SAC-2849: 1146-1304 cal dC 2σ) realizada pelo Doutor António Monge Soares, a 
quem se agradece. 
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Em relação ao conjunto cerâmico, foram inventariados nove fragmentos 

cerâmicos (oito bojos e um bordo). Registou-se um bojo muito erodido que apresenta 

uma pasta de características muito semelhantes às cerâmicas do Neolítico Antigo de 

Medo Tojeiro. Uma outra peça apresenta um bordo exvertido e tratar-se-ia de um 

recipiente de forma aberta (Anexos: Desenhos, Figura 2). Os restantes fragmentos 

cerâmicos podem dividir-se em dois grupos de características muito semelhantes. O 

primeiro grupo (quatro fragmentos) apresenta pastas compactas com razoável número 

de elementos não-plásticos (quartzo, micas e minerais negros), de dimensões variáveis 

e tonalidades entre o vermelho acastanhado e o castanho avermelhado. Dois 

fragmentos apresentam as superfícies externas e internas alisadas e os dois restantes 

apresentam-nas erodidas. Os tipos de cozedura são sobretudo redutora com 

arrefecimento oxidante. As pastas do segundo grupo (três fragmentos) revelam-se 

semi-compactas com abundante número de elementos não-plásticos (quartzo, micas, 

minerais negros) de dimensões várias. Apresentam colorações entre o castanho-escuro 

e o castanho-claro acinzentado, superfícies externas polidas, alisadas e erodidas, bem 

como superfícies internas erodidas e alisadas. Deste sítio, foi também recolhido um 

movente em grauvaque/quartzito (?), intacto, que apresentava duas superfícies activas-

opostas com marcas de polimento e picotagem, possuindo os bordos afeiçoados.  

É possível que a Praia das Galés 1 e Praia das Galés 2 constituam um mesmo 

sítio, com dispersão de materiais em dois núcleos. Por outro lado, os materiais 

cerâmicos e líticos recuperados na Praia das Galés 2 não permitem a sua integração de 

forma inequívoca no Neolítico Antigo, mas podem representar outros momentos de 

ocupação durante o Neolítico desta zona. 

Atribuído ao sítio dos Nascedios (classificado como Mesolítico), mais 

precisamente em cascalheira da praia do Malhão, registou-se a existência de uma 

conta18 discóide em xisto, intacta, que apresentava superfícies polidas e perfuração 

cilíndrica (Anexos: Desenhos, Figura 1; Fotografias, Figura 20).19 Verificou-se a 

existência de uma peça semelhante, proveniente do sítio do Vidigal localizado acerca 

de 4 km a norte da zona deste achado, que surge descrita como “schist “button” 

(Straus, et al., 1990, p.466). 

 

 

                                                           
18 Depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira 
19 Idem 
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• Brejo da Moita 

A cerca de 800 m a Sudoeste da foz do rio Mira, situam-se os sítios de Brejo da 

Moita 1 e Brejo da Moita 2.  

Na área da falésia do Brejo da Moita foram detectadas, por Carlos Penalva, duas 

oficinas de talhe, nas quais se encontraram “centenas de lascas, umas atípicas, outras 

de técnica Tayacense e alguns seixos trabalhados” (Zbyszewski et al., 1978, p. 447). 

As indústrias macrolíticas foram atribuídas ao Languedocense superior, localizando-se 

uma oficina de talhe, na sequência geológica observada, entre as dunas modernas e as 

areias com concreções calcárias e restos de duna consolidada. Estas estruturas foram 

associadas ao “acampamento Languedocense com indústria mirense” da Pedra de D. 

Rodrigo, que se situa a alguns metros a sul (Op. Cit., p. 447). 

O sítio de Brejo da Moita 2 (base de dados Endovélico)20 deverá corresponder 

ao topónimo de Água da Moita referido por J. Soares (1997). Este sítio está localizado 

na margem Norte da ribeira da Água da Moita e encontra-se classificado como 

Neolítico Antigo. Segundo a descrição disponível no Endovélico, este sítio apresenta 

“macrolascas em grauvaque e escassa cerâmica (por vezes de tipo cardial) à superfície. 

São ainda visíveis estruturas de combustão de tipo empedrado (com termoclastos) e 

grandes calhaus rolados que poderão constituir fundos de cabanas.” (base de dados 

Endovélico)20. Tendo sido publicado em 1997, a autora refere que o sítio: “é um dos 

mais ricos em lareiras estruturadas, dotadas de elevado grau de estandardização. 

Possui abundante indústria lítica expedita, manufacturada a partir de seixos rolados de 

grauvaque/quartzito locais. A cerâmica é rara, tendo-se registado a presença de 

decoração cardial” (Soares, 1997, p. 602). 

De entre os trabalhos arqueológicos realizados no sítio referidos no Endovélico, 

apenas constam acções de levantamento e prospecção, pelo que nos questionamos se o 

sítio foi escavado, ou se os materiais e as estruturas referidas na publicação são apenas 

observações e recolhas de superfície. A escassa informação publicada e a ausência de 

relatório para consulta nos arquivos da DGPC não nos permitiu resolver esta 

questão.21 

                                                           
20 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=54209 
21Em 2013, foram realizadas escavações arqueológicas pela empresa Palimpsesto, Estudo e 
Preservação do Património Cultural, Lda., que não revelaram nenhum elemento do Neolítico Antigo 
(inédito). 
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Durante as prospecções realizadas no âmbito deste trabalho, foi percorrida a área 

envolvente à foz da ribeira da Água da Moita, em cuja margem Sul, a cerca de 200 m 

da linha de costa, foram recuperados um fragmento cerâmico e um lítico sem qualquer 

outro tipo de material arqueológico associado. O fragmento cerâmico (Anexos: 

Desenhos, Figura 3) consiste num bordo/bojo de pasta semi-compacta, com escassos 

elementos não-plásticos (minerais negros e quartzo) de dimensão grande. O lítico 

recolhido consiste numa peça com córtex (lasca). 

Do sítio do Brejo da Moita 1, encontram-se no depósito de materiais da Câmara 

Municipal de Odemira, um fragmento cerâmico e um resto de talhe em quartzito.  

 

• Rua D. João II (V.N.Milfontes) e Brejão da Samouqueira 

Dentro dos limites da área urbana de Vila Nova de Milfontes (Rua D. João II)22, 

em zona não construída, foram detectadas à superfície duas peças em pedra lascada. A 

primeira trata-se de uma lasca fragmentada em quartzito, que apresenta os bordos 

paralelos, secção trapezoidal, bolbo difuso e perfil mesial direito. A segunda peça, 

uma lasca em quartzo misto, apresenta bordos paralelos, e um perfil mesial e distal 

direito. Deste local ao sítio do Tardiglaciar da Pedra do Patacho distam cerca de 600 

m. Dada a escassez de materiais arqueológicos neste local, não se pôde atribuir uma 

cronologia precisa, apresentando-se como mais uma área apenas caracterizada pela 

presença de restos líticos superficiais. 

Durante as prospecções arqueológicas realizadas nesta região, foram 

detectados dois achados isolados, nos sítios da Furada do Norte e do Brejão da 

Samouqueira. O sítio da Furada Norte situa-se a cerca de 1,2 km a este do sítio da 

Praia das Galés. O achado trata-se de um seixo em quartzito com talhe bifacial. No 

sítio do Brejão da Samouqueira, a cerca de 2 km de distância ao rio Mira e a cerca de 6 

km da actual linha de costa, surgiu outro seixo, de forma achatada e em quartzito, com 

talhe bifacial e marcas de percussão na extremidade oposta à das lascagens. Face aos 

dados disponíveis, por ora, não é possível integrá-los e/ou relacioná-los com contextos 

crono-culturais específicos. 

• Síntese 

As ocupações humanas que referimos na área da foz da ribeira da Água da Moita 

e sobre a falésia revelam uma diacronia entre o designado “Mesolítico de fácies 

                                                           
22A notícia da ocorrência de materiais arqueológicos neste sítio foi dada por Jorge Vilhena. 
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Mirense” e o Neolítico Antigo. A extensão desta diacronia permanece neste caso, por 

resolver, uma vez que os parâmetros cronológicos do “Mesolítico de fácies mirense” 

não se encontram ainda bem definidos (Raposo e Silva, 1984; Raposo, 1994; Raposo, 

1997; Carvalho, 2007a). 

 

5.2.1.2 Área B: O litoral do Almograve  

 

A cerca de 5 km para Sul (próximo da localidade do Almograve), situa-se outra 

concentração de sítios arqueológicos, cinco dos quais classificados como pertencendo 

ao Neolítico: Brejo do Cagarrão, Brejo Largo, Pegada do Boi, Barra Grande/Lapa das 

Pombas e Medo Tojeiro (Figura 6). Os restantes locais assinalados nesta área 

consideram-se aqui como parte de manchas de dispersão alargadas de material lítico, 

não sendo por isso considerados sítios distintos – são os casos da Praia Grande do 

Almograve, área entre a Ponta da Ilha e Carriços, entre a Pedra dos Corvos e a Lapa 

das Pombas e da Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias e a Foz dos Ouriços23 

(Mesolítico), registando-se, ainda, um achado isolado na falésia sobre a Ponta dos 

Azulejos.  
 

 

Figura 6- Área B: O litoral do Almograve. 

Localização dos sítios arqueológicos 

referidos no texto (Endovélico, prospecção 

e sítios dos quais foram estudados 

materiais), no excerto da Carta Militar de 

Portugal, 552, S.C.E., modificada. Escala 

de 1:25000. 

 

 

                                                           
23 Nos casos da Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias e a Foz dos Ouriços, não descartam os 
prospectores (Jorge Vilhena e colaboradores) a possibilidade do primeiro sítio poder ser uma extensão 
do povoado Mesolítico da Foz dos Ouriços. 
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Dos sítios apresentados supra, é proveniente um pequeno conjunto de pedra 
lascada (Tabela 4) e de cerâmica.  

 

Tabela 4 -Área B: O litoral do Almograve: categorias tecnológicas em pedra lascada. 

• Pedra lascada proveniente de recolhas superficiais nos sítios de Norte para Sul de Brejo Largo, Foz dos Ouriços-

Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias, Pegada do Boi, Praia dos Azulejos, Praia Grande, Ponta da 

Ilha/Carriços, Lapa das Pombas   

 

• Brejo do Cagarrão 

Dentro dos limites demarcados pela Figura 6, o sítio localizado mais a Norte é 

designado por Brejo do Cagarrão e situa-se a escassos metros da linha de falésia, junto 

à margem Sul, na foz do Barranco do Brejo do Cagarrão (Anexos: Fotografias, Figuras 

4 e 5). Atribuído ao período Neolítico, o sítio do Brejo do Cagarrão apresenta um nível 

amarelo escuro sobre duna consolidada e inclui, num raio de 20 metros cerâmica 

manual (sem decoração), termoclastos, macrolascas em grauvaque, utensílios em 

quartzo leitoso, micrólitos em quartzito e quartzo hialino, tendo sido, ainda, 

observadas possíveis fundos de cabana e estruturas de combustão (base de dados 

Endovélico)24.  

                                                           
24 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=54241 

Categoria 
Tecnológica 

Brejo 
do 
Cagar
rão 

Brejo 
Largo 

Foz dos 
Ouriços-
Ponta do 
Carreiro 
Manso/Angr
a das 
Melancias 

Pegada 
do Boi 

 
 

Ponta 
dos 
Azulejo
s  

Praia 
Grand
e 

Ponta da 
Ilha/Carriç
os 

Lapa 
das 
Pombas 
2 

Núcleos       2   
Material de 
manutenção 

       1  

Peça esquirolada          
Material residual 
    Restos de talhe 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

  1 
1 

 1 
1 

Material de 
Preparação e 
Reavivamento 

         

Material de 
debitagem (em 
bruto) 
     Lamelas 
     Lascas 

 
         4 

 
3 

         1 

 
2 
 

1 
1 

 
1 
 

1 

   
           1 

         
        1 

  
 

1 
1 

 
 
 
 

Utensílios      
Entalhe 
     Furador 
     Lamela retocada 
     Lasca retocada 
     Lâmina retocada 
     Trapézio 
Peça com traços de 
utilização 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

0 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 

1 

    
 
 
 
 
 
 
 
                   1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  
   

Total 6 4 4 2  1 3 3 3 
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A visita ao sítio permitiu reafirmar parte das observações referidas supra 

(nomeadamente a dispersão de termoclastos), tendo-se verificado ainda a presença de 

material conquífero (Patella sp. Monodonta, sp. e Thais sp.), assim como a presença 

de um resto de talhe em sílex e uma lasca em quartzito. A concentração de vestígios 

arqueológicos encontra-se em perigo, muito devido à erosão pluvial. Deste sítio, foram 

ainda inventariadas três lamelas brutas, uma em sílex e as restantes em quarto hialino, 

bem como um possível peso de rede sobre lasca de quartzito.25   

Na proximidade deste sítio, a cerca de 200 metros para Este, foi recolhida uma 

lâmina em sílex retocada (Anexos: Desenhos, Figura 4)26. A lâmina, apenas 

preservada na extremidade proximal e parte mesial, apresenta um talão facetado, 

bordos paralelos, secção trapezoidal, retoque curto, bifacial, semi-abrupto e contínuo 

em ambos os bordos. Esta peça apresenta ainda um bolbo difuso, ondas de percussão 

aplanadas e perfil mesial direito. A presença desta lâmina em local próximo do sítio do 

Brejo do Cagarrão e sua associação aos restantes materiais, pode sugerir um momento 

de ocupação mais avançado, a partir de finais do Neolítico Antigo/Neolítico Médio, na 

faixa entre a margem Sul da ribeira do Brejo do Cagarrão e a praia do Brejo Largo. 

 

• Brejo Largo 

O sítio do Brejo Largo situa-se sobre a arriba, a cerca de 400 m da ribeira do 

Brejo do Cagarrão e a cerca de 600 m do sítio do Brejo do Cagarrão. O sítio do Brejo 

Largo, à semelhança do que sucede nos restantes sítios, surge como diversos pontos de 

concentração de material arqueológico, neste caso, onde a duna móvel descobre a duna 

consolidada, tornando difícil perceber se se trata de uma única jazida ou de várias. À 

superfície, observa-se material conquífero (Patella sp., Pollicipes Cornucopia), 

cerâmica manual, lascas (grauvaque, quartzo leitoso, quartzito e sílex), termoclastos e 

lajes de xisto azul (base de dados Endovélico)27.  

Do sítio do Brejo Largo, são provenientes dois restos de talhe em quartzo hialino 

e leitoso, uma lamela em sílex (Anexos: Desenhos, Figura 5), uma lasca em quartzo 

leitoso e um seixo unifacial/(raspadeira?). A lamela encontra-se fragmentada, 

apresenta um talão diedro, bordos paralelos, secção triangular, bolbo pronunciado, 

ondas de percussão salientes e perfil mesial direito. A lasca fragmentada apresenta um 
                                                           
25 Materiais pertencentes ao depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. 
26 Inicialmente atribuída ao sítio do Brejo Largo, esta peça foi recolhida numa posição mais próxima do 
sítio do Brejo do Cagarrão. 
27 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=59064 
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talão liso, bordos paralelos, secção triangular, bolbo pronunciado e perfil mesial 

côncavo. A peça macrolítica consiste num seixo unifacial/(raspadeira?) em quartzito.  

Deste sítio, são ainda provenientes cinco fragmentos de cerâmica manual de 

pasta compacta que apresentam razoável ou abundante número de elementos não-

plásticos (sobretudo quartzo e minerais negros), de dimensão fina e grande, colorações 

entre o castanho-claro, vermelho e laranja vivo, superfícies toscas, erodidas ou polidas 

e espessuras de bojos entre os 6 e os 11 mm. 

 Os materiais presentes nestes últimos sítios (Brejo do Cagarrão e Brejo Largo) 

poderão testemunhar ocupações numa época mais tardia, nomeadamente durante o 

Neolítico.  

 

• Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias e Foz dos Ouriços  

Na margem Norte da Foz dos Ouriços, situam-se os sítios designados como 

Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias e Foz dos Ouriços, que se optou aqui 

por designar apenas por Foz dos Ouriços, uma vez que se trata de duas manchas de 

dispersão de material lítico situadas a grande proximidade e que, devido à 

movimentação das formações dunares, poderão corresponder a uma mesma jazida, 

ainda que com diferentes momentos de ocupação.  

As descrições presentes no Endovélico sobre esta jazida não coincidem com a 

informação apresentada na publicação do sítio da Foz dos Ouriços (Zbyszewski e 

Penalva, 1986). No Endovélico, o sítio da Foz dos Ouriços surge descrito como um 

“extenso horizonte de duna consolidada onde são visíveis, à superfície, níveis de 

concheiro já muito destruídos pela erosão” (base de dados Endovélico)28. Já o sítio da 

Ponta do Carreiro Manso/Angra das Melancias surge descrito como uma jazida onde 

não surge material de pedra lascada: “ao longo da arriba, à superfície observam-se 

termoclastos. Constituem achados isolados, aparentemente sem estruturação entre si, 

não sendo localizadas indústrias líticas. Não é de excluir a hipótese de este sítio ser 

uma extensão do povoado mesolítico da Foz dos Ouriços. A sua atribuição ao 

Mesolítico é, por enquanto, provisória.” (base de dados Endovélico) 29.  

 O sítio da Foz dos Ouriços é constituído por duas áreas divididas por 

formações dunares. Na primeira área, foi observada a presença de “material 

macrolítico de fácies mirense”, nomeadamente lascas de descorticagem, “gomos de 

                                                           
28 http://arqueologia.igespar.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=54015 
29 http://arqueologia.igespar.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=54274 
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laranja”, núcleos e manuportes. Na segunda área, foram identificadas estruturas de 

combustão (Anexos: Fotografias, Figura 6) semelhantes às de Medo Tojeiro e 

Palheirões do Alegra: “são constituídas por montículos de areia, cobertos por 

fragmentos de grauvaque com uma cor rosa claro, e por vezes cinzento quase 

esbranquiçado, coloração esta provocada por um aquecimento mais ou menos 

prolongado destes fragmentos”, não tendo sido detectadas peças nas estruturas. Não 

referindo a localização precisa dos materiais recolhidos (114 peças: picos, peças 

aparentadas a coups-de-poing unifaciais, machados mirenses, calhaus truncados de 

talhe unifacial e bifacial, seixos raspadores de talhe unifacial e bifacial, seixos 

trabalhados em mais de metade da periferia, seixos aparentados aos pesos de rede, 

calotes de seixo, raspadeiras nucleiformes, outros núcleos, lascas retocadas e não 

retocadas), os autores mencionam apenas que a maioria foi recolhida em área próxima 

das lareiras, sem no entanto a elas estarem directamente associados (Zbyszewski e 

Penalva, 1986, p. 17-18).  

 Deste sítio, foram inventariadas quatro peças líticas e um fragmento cerâmico 

(Anexos: Desenhos, Figura 6).30 São provenientes, da “lareira Oeste”, um resto de 

talhe e um trapézio em sílex. O trapézio simétrico apresenta secção trapezoidal, 

retoque curto, directo e abrupto e a base menor retocada. Do sector Nascente, é 

proveniente um bojo de cerâmica de pasta compacta com abundante número de 

elementos não-plásticos (quartzo e minerais negros), de tamanho grande. De cozedura 

em ambiente redutor-oxidante, a peça apresenta uma coloração castanho-avermelhada. 

Sem uma proveniência espacial atribuída, registou-se um resto de talhe em quartzito e 

uma lamela inteira em sílex que apresenta talão facetado, bordos paralelos, secção 

trapezoidal, bolbo difuso e perfil mesial côncavo. 

 Face aos dados disponíveis, não é possível atribuir com segurança uma 

cronologia para este sítio. Por um lado, a presença dos materiais ditos 

“Languedocenses” testemunha uma ocupação mais antiga. Por outro, a presença dos 

materiais microlíticos (lamela e trapézio) e do fragmento cerâmico mostra-se 

insuficiente para poder estender uma cronologia até ao Mesolítico Final ou Neolítico 

Antigo. Ainda que se tratem de peças típicas do Mesolítico Final ou Neolítico Antigo, 

a sua localização poderá neste sítio ser ocasional, uma vez que, como se tem 

verificado, esta faixa apresenta uma grande concentração de vestígios pré-históricos.  

                                                           
30 Materiais pertencentes ao depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. 
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• Pegada do Boi 

A cerca de 400 m a sul deste último sítio, sobre a arriba, e na margem sul da Foz 

dos Ouriços, encontra-se implantado o sítio da Pegada do Boi, classificado como 

Neolítico. Segundo o Endovélico, “em nível castanho-cinza escuro, subjacente às 

dunas móveis, surgem abundantes termoclastos, cerâmica manual, material conquífero 

disperso, lascas em grauvaque e quartzito, quartzo e lamelas em sílex.” (base de dados 

Endovélico)31. Deste sítio, foram inventariados um fragmento cerâmico, um resto de 

talhe em quartzo e uma lamela em sílex de coloração creme e rosa com retoque 

marginal (curto, directo, proximal e contínuo) (Anexos: Desenhos, Figura 7). 

 

• Ponta dos Azulejos e Praia Grande do Almograve 

Na arriba, a cerca de 100 m a nordeste da Ponta dos Azulejos, foi recolhida 

uma lamela em sílex, a qual se considerou um achado isolado, por não se encontrar 

associada a mais nenhum material arqueológico. A alguns metros a Sul, na arriba 

sobre a Praia Grande do Almograve 32, foram recolhidos um resto de talhe em sílex, 

dois núcleos (em sílex e quartzo leitoso) (Anexos: Desenhos, Figura 8) e dois bojos de 

cerâmica manual bastante erodidos, de coloração vermelha e castanha avermelhada 

com razoável número de elementos não-plásticos de grande dimensão.  

 

• Ponta da Ilha/Carriços, Pedra dos Corvos 

Na duna entre a Ponta da Ilha e Carriços, localizam-se três manchas de 

dispersão de material macrolítico. A que se localiza mais a norte é essencialmente 

constituída por lascas e núcleos em quartzito - Ponta da Ilha/Carriços 1. A que se 

localiza a cerca de 300 metros a sul - Ponta da Ilha/Carriços 2 - apresenta raros 

vestígios líticos e algum material conquífero muito disperso. Da Ponta da 

Ilha/Carriços33, foram recolhidos um resto de talhe, uma lasca em sílex e uma peça de 

manutenção, não se dispondo, no entanto, de informação acerca de que área de 

dispersão estes materiais são provenientes. A terceira área de concentração de material 

- Ponta da Ilha Carriços 3- localiza-se a cerca de 60 m da última. Apresenta grande 

concentração de material lítico (lascas, restos de talhe em quartzito e quartzo branco). 

A cerca de 300 m a Sul, junto à Pedra dos Corvos, localiza-se um outro núcleo - Pedra 
                                                           
31 http://arqueologia.igespar.pt/?sid=trabalhos.resultados&subsid=128240 
32 Materiais pertencentes ao depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. 
33 Idem 
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dos Corvos 1 - que apresenta uma concentração de termoclastos, lascas em quartzo, 

quartzito e fragmentos cerâmicos de pasta manual. A cerca de 200 m para Sul, 

localiza-se outro núcleo de dispersão de material arqueológico - Pedra dos Corvos 2-, 

apresentando escassos vestígios. Este local inclui indústrias constituídas por lascas em 

quartzito e quartzo leitoso (Anexos: Fotografias, Figura 7). 

 

• Lapa das Pombas 

A arriba sobre a Lapa das Pombas (sítio de Barra Grande/Lapa das Pombas)34 

apresenta-se, também, pontuada por núcleos de concentração de vestígios 

arqueológicos (Anexos: Fotografias, Figuras 8 e 9). O sítio de Lapa das Pombas 2 

apresenta-se como um nível de material exposto à superfície entre as potentes dunas 

modernas. É constituído essencialmente por material em pedra lascada (lascas, núcleos 

em quartzito e quartzo leitoso), termoclastos, fragmentos cerâmicos em pasta manual e 

fragmentos de arenito ferruginoso. 

Da arriba sobre a Lapa das Pombas, foi inventariado um conjunto de materiais, 

sem que dispuséssemos da localização precisa da sua proveniência, uma vez que nesta 

se situam, pelo menos, dois núcleos de concentração de material.  

Em Lapa das Pombas (locus 1)35, a alguns metros do sítio de Medo Tojeiro, 

foram recolhidos um resto de talhe em quartzito e uma lasca fragmentada em matéria-

prima indeterminada com traços de utilização em ambos os bordos.  

Neste local, foram ainda recolhidos fragmentos cerâmicos correspondentes a 

quatro recipientes sem decoração: dois bojos provenientes do locus 2 e dois bordos do 

locus 1 (Anexos: Fotografias, Figura 26). Constituem, essencialmente, recipientes de 

forma aberta. 

 De facto, a grande proximidade entre este sítio e Medo Tojeiro pode significar 

que se tratam do mesmo local, como sucede nos outros sítios atrás descritos. 

 

• Medo Tojeiro 

  De entre o conjunto de sítios localizados na Figura 6 e mencionados acima, 

destaca-se o sítio de Medo Tojeiro (Anexos: Fotografias, Figuras 10-14). Localiza-se 

sobre a arriba, a uma cota de cerca de 50 m, junto a uma praia rochosa - Lapa das 

                                                           
34 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=54242 
35 Designação associada aos materiais estudados, sem menção a qualquer outra referência espacial. 
Materiais pertencentes ao depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. 
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Pombas (Soares et al., 1985; Silva e Soares, 1997, p.96). Identificado por C. Penalva e 

G. Zbyszewski, este sítio foi primeiramente integrado no Languedocense, de fácies 

mirense, uma vez que, sobre os níveis alióticos, numa zona de depressão de grandes 

dimensões na duna, surgiam os materiais característicos do Languedocense do litoral 

alentejano: machados mirenses, seixos truncados, “peças aparentadas aos «coups de 

poings»”, seixos raspadores, raspadeiras nucleiformes, “peças discóidais com trabalho 

em grande parte da periferia”, pesos de rede, chumbeiras, picos, “bolas”, núcleos, 

lascas retocadas e lascas residuais (Zbyszewski e Penalva, 1979, p.235-237). Numa 

outra zona da duna, foi identificado um concheiro que veio a ser escavado em 1984, 

por C. Tavares da Silva, J. Soares e D. Lubell (Silva et al., 1985; Lubell et al, 2007). 

A escavação arqueológica concentrou-se essencialmente na área do concheiro 

(Zona Oeste), tendo também sido intervencionadas as estruturas na depressão dunar 

(Zona Este). A área entre a zona Este e Oeste foi dividida em sectores de 20 m x 20 m 

(numerados, de Norte para Sul e Oeste para Este), que por sua vez foram divididos em 

quadrados de 1m2 (Silva, 1985; Silva et al., 1985). 

A escavação revelou um concheiro formado em três fases durante o Neolítico 

Antigo, segundo C. Tavares da Silva e colaboradores (1985). A primeira fase de 

ocupação apresenta-se testemunhada pela existência de fossas, nas quais foram sendo 

acumulados os detritos provenientes da área de habitação que se situaria em zona 

muito próxima. Sucedendo-se a uma rápida acumulação de detritos na camada C.4, os 

autores sugerem a existência de uma fase de abandono temporário (C.3), corroborada 

pela presença de estruturas de combustão na base da camada C.2. Após uma outra 

acumulação de resíduos conquíferos, voltam-se a registar novas estruturas (C.1b) 

(Silva, et al., 1985, p. 8-9).  

A intervenção arqueológica na área Este revelou que as estruturas classificadas 

como áreas de talhe por G. Zbyszewski e Penalva (1979) se tratavam de estruturas de 

combustão, possivelmente relacionadas com o nível de ocupação do concheiro. A 

cultura material proveniente da escavação é escassa, tendo sido apenas recolhidos 25 

peças líticas e 10 fragmentos cerâmicos (Op. Cit., 1985). 

Ao nível faunístico, o concheiro é formado exclusivamente por conchas de 

moluscos, equinodermes e crustáceos. A espécie com maior representação é o Mytillus 

sp. (entre 76,08% e 85,09% distribuído por todas as camadas), seguindo-se a Thais 

haemastoma (3,42 % e 13,95%), a Patella (14,91% e 23,92%), a Monodonta lineata 
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(0,67% e 3,73%), encontrando-se ainda registado o Pollicipes cornucopia (Op. Cit., p. 

10; Lubell et al., 2007, p. 221).  

Foi também identificado um conjunto de espécies vegetais presentes no sítio, 

mencionadas no Capítulo 2, tendo sido documentada, indirectamente, a possível 

utilização de algas (Laminaria e Zostera) no sítio (Lubell, et al., 2007, p. 211).  

Deste sítio arqueológico, foram estudados pela autora um pequeno conjunto de 

material de recolha de superfície36, constituído por 19 peças em pedra lascada e 13 

fragmentos cerâmicos (Reis, no prelo a). 

Grande parte do conjunto de pedra lascada que se apresenta de seguida não pode 

ser atribuída espacialmente a nenhuma zona específica do sítio, à excepção de três 

peças recolhidas na zona Norte e uma peça recolhida na zona Leste. 

 
Tabela 5- Medo Tojeiro: Categorias tecnológicas em pedra lascada. 

Categoria Tecnológica Prospecção Escavação 
Núcleos 2 0 
Peça esquirolada 1 0 
Material residual 
      Restos de talhe 

2 
2 

1 

Material de Preparação e 
Reavivamento 

0 1 

Material de debitagem (em 
bruto) 
       Lamelas 
       Lascas 

              6 
 

5 
1 

15 
 

7 
8 

Utensílios  
       Entalhe 
       Furador 
       Lamela com retoque 
marginal 
       Trapézio 
Com traços de utilização 

8 
1 
1 
1 
 

0 
5 

           3 
1 
2 
0 
 

2 

Total 19 20 
• Materiais de pedra lascada provenientes de prospecções (Depósito de materiais arqueológicos da C.M. 

Odemira) e de escavações (retirado de Silva et al.1985) 

 

Dentro do pequeno conjunto de pedra lascada, encontra-se representada grande 

parte das categorias tecnológicas (núcleos, peça esquirolada, restos de talhe, lasca, 

lamelas brutas, utensílios retocados e com traços de utilização)  (Tabela 5) 

(Anexos: Desenhos, Figura 9). 

                                                           
36 Materiais pertencentes ao depósito de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Odemira. 
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Foram contabilizados dois núcleos, em quartzo hialino e quartzo e uma peça 

esquirolada, onde se pode observar vestígios de extracção de lamelas-esquirolas (Reis, 

no prelo a). 

Mesmo tendo em conta a baixa representatividade de um conjunto de tão 

reduzida dimensão, optou-se por realizar alguns cálculos relativos às médias das 

medidas dos produtos debitados. O conjunto de dez lamelas (em bruto e com traços de 

utilização) encontra-se maioritariamente fragmentado, não tendo sido, por isso, 

possível calcular a média do comprimento. A média calculada para as larguras é de 

8,33 mm e a espessura de 2 mm. A análise das peças com extremidade proximal 

conservada revelou que os talões se distribuiam pelos seguintes tipos: três lisos, três 

diedros e três facetados. Os bordos são sobretudo convergentes (quatro). Foram 

registadas três secções trapezoidais, três triangulares e quatro classificadas como outra. 

Relativamente ao bolbo, verificou-se que quatro eram pronunciados, dois difusos, dois 

não apresentavam bolbo, sendo a  presença de esquírola bolbar frequente. O conjunto 

analisado revelou sobretudo a presença de perfis mesiais direitos e perfis distais 

essencialmente curvos. Na maioria das lamelas, não foi possível visualizar ondas de 

percussão (cinco), estando, no entanto, presente uma minoria em que estas são 

aplanadas (três) e salientes (duas). 

Registaram-se seis lamelas que apresentam traços de utilização ou possível 

retoque num dos bordos (sobretudo no bordo direito), ou em ambos.  

Relativamente aos utensílios sobre lamela, foi registada a presença de um 

furador em sílex com secção trapezoidal, retoque curto, directo, abrupto e descontínuo 

na parte mesial e distal, possuindo um perfil mesial direito e distal curvo. Esta peça 

apresentava tratamento térmico. Refira-se ainda a existência de uma outra peça com 

retoque marginal, que apresentava um retoque curto, bifacial e semi-abrupto 

localizado nas partes mesiais e distais.  

Dentro da categoria das lascas, foram registados dois exemplares: um produto 

debitado em bruto, em xisto silicioso e um produto de manutenção – posteriormente 

transformado em utensílio. O referido utensílio consiste num entalhe em sílex que 

apresentava talão facetado, bordos irregulares, bolbo difuso, esquírola bolbar presente, 

perfil mesial côncavo e distal curvo. O retoque da peça apresentava-se curto, directo, 

abrupto, mesial e contínuo. 
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Tabela 6- Medo Tojeiro: Matérias-primas distribuídas pelas categorias tecnológicas da pedra lascada. 

Categorias 
tecnológicas 

Quartzo 
leitoso 

Quartzo 
hialino 

Sílex Xisto 
silicioso 

Núcleos 1 1 1 0 
Material residual 
     Restos de talhe 

  2 
2 

 
 

Material de 
debitagem (em bruto) 
     Lamelas 
     Lascas 

   
10 
10 
0 

 
 
 

1 
Utensílios (com 
retoque) 
     Entalhe 
     Furador 
     Lamela com 
retoque marginal 

   
3 
1 
1 
1 

 

Total 1 1 16 1 
• Materiais de pedra lascada provenientes de prospecção. 

 

A matéria-prima com maior representatividade dentro do conjunto de 

prospecção é o sílex (16 exemplares) (Tabela 6), encontrando representação em todas 

as categorias tecnológicas. Para além deste, foi também registada a utilização do 

quartzo hialino, quartzo leitoso e xisto silicioso. No conjunto de escavação, foram 

registados 11 artefactos em sílex, entre os quais se encontram lamelas, lascas, 

trapézios, um resíduo e um entalhe, sendo as restantes matérias-primas o grauvaque e 

o quartzo leitoso (Silva et. al., 1985, p. 11).  

Todas as matérias-primas presentes no sítio são endógenas, constituindo o sílex 

a única excepção. A recolha de seixos de quartzo e grauvaque é realizada com 

facilidade, uma vez que estes se encontram em cascalheiras nas praias adjacentes ao 

sítio. Já a recolha de sílex parece sugerir que estas comunidades se deslocaram ao 

extremo Sudoeste de território, mais precisamente à região de Sagres (Anexos: 

Cartografia, Figura 2). A presença, nesta zona, de sílex (Rocha, 1984, p. 33) com 

características semelhantes às do de Medo Tojeiro, torna o extremo Sudoeste 

peninsular como uma das muito prováveis áreas-fonte desta matéria-prima lítica, para 

estas comunidades. A análise realizada à lupa binocular pelo Doutor Nuno Pimentel, 

de sílex proveniente de várias jazidas arqueológicas da área em estudo e comparação 

com amostras de sílex recolhidas pela autora, na praia do Belixe (Sagres, a cerca de 69 

km de Medo Tojeiro), revela a existência de grandes semelhanças, sendo, no entanto, 

necessárias análises mais precisas e comparação com amostras de outras 

proveniências, nomeadamente da área de S. Teotónio (Comunicação pessoal de Nuno 

Pimentel).  
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Não estando esta questão totalmente esclarecida e avançando a área de Sagres 

como hipótese, prevêem-se cenários em que os grupos que ocuparam sazonalmente 

Medo Tojeiro percorreram o “corredor” da fachada atlântica, transportando consigo o 

sílex de Sul para Norte, ou procedendo a trocas com outros grupos que ocuparam o 

mesmo território do litoral Sudoeste. 

Por fim, o conjunto cerâmico estudado é composto por 13 fragmentos, em que 

constam dois bordos, 10 bojos, alguns dos quais apresentando decorações e elementos 

de preensão (Reis, no prelo a), (Anexos: Fotografias, Figura 24).  

A análise do conjunto cerâmico revelou pastas maioritariamente semi-compactas 

(oito fragmentos) e compactas (cinco fragmentos), com uma frequência mediana a 

elevada de elementos não-plásticos, de pequena ou grande dimensão (quartzos, 

feldspatos e minerais negros). A coloração distribui-se, essencialmente, pelo vermelho 

intenso, castanho avermelhado e laranja vivo, apresentando cozeduras 

maioritariamente oxidantes (nove fragmentos) ou redutoras com arrefecimento 

oxidante (duas). No que respeita ao acabamento das superfícies, foi registado o 

alisamento, alisamento sobre aguada, encontrando-se um fragmento com superfícies 

toscas e os restantes erodidos em ambas as superfícies. Os bojos apresentam uma 

espessura média de 11,9 mm.  

De entre o conjunto cerâmico, registou-se a existência de três fragmentos 

decorados. Entre estes, destaca-se um dos exemplares melhores conservados (Anexos: 

Desenhos, Figura 10; Fotografias, Figura 25, peça 1), que se trataria de um vaso de 

forma ovóide, cor vermelha acastanhada, apresentando a superfície interna alisada e a 

externa alisada sobre aguada. Este fragmento apresenta-se decorado por um cordão 

horizontal segmentado através de impressões abaixo do bordo. O segundo exemplar 

decorado deste conjunto é uma peça de cor castanha-alaranjada pálida, proveniente da 

zona Norte que possui um pequeno cordão segmentado por impressões paralelo ao 

bordo. Os dois cordões horizontais segmentados descritos acima são similares ao 

motivo decorativo XXII-A do catálogo elaborado por T. Simões (1999, p. 97 e 105). O 

terceiro vaso, proveniente da zona Leste, apresenta abaixo do bordo uma linha de 

incisões verticais aplicada sobre parede lisa, incluindo ainda uma asa de perfuração 

horizontal (Anexos: Fotografias, Figura 25, peça 2).  

Para além destes elementos, refira-se ainda a presença de uma pega em pasta 

compacta de cor castanha-alaranjada pálida. O conjunto cerâmico recolhido à 

superfície que aqui se descreveu apresenta características muito semelhantes às já 
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publicadas por Silva, et al. (1985) para o mesmo sítio, variando no entanto, quanto aos 

ambientes de cozedura.  

O conjunto cerâmico de Medo Tojeiro assemelha-se a outros conjuntos 

cerâmicos do Neolítico Antigo da região. Em Vale Pincel, podem encontrar-se 

semelhanças com os motivos decorativos, nomeadamente as incisões da peça n.º 4 da 

Fig. 60 e os cordões segmentados da peça n.º 6 da Fig. 66 (Silva e Soares, 1981, p. 79 

e 85). No sítio da Cabranosa, pode-se encontrar o mesmo estilo decorativo no vaso n.º 

2 da Fig. 3 e no vaso n.º 1 da Fig. 6 (Cardoso et al., 2001, p.79 e 82). Também no 

interior alentejano se regista a presença destes motivos decorativos, designadamente 

no sítio da Valada do Mato (cordões segmentados: vaso n.º 2 da Estampa 32) (Diniz, 

2007, p. 266).  

 A restante cultura material proveniente das escavações do sítio inclui dois 

seixos afeiçoados, um machado “de talão picotado e gume polido”, um “elemento de 

movente de mó (?) em grés quartzítica”, um alisador em grés, três conchas perfuradas 

(Litorina littoralis) e cerâmica (bordo de um vaso de forma ovóide –“saco”) (Silva, et 

al., 1985, p. 12-13). 

  

• Síntese 

O conjunto de dados anteriormente apresentados, relativos aos sítios e vestígios 

arqueológicos na zona litoral do Almograve, pode, numa visão do espaço mais 

abrangente, constituir um ou vários núcleos de ocupação da arriba associados a vários 

momentos, numa cronologia provavelmente alargada, tendo em conta o material 

“Languedocense” presente nos sítios de Medo Tojeiro e Foz dos Ouriços, e que se 

estenderá até, pelo menos, aos finais do Neolítico Antigo/Neolítico Médio. Por outro 

lado, a grande semelhança a nível de materiais e de constituição das manchas de 

ocupação, e a sua grande concentração nesta zona, como se viu previamente, poderá 

também significar que alguns destes sítios são resultado de ocupações deste espaço 

durante uma mesma época. 

 

5.2.1.3 Área C: O vale do rio Mira 

 

• Fiais 

 Localizado a cerca de 12 km da antiga linha de costa, encontra-se o 

acampamento mesolítico de Fiais (Figura 7) (Anexos: Fotografias, Figuras 14 e 15). 
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Este sítio trata-se de um importante concheiro, que tem servido de paradigma de 

acampamento-base em modelos de povoamento e exploração territorial nesta região 

(Arnaud, 1993, 2002; Vierra e Arnaud, 1996; Soares, 1996).  

 

Figura 7- Área C: O vale do rio Mira. Localização do sítio de Fiais nos excertos das Cartas Militares de 
Portugal, 561 e 553, S.C.E., modificadas. Escala de 1:25000. 

 

O concheiro de Fiais localiza-se num terraço do rio Mira, a uma altitude de 100 

m, junto à ribeira do Corgo de Fiais, a cerca de 2 km do rio Mira. A sua posição 

geográfica, numa zona de transição entre a Planície Litoral Ocidental e a zona de serra,  

garantir-lhe-ia o acesso a uma maior variedade de recursos.  

O sítio foi intervencionado nos anos de 1986 por uma equipa dirigida por José 

Arnaud (Universidade de Lisboa) em colaboração com David Lubell (Universidade de 

Alberta) e entre 1987 e 1989, dirigida apenas por José Arnaud.  

Um conjunto de seis datações permitiram integrar o sítio no Mesolítico Final 

(Lubell, et. al., 2007, p. 221). Após a calibração das mesmas com base no valor de 

ΔR= 95 ± 15 anos 14C, relativamente ao efeito de reservatório oceânico da costa 

ocidental portuguesa entre 3000 BP e ~ 600 BP, por Soares e Dias (2006), pode-se 

dizer que este sítio foi ocupado entre os finais do VII e inícios do V milénio cal BC.  
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A informação publicada acerca do sítio não engloba ainda a totalidade dos 

dados provenientes das quatro campanhas de escavação. Dispomos ainda assim, de 

informação ao nível da tecnologia lítica de todas as campanhas, à excepção da de 

1987, de onde provém uma escassa quantidade de material (Vierra, 1995; Sheppard, 

1986 (relatório não publicado), Lubell, et al., 2007), materiais faunísticos (fauna 

mamalógica e malacológica), questões tafonómicas e cronometria (González Morales, 

Arnaud, 1990; Lubell et al., 2007).  

A primeira campanha de escavação realizada neste concheiro, em 1986, 

pretendeu atingir uma série de objectivos relacionados com questões tafonómicas, 

nomeadamente de conservação do sítio e de delimitação do mesmo, assim como 

definição dos níveis com maior potencial para estudo das transformações e adaptações 

humanas e ecológicas em época pós-glaciar (Arnaud, [s.d.] a). 

O processo de escavação iniciou-se com o estabelecimento de uma grelha de 

sectores de 10 m², com divisões quadrangulares de 1 m² numeradas de Oeste para 

Este, de 1 a 10 e de Sul para Norte, de A a J, procedendo-se então à escavação de 

alguns destes quadrados (Lubell et al., 2007, p.212). Foi utilizado o método de 

escavação estratigráfico, que consistiu na decapagem de camadas de 10 ou 15 

centímetros, conforme os estratos se apresentassem in situ ou “remexidos pelas 

lavouras e redepositados pela erosão” (Arnaud, [s.d.] a). O registo de escavação 

assentou na unidade do quadrado de 1m², dividida em quadrantes de 0,5 x 0,5 metros. 

Uma vez atingidos os níveis de depósitos in situ, a escavação consistiu na remoção de 

níveis de 5 centímetros. O registo tridimensional e desenho de posição dos materiais 

recaíram sobre os artefactos não microlíticos (mais raros) e os ossos de mamíferos 

(Op. Cit.). 

Com vista à delimitação do sítio, à avaliação da destruição resultante das 

práticas agrícolas, e da localização das zonas com maior potência estratigráfica, foram 

efectuadas 80 perfurações, com recurso a uma sonda pedológica (Op. Cit.). As 

perfurações foram realizadas com um intervalo de 2,5 metros na direcção Este-Oeste, 

a partir dos quais foi possível construir 7 secções de perfis (Lubell et al., 2007, p. 

212). A aplicação deste método, no decurso da escavação, revelou-se muito útil para 

os investigadores, que conseguiram obter um conhecimento detalhado de uma área 

superior a 10 000 m² (Arnaud, [s.d.] b).  

Todo o sedimento escavado foi alvo de crivagem a seco, tendo sido recolhidas 

duas amostras de um litro em cada camada, provenientes de cantos alternados. As 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

67 
 

amostras de sedimento foram recolhidas para a realização de estudos 

sedimentológicos, micro-faunísticos e de macro-vegetais (Arnaud, [s.d.] b). 

A campanha de 1987 apresentou, fundamentalmente, uma continuidade na 

metodologia utilizada no ano anterior. Foram, assim, realizadas mais 72 perfurações, 

totalizando 152. Em termos estratigráficos, procedeu-se à desmontagem “ainda mais 

meticulosa e lenta da matriz que envolvia os ossos”. A remoção de cada cinco 

centímetros era complementada com um critério de desenho e registo individualizado 

bem definido dos elementos “com possível significado estrutural” (todas as pedras 

com diâmetro superior a cinco centímetros) e restos faunísticos que pudessem fornecer 

uma identidade precisa, bem como informação acerca do processo de formação da 

jazida e da organização intra – espacial (Op. Cit.). 

O registo em escavação integrou ainda a componente fotográfica, relativamente 

a todos os quadrados, diariamente. O registo tridimensional precedeu a recolha e 

empacotamento individualizado de todos os ossos (Op. Cit.). 

Foi ainda dada continuação à crivagem de todo o sedimento em malha fina de 

três milímetros, assim como a recolha de sedimento para estudos laboratoriais (Op. 

Cit.) 

Na campanha de 1988, destacam-se os critérios de recolha de moluscos, 

terrestres e aquáticos que apontam para uma recolha da totalidade dos fragmentos das 

espécies raras, e de apenas os exemplares intactos e mensuráveis das espécies mais 

comuns. Relativamente aos vestígios carbonizados, diz-se ainda que foram 

“sistematicamente recolhidos” todos os exemplares para futuras datações 

radiocarbónicas e para estudos antracológicos. Por fim, refere-se que o caderno de 

campo se baseou numa ficha analítica normalizada, destinada ao registo de estruturas e 

artefactos (Arnaud, [s.d.] c).  

A metodologia de registo em escavação no sítio de Fiais permitiu a recolha de 

um grande conjunto de elementos e a sua situação estratigráfica, que permanecem 

ainda por estudar, nomeadamente a fauna (apenas se encontra publicada a fauna 

relativa à campanha de 1986). Por outro lado, o facto da recolha dos moluscos ser de 

carácter selectivo, optando-se por recolher todos os exemplares das espécies menos 

frequentes e apenas os exemplares intactos das espécies comuns, leva a que as análises 

laboratoriais possam indicar a presença de amostragens truncadas. A recolha e 

flutuação da totalidade do material conquífero seria uma boa hipótese metodológica 
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para que o máximo de informação fosse recolhida e a representatividade de cada 

espécie fosse fiel.  

No final das quatro campanhas, foi escavada uma área de 32 m2, de um total 

estimado para o sítio de 1000 m2. A escavação do bloco Norte revelou principalmente 

uma zona de concheiro com alguns ossos e no ângulo Nordeste uma lareira e 

respectivo pavimento circundante. No bloco central, encontrava-se uma zona de 

concheiro, sendo a zona Norte preenchida por uma densa acumulação de restos ósseos. 

Finalmente, o bloco Sul apresentou uma zona de concheiro com alguns ossos (Vierra, 

1995, p. 191).  

No que respeita à organização espacial intra-sítio e à distribuição dos artefactos 

no bloco central, a principal área de escavação em 1986 sugere a existência de uma 

organização tripartida: uma lareira, uma área de talhe e produção de artefactos e uma 

outra área de baixa densidade com uma grande concentração de materiais de trabalho 

de cristal de quartzo (Lubell, et al., 2007 p. 217).  

Por outro lado, Gonzaléz Morales e J. Arnaud (1990, p. 458) apresentam-nos 

uma visão geral das áreas funcionais identificadas no sítio: diversas estruturas de 

combustão e pavimentos e uma vasta área de descarnamento com restos faunísticos em 

conexão anatómica. 

A análise arqueofaunística revelou a presença neste sítio de fauna selvagem, 

sendo o conjunto dominado pelo veado (70%), javali (14%), corço (10%) e auroque 

(6%) (González Morales, Arnaud, 1990, p. 458), encontrando-se também 

representados coelho, lebre, raposa, gato selvagem, lince e cão ou lobo (Canis sp.). 

Relativamente aos moluscos marino-estuarinos, o conjunto era essencialmente 

dominado por lamejinha e ostra, encontrando-se também registadas as presenças de 

berbigão, búzio, lapa, amêijoa e mexilhão (Lubell et al., 2007, p. 221 e 223).  

Um outro aspecto pouco conhecido deste sítio arqueológico é o mundo 

funerário. Neste local, foi registado, nas campanhas de 1986 e 1987, o aparecimento 

de ossos humanos de vários indivíduos misturados com fauna. Em 1988, em área 

circunscrita, foi encontrado o enterramento de um indivíduo do sexo masculino, de 

idade superior a 50 anos37. A desconexão anatómica em que este se encontrava sugeriu 

ao autor que pudesse ter sido alvo de um ritual de descarnamento e posterior 
                                                           
37 Segundo informações preliminares do Dr. Bruno Kaufmann da Universidade da Basileia que visitou 

as escavações (Arnaud, [s.d.] c). 
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reenterramento. Esta possibilidade não foi posteriormente confirmada, encontrando-se 

esta informação apenas disponível no relatório da escavação (Arnaud, [s.d.] c).  

A indústria lítica do sítio de Fiais apresenta um forte pendor microlítico, sendo 

constituída sobretudo por lamelas em cherte e lascas em material grosseiro (quartzito). 

A categoria dos utensílios é dominada por geométricos, maioritariamente trapézios, 

seguidos de segmentos e triângulos (Vierra, 1995, p. 193, 200). 

Relativamente à matéria-prima, verificou-se que a indústria lítica é sobretudo 

constituída por cherte, seguido do cristal de quartzo, quartzo leitoso, quartzito, riólito e 

outros (Vierra, 1995, p.193-204). Os chertes foram sujeitos a uma análise por 

activação de neutrões, a qual revelou corresponderem a sete tipos diferentes 

(Sheppard, 1986, p.4). A fonte precisa desta matéria-prima ainda não foi identificada, 

sendo necessário mais trabalho no sentido da sua identificação, contudo, a grande 

semelhança entre o cherte de Fiais e do Vidigal sugere que a área-fonte possa ser a 

mesma. O riólito pode ser encontrado a cerca de 13 km a norte de Fiais, na Serra de S. 

Luís, enquanto os seixos de quartzo e quartzito se encontram disponíveis localmente, 

não sendo ainda clara a proveniência dos cristais de quartzo, podendo, também ser 

locais (Vierra e Arnaud, 1996, p.184). 

No que diz respeito à grande diversidade de recursos alimentares presente em 

Fiais e à sua situação geográfica, em zona de interface entre o litoral e o interior, estes 

dois elementos apontam para que esta jazida tenha sido ocupada durante grande parte 

do ano, explorando uma vasta gama de recursos estuarinos, marinhos e terrestres, 

funcionando, possivelmente, em articulação com acampamentos temporários 

especializados, dos quais é exemplo o sítio do Vidigal (González Morales, Arnaud, 

1990, p.458). 

Assim, esta jazida apresenta enormes potencialidades ao nível da grande 

diversidade de dados e perspectivas de investigação futura. A realização de estudos 

traceológicos sobre o material em pedra lascada, bem como a análise da proveniência 

das matérias-primas líticas, permitiriam acrescentar ao conhecimento sobre os 

caçadores-recolectores do Sudoeste português, informação ao nível das actividades 

cinegéticas, de recolha de recursos alimentares e de percursos na paisagem. Por outro 

lado, a organização espacial intra-sítio, em parte já revelada, necessita ainda de 

informação complementar, nomeadamente ao nível do universo funerário, com a 

identificação da área de necrópole. O estado fragmentário da informação relativamente 

ao mundo funerário deste sítio sugere a muito provável existência de uma necrópole, à 
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semelhança das jazidas do Sado e de Muge (Arnaud, [s.d.] c), mas até ao momento 

não foi ainda detectada, como já referimos.  
 

5.2.1.4 Área D: O vale da ribeira de Seixe 

 

Na margem Norte da ribeira de Seixe, em área denominada como Paço Velho, 

a cerca de 3,7 km da actual linha de costa e a cerca de 4.5 km da, detectou-se uma área 

com diversos núcleos de materiais arqueológicos, dos quais se destacou o concheiro 

do Paço Velho 2 (Reis, no prelo a e b) (Figuras 8 e 9) (Anexos: Fotografias, Figuras 

16-18). 

Figura 8- Área D: O vale da ribeira de Seixe. Localização dos sítios 

arqueológicos referidos no texto (Endovélico, prospecção e sítios dos 

quais foram estudados materiais), no excerto da Carta Militar de 

Portugal, 560, S.C.E., modificada. Escala de 1:25000. 

 

 

Caracterizado no âmbito das prospecções arqueológicas realizadas em 2012, o 

concheiro do Paço Velho foi-nos dado a conhecer pelo arqueólogo Joel Rodrigues.38 

Durante as prospecções arqueológicas dirigimo-nos ao local indicado e pudemos 

reconhecer um concheiro que apresentava à superfície diversos materiais 

arqueológicos integráveis no Mesolítico Final/Neolítico Antigo e identificar uma série 

de núcleos de ocupação envolventes, nomeadamente o habitat do Paço Velho 6. O 

concheiro situa-se sobre uma pequena elevação a cerca de 64 m, junto a uma nascente 

                                                           
38 Joel Rodrigues identifica o sítio graças à informação dada pelo Sr. Amândio da Silva de S. Miguel. 
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de água doce, com grande domínio visual sobre a paisagem a Sul, sobre o vale da 

ribeira de Seixe e da ribeira Seca. 

Na área envolvente, onde foi detectado o concheiro, como já foi referido, foi 

identificado um conjunto de vestígios arqueológicos que designamos como diferentes 

núcleos, numerados (Paço Velho 1 – Paço Velho 6) (Figuras 8 e 9). De entre estes 

núcleos detectados, apenas dois foram considerados como sítios arqueológicos, 

considerando-se os restantes relacionados com os de maior dimensão (Paço Velho 2 e 

Paço Velho 6).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Mapa da localização de pormenor dos vestígios arqueológicos do núcleo de Paço Velho, em excerto 

da Carta Militar de Portugal, S.C.E., 560, S.C.E., modificada. Escala de 1:25000. 

 

Deste modo, o núcleo de Paço Velho 1 apresentou uma mó e diversos 

fragmentos cerâmicos à superfície. O sítio do Paço Velho 3 forneceu um conjunto 

apenas constituído por material lítico. O núcleo designado como Paço Velho 4 

forneceu pouco material conquífero intacto, sugerindo a sua localização próxima da 

estrada que estes possam ser de Época Contemporânea. O sítio do Paço Velho 5 

forneceu apenas escasso material conquífero, podendo estar relacionado com o 

concheiro que se situa na elevação em zona muito próxima.  

O sítio do Paço Velho 6 apresentou uma grande concentração de material 

arqueológico (sobretudo cerâmico, mas também lítico) numa pequena elevação 

aplanada, pelo que foi classificado como habitat de época neolítica ou calcolítica (?).  
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• Paço Velho 2  

O concheiro do Paço Velho 2 apresenta uma grande concentração de conchas à 

superfície e no solo revolvido, a partir das quais foi obtida uma datação enquadrável 

na 2ª metade do VI milénio BC (Tabela 7).  

 
Tabela 7- Paço Velho 2: datação de 14C 

• Data e calibração obtidas pelo Doutor A. Monge Soares, a quem se agradece. 
• Calibração realizada a partir da curva de calibração Marine09 (Reimer et al., 2009) e o programa Calib 

6.1.0 (Stuiver, Reimer, 1993). A correcção para o efeito do reservatório oceânico foi baseado em Soares e Dias, 

2006. 

 

 A amostra datada é proveniente de um contexto superficial de uma área restrita. 

Não obstante, o facto de as conchas datadas poderem ser originárias de diferentes 

contextos requer caução na sua leitura, não podendo esta ser relacionável com um 

momento inicial ou final de ocupação do concheiro.   

De entre o material conquífero presente no concheiro do Paço Velho 2, pôde-se 

identificar espécies de proveniência costeira de substrato rochoso, nomeadamente a 

Patella sp., Mytillus sp. e Thais haemastoma, bem como espécies estuarinas de fundo 

arenoso, como a Cerastoderma edule, Ruditapes decussata, Ostrea edulis e 

Crassostrea angulate.  

O restante espólio arqueológico presente neste sítio consistia exclusivamente em 

material lítico, não tendo sido encontrado qualquer exemplar cerâmico na plataforma 

onde se situa o concheiro, nem na base imediata desta.  

 

 

 

 

 

 

 

Proveniência Amostra  Ref. Lab. Idade BP  

 

Idade cal. (cal BC) 

1σ                     2σ 

Superficial  Conchas 

marinhas 

 
 

Sac - 2847  6930 ± 60 5465–5350  5519 - 5289  
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Tabela 8- Paço Velho: Categorias tecnológicas em pedra lascada 

• Materiais de pedra lascada provenientes de prospecção. 

 

O conjunto lítico recolhido no Paço Velho 2 (Tabela 8) (Anexos: Desenhos, 

Figuras 12 e 13; Fotografias, Figura 27) é composto, sobretudo, por lamelas de sílex, 

com grande representação de peças não-retocadas, restos de talhe, um núcleo, alguns 

utensílios retocados (lamelas e lascas, raspadeiras, geométricos), um pequeno percutor 

com marcas de utilização, em xisto silicioso, duas peças macrolíticas sobre sílex e um 

peça indeterminada (possível machado ou percutor).  

O núcleo de lamelas recolhido é realizado sobre uma rocha metamórfica local, 

apresenta forma prismática e um plano de percussão facetado, encontrando-se exausto.  

O conjunto lamelar (18) apresenta uma largura média de 7,7 mm e espessura de 

2 mm, não tendo sido possível realizar a média de comprimentos, uma vez que apenas 

dois exemplares se encontravam inteiros. Este conjunto apresenta características 

bastantes uniformes, revelando talões sobretudo facetados, bordos paralelos, secções 

triangulares, bolbos pronunciados e perfis mesiais essencialmente direitos. Trata-se em 

grande parte de exemplares lamelares brutos (sete), tendo-se contabilizado quatro com 

retoque e sete com possíveis traços de utilização. Registou-se a existência de um 

Categoria Tecnológica Paço Velho 1 Paço 
Velho 2 

Paço 
Velho 3 

Paço Velho 6 

Núcleos  1  1 
Material de 
manutenção 

 4   

Material residual 
                Restos de talhe 
                Micro-buril 

1 
1 
 

17 
16 
1 

 
 
 

3 
3 
 

Material de Preparação 
e Reavivamento 
                 Peça com 
córtex 

 
 

5 
 
2 

 
 

 
 

Material de debitagem 
(em bruto) 
                 Lamelas 
                 Lascas 

3 
 
2 
1 

8 
 
7 
1 

2 
 
2 

 
 
 

Utensílios (com retoque) 
        Lamela retocada 
        Lasca retocada 
        Raspadeira 
        Trapézio 
        Outro geométrico  
(indeterminado) 
Peça com traços de 
utilização 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
4 
1 
2 
1 
1 
 
11 

  
 

1 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Total 4 55 2 
 

5 
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trapézio simétrico em sílex sobre lamela que apresenta retoque curto, directo e 

abrupto, e uma possível fractura de impacto na base maior e um outro geométrico de 

forma indeterminada (trapézio/triângulo?). 

Foram contabilizadas nove lascas, sendo que duas delas correspondem a material 

de preparação e manutenção. As restantes cinco, classificadas como material debitado, 

apresentam sobretudo talões facetados e perfis direitos, bordos essencialmente 

irregulares, e uma média39 de comprimento de 42,25 mm, de largura de 27 mm e 

espessura de 8,43 mm, sendo que três delas apresentavam traços de utilização. Foram 

registadas duas raspadeiras sobre lasca, uma delas em sílex com retoque curto, alterno, 

rectilíneo, contínuo e semi-abrupto, na extremidade distal. O outro exemplar de 

raspadeira, em quartzo leitoso apresenta um retoque curto, abrupto, rectilíneo na 

fractura mesial. Uma outra lasca sobre quartzo leitoso apresenta retoque curto, directo, 

rectilíneo, semi-abrupto e contínuo em ambos os bordos. 

Para além destes, foram ainda registados três exemplares com traços de 

utilização nos bordos. 

Dentro do material residual foram contabilizados 17 restos de talhe e um micro-

buril. Já na categoria de material de manutenção foram integradas quatro peças e 

finalmente na categoria de material de preparação e reavivamento, cinco peças. 

Relativamente às matérias-primas, é o sílex que predomina neste conjunto 

(65%), seguido pelo quartzo leitoso (10,4%), encontrando-se também registados o 

quartzito, o grauvaque e o xisto silicioso. 

No que toca aos produtos debitados - lamelas - verifica-se que 85% são 

realizadas sobre sílex, sendo a restante indústria realizada sobre quartzo e xisto 

silicioso. Já as lascas são realizadas sobretudo em quartzo, registando-se também 

exemplares em sílex e quartzito. O sílex apresenta coloração branca, creme e 

tonalidades rosadas. 

No sítio do Paço Velho 2, foi recolhido um pequeno percutor em xisto silicioso 

(Anexos: Desenhos, Figura 13, peça 3). Esta peça encontra-se intacta, apresenta a 

superfície activa percutida e poderá ter funcionado como peça intermédia para 

percussão indirecta. Foi ainda recuperada uma peça de classificação não totalmente 

clara, podendo tratar-se de um machadinho ou percutor. A alguns metros da base da 

                                                           
39 Medidas lidas nos exemplares integrados na categoria de material debitado. 
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plataforma onde se situa o concheiro, foi recuperado um fragmento de mó em 

grauvaque com apenas uma superfície activa que se encontra picotada. 

Em zona próxima ao concheiro, registou-se ainda o aparecimento de escórias, 

que atestam uma ocupação histórica do sítio. 

A informação de carácter preliminar do concheiro do Paço Velho 2 não permite 

classificar com clareza a natureza deste espaço e o seu papel na paisagem, dado que, 

para tal, escavações arqueológicas seriam necessárias. No entanto, as leituras da 

indústria lítica sendo reveladoras de uma grande variedade de utensílios, de elementos 

integrantes de todas as fases da cadeia operatória, assim como a diversidade registada 

a nível malacológico e o local de implantação do sítio, são elementos que quando 

conjugados, sugerem que este se poderá tratar de um local de habitação de carácter 

mais permanente (Reis, no prelo a e b), revelando também uma ocupação até fase 

tardia desta área por caçadores-recolectores. 

 

• Paço Velho 3 

Da área designada como Paço Velho 3, localizada a cerca de 200 m do 

concheiro, foram recuperadas duas lamelas fragmentadas.  

 

• Paço Velho 1 

Da área denominada como Paço Velho 1, foi recolhido um pequeno conjunto de 

materiais que incluía peças em pedra lascada, cerâmica manual e uma mó (Anexos: 

Fotografia, Figura 11). O conjunto lítico incluía um resto de talhe em quartzito, duas 

lamelas mesiais em sílex e uma lasca em grauvaque. O conjunto cerâmico incluía três 

fragmentos (2 bordos e 1 bojo) de pastas compactas. Dois dos fragmentos 

apresentavam superfícies alisadas e o outro polidas, correspondendo uma das peças a 

um recipiente de forma aberta.  

Finalmente, foi ainda recuperado um dormente de mó intacto que apresentava a 

superfície activa picotada e os bordos polidos. A área de proveniência destes materiais 

situa-se a cerca de 250 m do sítio de Paço Velho 6, pelo que podem estar relacionados 

com este.  

 

• Paço Velho 6 

O sítio do Paço Velho 6, classificado como habitat do Neolítico ou Calcolítico, 

apresentava uma série de materiais, sobretudo cerâmicos, que excluíram, por ora, a sua 
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datação no Neolítico Antigo (Anexos: Desenhos, Figuras 14 e 15). A ausência de 

decoração, que surge por norma com grande representatividade nos conjuntos do 

Neolítico Antigo (ex. Vale Pincel (Silva e Soares, 1981)), foi também outro factor tido 

em conta na atribuição cronológica do sítio. Os únicos elementos possivelmente 

enquadráveis no Neolítico Antigo são os materiais em pedra lascada. Registou-se a 

presença de um pequeno núcleo de lamelas em sílex rosa, com vestígios de córtex, que 

apresenta um plano de debitagem facetado e forma prismática. Para além do núcleo, 

foram ainda recolhidos três restos de talhe (em sílex) e duas lascas (em sílex e 

quartzito). A lasca produzida em sílex apresentava retoque curto, alterno, rectilíneo e 

semi-abrupto em zona mesial. A lasca produzida sobre seixo de quartzito apresentava 

polimento na superfície dorsal, na parte distal, tendo sido ainda registados nesta peça, 

na superfície cortical, marcas de utilização. Relativamente à presença de material 

conquífero, apenas foi recuperado um fragmento de concha de Patella sp.. 

 

• Quarteirães 

O sítio de Quarteirães localiza-se numa pequena plataforma de suave declive 

para o vale da ribeira Seca. Possui um muito bom controlo de paisagem, situando-se 

no intermédio de três cursos de água. No local, em vala anexa a um poste de 

electricidade, foi possível detectar um pequeno conjunto de materiais arqueológicos 

(Anexos: Desenhos, Figuras 13; Fotografias, Figura 19) que aponta para uma 

ocupação durante o Neolítico/Calcolítico, excluindo também, por ora, a ocupação 

durante o Neolítico Antigo. Os materiais arqueológicos consistem em cerâmicas 

manuais e material em pedra lascada (um núcleo sobre seixo de quartzito, um seixo 

unifacial em grauvaque, um seixo bifacial em grauvaque com possíveis marcas de 

percussão, duas peças com córtex, duas peças de manutenção, cinco lascas em 

quartzito e uma lamela em rocha metamórfica local com traços de utilização num dos 

bordos) (Anexos: Desenhos, Figura 16). Para além destes, foram ainda recuperados 

um seixo ovalado em quartzito/grauvaque e cinco fragmentos de argila cozida. 

Refira-se que as pastas das cerâmicas dos sítios de Paço Velho 6, Paço Velho 1 e 

Quarteirães apresentam grandes semelhanças ao nível da compacidade, colorações, 

composição dos elementos não-plásticos e que como já foi atrás referido, não 

aparentam uma filiação no Neolítico Antigo. 

As matérias-primas presentes nestes conjuntos são maioritariamente não-locais 

(sílex), tendo sido também registadas outras, de proveniência local 
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(quartzitos/grauvaques e quartzo). O sílex proveniente do Paço Velho poderá ser 

originário da região envolvente do Cabo de S. Vicente, a cerca de 50 km de distância, 

(Com. Pess. Nuno Pimentel). As amostras de sílex recolhidas da praia do Belixe, 

apresentam grande semelhança, quando analisadas à lupa binocular, com o sílex de 

Paço Velho. A confirmação de que o sílex deste sítio arqueológico é proveniente do 

Algarve, requereria uma análise mais aprofundada, bem como a prospecção e 

despistagem da área de S. Teotónio, como possível fonte de recolha de sílex (cerca de 

9 km de distância da área do Paço Velho), de forma a verificar a informação 

disponível na Carta Geológica de Portugal, Folha 7, escala de 1/200 000 (Oliveira, 

1983).  

 

5.2.2 Síntese:   

  

O registo arqueológico que tem vindo a ser descrito engloba realidades culturais 

e cronológicas distintas.  

Na zona mais litoral do território, observa-se um vasto conjunto de sítios que, 

para além da sua breve descrição inicial, pouca ou nenhuma atenção tem recebido por 

parte da comunidade arqueológica.  

A tarefa de revisitar todos os sítios arqueológicos das cronologias aqui tratadas 

revelou-se impossível. Foram, no entanto, revisitados todos os sítios abordados neste 

capítulo, o que permitiu retirar algumas conclusões sintetizadas de seguida:  

- A multiplicidade de sítios/manchas de ocupação, nomeadamente na área do 

Almograve (Área B), pode, na realidade, ser considerada como um só sítio, palco de 

diversas reocupações e que devido aos factores de erosão natural, são ou não visíveis, 

aos investigadores, conforme a época; 

- Grande parte dos sítios constitui locais que foram alvo de reocupações 

humanas culturais e cronologicamente distintas, durante um vasto período de tempo; 

- O contexto dunar em que os sítios litorais se implantam acarreta um conjunto 

de problemas de interpretação estratigráfica que têm vindo a originar diferentes 

perspectivas sobre o seu faseamento ocupacional; 

- A presença de cerâmicas manuais em contextos superficiais tem permitido 

atribuir sítios com macro-utensilagem lítica ao Neolítico Antigo. 

- As recolhas de materiais de superfície mostram-se truncadas e revelam um 

registo arqueológico que permite apenas contribuir para apontar momentos 
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ocupacionais dos sítios com pouca precisão, sobretudo devido à dificuldade em 

distinguir os materiais de pedra lascada de tradição mesolítica e neolítica em contexto 

superficial; 

Em suma, verificou-se uma dualidade face ao registo arqueológico presente na 

região em estudo. Por um lado, os sítios dunares revelam um registo arqueológico 

frágil, estratigrafia problemática (veja-se o caso de Medo Tojeiro neste capítulo e no 

Capítulo 7) e um conhecimento essencialmente ao nível superficial. Por outro lado, a 

ocupação de carácter interior conhecida no vale do Mira, patente no sítio de Fiais, 

revela-se detentora de um registo sólido, cultural e cronologicamente bem definido.  

Uma abordagem ao nível da macro-escala permite, por ora, visualizar sítios de 

cronologia do Mesolítico Final, no litoral e interior do território e sítios do Neolítico 

Antigo apenas no litoral, como se abordará nos capítulos seguintes. 
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6. Entre a Serra e o Mar: a ocupação do espaço 

 

6.1 A implantação dos sítios no Mesolítico Final  

 

 Numa faixa territorial que se estende entre a serra e o mar, o povoamento 

mesolítico localiza-se, essencialmente, em zonas litorais, sobre as actuais arribas, ou 

em torno do vale do rio Mira e ribeira de Seixe, sendo totalmente desconhecido em 

zonas interiores de serra (Figura 10). 

 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

80 
 

 
Figura 10- Localização do povoamento do Mesolítico sobre o modelo digital de terreno, na área em estudo. 
Modelo digital de terreno retirado de http://www.faunalia.pt/download a partir de 
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp, modificado. Dados dos cursos de água retirados de 
http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx. As cronologias e os sítios apresentados no mapa foram atribuídos 
a partir da informação disponível no Endovélico, e reformuladas nalguns casos, conforme os dados que se 
apresentaram no Capítulo 5.  

 

 Em primeiro lugar, verificou-se que uma grande quantidade de sítios localizados 

nas dunas possui cronologias atribuídas ao Mesolítico, com base na observação das 

indústrias líticas provenientes de superfície. No entanto, as observações revelam-se 

insuficientes quando estes sítios padecem de inúmeros problemas de erosão, levando a 

que materiais arqueológicos de diversos momentos ocupacionais se encontrem hoje 

em dia à superfície. A grande parte dos sítios representados nesta Figura tem sido 

atribuída uma cronologia do Mesolítico (de fácies mirense) (base de dados 

Endovélico). Tendo em conta que a questão do “mirense” e seus significados culturais 

e cronológicos ainda são um ponto pouco claro no debate arqueológico (Zbyszewski et 

al., 1971; Raposo e Silva,1984; Raposo, 1997; Carvalho,2007a; Cardoso e 

Gomes,1997), devido às múltiplas interpretações e escassez de associação de mirenses 

a contextos estratigráficos seguros, optou-se por referir estes sítios apenas como 

pertencendo ao “Mesolítico”. A discussão das temáticas do “Mirense” e 

“Languedocense” nesta região seria de grande importância, no entanto, no estado 

actual dos conhecimentos, apenas novos dados provenientes de escavações 

arqueológicas e datações absolutas, permitiriam, clarificar o carácter cronológico e 

tecno-tipológico chamadas indústrias “mirenses” desta região.  

 Tendo em conta estes factores, e assumindo o carácter mesolítico destas 

indústrias pré-históricas, dadas as tipologias líticas presentes e as observações dos 

investigadores que prospectaram esta costa, verificou-se uma grande densidade de 

ocupação da faixa litoral deste território que se materializa na mancha “contínua” de 

vestígios arqueológicos visíveis na Figura 10.  
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  Se a proximidade ao mar parece ter sido o factor preponderante na escolha do 

local de habitação temporário por parte dos caçadores-recolectores, também a 

proximidade a cursos de água doce parece ter tido alguma relevância.  

Em segundo lugar, considerando que, de entre os sítios incluídos no mapa do 

povoamento mesolítico (Figura 10), apenas quatro se encontram datados do Mesolítico 

Final, através de radiocarbono – Fiais, Montes de Baixo, Paço Velho 2 (?) e Medo 

Tojeiro (?) (Figura 12), o quadro visual do povoamento revela padrões bem definidos, 

quando comparado com o mapa geral do povoamento mesolítico  

Assim, verificou-se que diversos sítios se implantaram nas arribas junto  

à foz das ribeiras – Brejo da Moita, Pedra da Atalaia, Foz dos Ouriços- e, no caso das 

ribeiras de maior dimensão, ao longo do seu curso - Aivados 2, Aivados Norte, 

Aivados e Espigão-, mantendo sempre grande proximidade ao mar (entre os 0,5 km e 

os 2,70 km). 

 Por outro lado, da observação do mapa do povoamento mesolítico emerge um 

outro elemento: a localização singular do sítio de Fiais (González Morales, Arnaud, 

1990; Lubell et al., 2007; Arnaud, 2002). Como já referido anteriormente, este 

concheiro encontra-se situado numa posição intermédia de écotono entre a planície 

litoral e a zona de relevos, implantando-se num planalto, a cerca de 100 m de altitude. 

Relativamente à proximidade a cursos de água, verifica-se que este sítio se situa junto 

a uma pequena linha de água (Corgo de Fiais) integrada numa ribeira tributária do 

Mira (Vale de Gomes), localizada a cerca de 2 km de distância do rio Mira. Fiais situa-

se, ainda, a cerca de 12 km da antiga linha de costa. 

 Como já comentámos, a sua posição numa zona de transição entre duas 

paisagens distintas garantir-lhe-ia o acesso a uma vasta gama de recursos ambientais 

que se encontram presentes no registo arqueológico, e que apontam para a exploração 

do ambiente estuarino do rio Mira (apesar de não se conhecer ainda a extensão 

máxima do estuário na época), do ambiente costeiro e dos Relevos Litorais. No 

entanto, se observando o território analisado, podemos considerar singular a 

localização de Fiais, esta deixa de o ser se olharmos para o mapa do povoamento 

mesolítico do território Centro/Sul de Portugal, onde nos casos do vale do Tejo (Bicho 

et al. 2010) e Sado (Arnaud, 2000; Arias e Diniz, 2012), se verifica um padrão de 

ocupação territorial que visa a exploração de ambientes estuarinos, semelhante ao de 

Fiais.  
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  Já nos casos dos sítios de Paço Velho 2 e Montes de Baixo, revela-se ainda uma 

outra componente do povoamento mesolítico, que conjuga factores de localização dos 

dois tipos já apresentados.  

 Desta forma, a implantação do concheiro do Paço Velho a meia encosta de uma 

pequena elevação, a uma altitude de cerca de 64 m, garante grande domínio visual 

sobre a paisagem a Sul (vale da ribeira de Seixe e ribeira Seca e a serra da Brejeira). 

Neste caso, a proximidade a um curso de água de maior dimensão (a ribeira de Seixe) 

garantir-lhe-ia o acesso a recursos estuarinos como se encontra patente nos restos 

malacológicos recuperados (vide Capítulo 5). A escolha deste local terá tido em 

consideração a proximidade a uma nascente de água e a curta distância ao mar – cerca 

de 4,5 km na época - de forma a garantir a exploração de um conjunto de recursos de 

ambiente rochoso. 

 Por outro lado, distando apenas cerca de 1,9 km para Oeste do local de 

implantação do concheiro Paço Velho 2, o sítio de Montes de Baixo situa-se a uma 

cota média de 20 m “na rechã inferior da vertente norte do troço vestibular da ribeira 

de Seixe” (Silva e Soares, 1997, p. 70), a cerca de 2,7 km da antiga linha de costa. Tal 

como no caso das comunidades que ocuparam o Paço Velho, também as que ocuparam 

Montes de Baixo parecem ter tido em conta a grande proximidade ao mar e ao vale de 

uma ribeira de grande dimensão. Tal como referem T. Silva e J. Soares (Op. Cit.,p. 

70), a bacia de Odeceixe seria um verdadeiro mar interior que banhava o sopé desta 

última jazida.  

 A existência de sítios com cronologias integradas no Mesolítico Final, bem 

definidas, como os sítios de Fiais, Montes de Baixo e Paço Velho (?), ainda que nem 

todos sejam estatisticamente contemporâneos, representa padrões coerentes de 

exploração territorial, patentes nos seus factores locativos em zonas mais interiores 

(Fiais) e em zonas litorais com proximidade a cursos de água de grande relevância 

ambiental (Montes de Baixo e Paço Velho 2).  

Os critérios de ocupação territorial observados no povoamento mesolítico desta 

região detêm um carácter dual. Por um lado, os sítios localizados sobre as arribas, dos 

quais apenas dispomos de cronologia absoluta para Medo Tojeiro, apresentam como 

factor essencial a proximidade ao mar, localizando-se, por vezes, junto de ribeiras. 

Poderá supor-se que estes sítios constituíram locais de estadia temporária, 

especializada na obtenção de recursos alimentares aquáticos (apenas alguns 

apresentam material conquífero à superfície) e exploração de matérias-primas locais? 
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Neste caso, a realização de escavações arqueológicas em diversos locais poderia 

esclarecer a questão. A importância do mar e os seus recursos parece ser o 

denominador comum às escolhas de implantação dos locais de ocupação de curta ou 

maior duração. A concentração do povoamento durante o Mesolítico Antigo ao longo 

do Litoral Centro e Sul, com algumas excepções, já apontada por alguns estudos 

(Araújo, 2003; 2012, p.21) assume, no conjunto de dados aqui tratados, uma expressão 

de destaque.  

Uma reorganização do povoamento durante o Mesolítico Final tem sido 

verificada para os grandes estuários do Sado e Tejo (Araújo, 2003, p.112). Neste 

contexto, o caso do concheiro de Fiais poderá constituir um exemplo desta 

reorganização também nas comunidades situadas mais a sul, em torno do Mira. 

Certamente, o desconhecimento de outros sítios arqueológicos do Mesolítico Final, até 

à data, no vale do Mira, não serão prova de que não existem, permanecendo ainda em 

aberto as questões relacionadas com os modelos de organização da exploração 

paisagística, por parte destas comunidades. O longo período de ocupação deste sítio 

(cerca de um milénio, ver Tabela 11) aponta para que este pudesse ter detido um papel 

central na organização do povoamento durante o Mesolítico Final. 
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6.2 A implantação dos sítios no Neolítico 

Os sítios arqueológicos conhecidos que marcaram o início do Neolítico Antigo 

na região em estudo localizam-se até à data exclusivamente no litoral, sobre as arribas 

(Figura 11). 

 

                                



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

85 
 

Figura 11- Localização do povoamento do Neolítico sobre modelo digital de terreno, na área em estudo. 
Fonte: Modelo digital de terreno retirado de http://www.faunalia.pt/download a partir de 
http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp, modificado. Dados dos cursos de água retirados de 
http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx. As cronologias e os sítios apresentados no mapa foram atribuídos 
a partir da informação disponível no Endovélico, e reformuladas nalguns casos, conforme os dados que se 
apresentaram no Capítulo 5. 

 

Do conjunto de sítios referidos apenas se dispõe de cronologia absoluta para 

um caso, problemático - Medo Tojeiro- que será abordado no Capítulo 7.1 e datação 

por materiais para dois: Praia das Galés 2 e Brejo da Moita 2. Os restantes sítios 

representados no mapa anterior foram classificados através de observações de 

superfície (tendo em conta, nomeadamente, a presença de cerâmicas manuais), tendo-

se optado por excluir do mapa alguns dos sítios visitados nas prospecções e que não 

foram considerados enquadráveis no Neolítico Antigo, tais como a Pedra da Atalaia e 

a Casa Nova 1. Deste modo, podem integrar-se com maior certeza, no Neolítico 

Antigo, os sítios de Praia das Galés 1, Brejo da Moita 2 (Soares, 1997,p.598,601), e 

mais a sul, as manchas de ocupação de Barra Grande/Lapa das Pombas 

(provavelmente relacionada com Medo Tojeiro), de Pedra dos Corvos e Ponta da 

Ilha/Carriços. 

 Relativamente à sua localização geográfica, situam-se a norte do rio Mira, 

sobre a arriba, junto ao mar, o sítio da Praia das Galés e Altura do Norte-Malhão e a 

sul do Mira, também sobre a arriba e localizados juntos a uma ribeira, os sítios do 

Brejo da Moita 2, Angra entre a Pedra da Atalaia e a Ponta de Dom Rodrigo, Brejo do 

Cagarrão e Pegada do Boi. 

 Localizados também sobre a arriba, mas sem grande proximidade a um curso 

de água, encontram-se o seguinte conjunto de sítios e/ou manchas de ocupação do 

litoral do Almograve: Ponta da Ilha/Carriços, Pedra dos Corvos 1 e 2, Barra 

Grande/Lapa das Pombas e Medo Tojeiro.  

 A Sul deste núcleo encontra-se um vazio no conhecimento em relação ao 

Neolítico Antigo apenas preenchido na região de S. Vicente-Sagres (Cardoso, et al., 

2001; Soares et al., 2005/2007; Carvalho e Valente, 2005; Carvalho, 2007b, 2010), 

pelos já conhecidos sítios de Rocha das Gaivotas (Carvalho e Valente, 2005; Carvalho, 

2008, 2010), Cabranosa (Carvalho, 2008, 2010), Padrão (Gomes 1997) e Vale Santo 

(Bicho, 2004, Carvalho, 2010). 

  

6.3 Relação espacial entre os sítios e os recursos aquáticos: O rio e o mar 
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A proximidade ao mar e aos cursos de água doce parece ter sido um factor 

determinante na escolha dos locais de implantação durante o Mesolítico e o Neolítico 

na região em estudo. 

Assim, ao analisarmos os dados respeitantes aos sítios arqueológicos 

localizados na costa, verifica-se que a presença de conchas não se regista em todos 

eles. Deste modo, optou-se por fazer o levantamento dos sítios arqueológicos que 

apresentavam vestígios conquíferos à superfície e sua relação com a cronologia e a 

implantação topográfica.  

 
Tabela 9- Sítios arqueológicos com presença de material conquífero à superfície. 

Sítio Cronologia Implantação Observações  

Foz dos Ouriços Mesolítico Sobre a arriba, junto a 

 

Estação de ar livre 

Espigão 

 

Mesolítico A cerca de 1,5 km da costa, 

junto a ribeira. 

Habitat 

Pedra da Atalaia 

 

Mesolítico, Neo-

Calcolítico e Idade 

Média 

Sobre a arriba, perto de uma 

ribeira. 

Estação de ar livre 

Montes de Baixo 

 

Mesolítico Antigo, 

Mesolítico Final e 

Calcolítico 

A cerca de 2km da costa, 

junto à ribeira de Seixe. 

Concheiro 

Fiais 

 

Mesolítico Final A cerca de 12 km da antiga 

linha de costa, junto a ribeira 

tributária do rio Mira. 

Concheiro 

Praia do Carvalhal 

 

Mesolítico Sobre a falésia, junto a 

ribeira. 

Estação de ar livre 

Nascedios 

 

Mesolítico (de fácies 

mirense) 

Sobre a arriba Estação de ar livre 

Medo Tojeiro 

 

Mesolítico Final? 

Neolítico Antigo 

Sobre a arriba. Concheiro 

Pedra de Dom 

Rodrigo 

 

Mesolítico (de fácies 

mirense) 

Sobre a arriba, perto de uma 

ribeira. 

Estação de ar livre 

Brejo do Cagarrão 

 

Neolítico Sobre a arriba, junto a 

 

Estação de ar livre 

Barra Grande/Lapa 

das Pombas 

 

Mesolítico (de fácies 

mirense) e Neolítico 

Sobre a arriba. Estação de ar livre 

Praia das Galés 1 

 

Neolítico Sobre a arriba. Estação de ar livre 

Brejo Largo 

 

Neolítico Sobre a arriba. Estação de ar livre 

Pegada do Boi 

 

Neolítico Sobre a arriba, junto a 

ribeira. 

Estação de ar livre 
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Angra entre a Pedra 

da Atalaia e a Pedra 

D. Rodrigo 

 

Neolítico Sobre a arriba. Estação de ar livre 

Brejo da Moita 2 

 

Neolítico Antigo Sobre a arriba, junto a 

ribeira. 

Estação de ar livre 

Paço Velho 2 

 

Mesolítico Final (?) A cerca de 4.5 km da linha 

de costa, sobre pequena 

elevação sobranceira ao vale 

da ribeira de Seixe. 

Estação de ar livre 

Foz do Mira (Pedra 

do Patacho) 

Paleolítico e 

Mesolítico 

(indeterminado e de 

  

Sobre a arriba, junto à foz do 

rio Mira. 

Estação de ar livre 

• Ver referências bibliográficas para os sítios no Capítulo 5 e Anexos: Base de dados de sítios 

arqueológicos40. 

 

Verificou-se, em primeiro lugar que, a partir da análise da Tabela 9, sete sítios 

classificados como Mesolítico (sem maior precisão cronológica) apresentavam 

vestígios conquíferos, encontrando-se localizados sempre sobre a arriba, e a maioria 

com grande proximidade a cursos de água, nomeadamente, os sítios da Foz dos 

Ouriços, Espigão, Pedra da Atalaia, Praia dos Carvalhal, Nascedios, Pedra de Dom 

Rodrigo e Foz do Mira (Pedra do Patacho). Para além destes, foram registados 

vestígios conquíferos em oito sítios do Neolítico (sem maior precisão cronológica): 

Pedra da Atalaia, Brejo do Cagarrão; Barra Grande/Lapa das Pombas, Praia das Galés 

1, Brejo Largo, Pegada do Boi, Angra entre a Pedra da Atalaia e a Pedra de D. 

Rodrigo, Brejo da Moita 2. 

A ausência de material conquífero em locais escavados, como em Palheirões 

do Alegra, não será, de facto, totalmente justificável com situações de carácter erosivo 

e com os níveis de acidez do solo, uma vez que se encontra registada a presença de 

material conquífero em diversos locais, como em Medo Tojeiro, situando-se ambos os 

sítios numa área onde os solos são dominantemente ácidos, com PH entre 5.6 e 6.5 + 

4.6 a 5.5)41. Se a grande quantidade de conchas permitiria a sua conservação através 

do carbonato, então os sítios onde o seu consumo foi reduzido apresentariam apenas 

escassos ou nenhuns vestígios à superfície, sem grandes probabilidades de 

conservação. A conjugação deste factor com o fenómeno de deflação, já abordado para 

                                                           
40 Informação disponível em formato digital. 
41 http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/ 
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estes contextos, poderá ser responsável pela não conservação de elementos 

conquíferos.  

Será esta uma realidade derivada não só de factores inerentes à conservação do 

sítio, mas também, justificada por factores de ordem cultural, onde a grande 

importância dos moluscos marino-estuarinos no âmbito das dietas durante o 

Paleolítico Superior/Mesolítico Antigo, não estaria ainda consolidada? Permanece a 

sugestão até que novos dados provenientes de escavações arqueológicas, datações 

absolutas e tafonomia permitam clarificar esta questão. 

Em segundo lugar, verificou-se que todos os sítios com cronologias precisas 

atribuídas ao Mesolítico Final apresentavam concheiros, quer fossem de maior ou 

menor expressão, nomeadamente, Fiais, Montes de Baixo, Paço Velho 2 (?) e Medo 

Tojeiro (?). 

 Ao contrário dos concheiros de Muge, os concheiros da costa Sudoeste e do 

Mira não constituem colinas artificiais com grande expressão paisagística. No sítio de 

Fiais, os níveis conquíferos chegam a atingir os 70 cm de espessura nalgumas áreas e 

noutras, os 15 cm, sendo muito provável que “o processo de formação deste concheiro 

decorreu mediante a justaposição de numerosos pequenos montículos de conchas, 

dispostos de modo bastante descontínuo, por uma área bastante vasta” (Arnaud, [s.d.] 

b).   

Tal como em Poças de S. Bento (Sado), também o concheiro de Fiais apresenta 

uma localização a cerca de 2 km do rio, situando-se junto a um tributário. Se o retorno 

energético dos moluscos não justifica per si o seu transporte e consumo no sítio no 

caso de Poças de S. Bento, este comportamento poderá ser justificado por razões de 

ordem comportamental generalizada entre caçadores-recolectores (Diniz e Arias, 

2012, p. 147). “No Sado, a selecção de áreas com cotas elevadas, de onde se possui 

um excelente controlo visual sobre o vale, constitui um padrão de implantação 

dominante que não privilegia o acesso imediato aos recursos aquáticos como critério 

preferencial, ao contrário do observado em outros concheiros mesolíticos, nos quais a 

proximidade a costa/linhas de água constituiu um factor de localização decisivo.” (Op. 

Cit., p. 147). 

Se parece um ponto assente que a proximidade ao mar ou aos cursos de água 

tinha grande importância, de forma a garantir o fácil acesso aos recursos alimentares 

malacológicos, para a costa Sudoeste são ainda escassos os estudos acerca das paleo-

dietas das populações mesolíticas e neolíticas. Destaca-se, no entanto, o estudo de D. 
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Lubell e colaboradores (1994), cuja análise isotópica realizada revela uma alteração 

abrupta nas dietas durante a transição Mesolítico-Neolítico. Apesar de ainda não 

totalmente esclarecida para a costa Sudoeste, de onde apenas foram estudadas 

amostras de Samouqueira e Melides (Cerca do Zambujal 1 e Gruta do Lagar 1) (Lubell 

et al., 1994, p. 213-214), este estudo aponta para uma dieta no Mesolítico constituída 

por uma componente aquática e terrestre, enquanto durante o Neolítico parecem ter 

sido apenas consumidos elementos terrestres: “The early neolithic sample from 

Melides suggests that futher evidence from coastal sites in southern Portugal may 

show the transition to have been less clear cut. The transition can be described as an 

abandonment of marine resources in favour of terrestrial ones, but we need further 

human and faunal remains from a variety of site dated 7000-6000 BP in order to 

delineate the transition clearly.” (Op. Cit., p.214).  

O carácter aquático e terrestre das dietas mesolíticas verificado por D. Lubell 

(Op. Cit., 1994) encontra-se patente quando se observa o mapa do povoamento 

humano durante o Mesolítico Final (Figura 12), que bem retrata o assentamento destas 

comunidades em torno do vale dos grandes rios, de forma a garantir uma ampla gama 

de recursos alimentares de natureza terrestre, marinha e estuarina. Por outro lado, 

também o decréscimo no consumo de alimentos marino-estuarinos, durante o 

Neolítico Antigo da costa Sudoeste ter-se-á processado de forma gradual (Op. Cit., 

p.214) optando estas comunidas por se estabelecerem no litoral junto às falésias. 

(Figura 11).   

Apontando para a mesma tendência, os estudos realizados sobre os sítios da 

costa vicentina, com base no registo arqueomalacológico (Dean et al., 2010), sugerem 

um decréscimo na exploração dos moluscos marinhos, acompanhado pela alteração 

nas espécies preferenciais e no tamanho dos indivíduos recolhidos: “The trends in 

marine resource use along the costa Vicentina suggest significant decreases in 

foraging efficiency across the Mesolithic/Neolithic transition. The most significant of 

these decreases occur with the Early Neolithic, when the small, edible barnacle, 

percêve, dominates assemblages, and shell-midden layers are far thinner and more 

ephemeral than those in the Late Mesolithic.”(Dean et al., 2010, p.106). Este estudo 

aponta ainda para a existência de um conjunto de sinais que indicam uma diminuição 

da eficácia da economia de recolecção até então praticada (no que concerne à apanha 

de moluscos) durante o Mesolítico Final, que poderá ter influenciado a migração ou a 

adopção da agricultura nesta região (Op. Cit., p. 107). 
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Dada a escassez de dados provenientes da região em estudo pode-se apenas 

referir que o consumo de moluscos se manteve durante o Neolítico Antigo e se 

pudéssemos afirmar com certeza que o concheiro de Medo Tojeiro é de fundação 

neolítica, este seria um exemplo para ilustrar a continuidade por um lado, e 

diminuição, por outro, da utilização destes recursos marinhos nas economias das 

primeiras comunidades neolíticas.  

 

Se, por um lado, o consumo de invertebrados marino-estuarinos adquire um 

especial relevo durante o Mesolítico Final, época em que as comunidades humanas se 

instalam nos vales dos grandes rios, de forma a garantirem a exploração de uma 

paisagem rica em recursos alimentares; por outro, verifica-se que as comunidades 

neolíticas desta região se instalaram em zonas costeiras de forma a garantir a 

exploração do ambiente costeiro. 

 

6.4 Localização das fontes de matéria – prima lítica e economias da pedra 

 

A disponibilidade de matéria-prima para as comunidades do Mesolítico e 

Neolítico apresenta-se distribuída pela paisagem de forma desigual. Por um lado, 

encontra-se disponível localmente matéria-prima de grão grosseiro, e por outro, a 

matéria-prima de grão fino apenas se encontra em zonas muito particulares, sendo 

exógenas (Anexos: Cartografia, Figura 2).  

Se por um lado, se pode encontrar na região costeira diversas cascalheiras de 

seixos de quartzito/grauvaque, por outro lado, as rochas siliciosas apresentam uma 

localização mais restrita, por exemplo, na serra do Cercal, sendo o sílex presente nos 

sítios arqueológicos em estudo, de natureza exógena.   

A disponibilidade local de matéria-prima de grão grosseiro, em cascalheiras de 

fácil acesso, nas praias, parece ser preponderante nas escolhas para produção de lascas 

e artefactos expeditos em acampamentos temporários, como é o caso do acampamento 

neolítico da Praia das Galés. Por outro lado, os utensílios sobre suportes lamelares 

revelam uma preferência dos seus talhadores por suportes litológicos com melhor 

aptidão para o talhe, nomeadamente o sílex, como se verifica no sítio de Medo Tojeiro 

(Anexos: Cartografia, Figura 2). 

O grande número de sítios arqueológicos que pontuam as falésias do litoral 

alentejano, caracterizados como extensas manchas de ocupação humana, são 
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essencialmente representados por material macrolítico em seixos de quartzito e 

grauvaque provenientes das praias na sua envolvência, sendo escassos os materiais 

siliciosos à superfície. A indeterminação cronológica de grande parte destes locais 

(sejam do Paleolítico, Mesolítico ou Neolítico) demonstra bem a preponderância da 

utilização dos recursos locais nestes sítios. Por outro lado, o nosso desconhecimento 

sobre os períodos de ocupação destes lugares costeiros não nos permite apontar um 

momento sazonal de utilização destes espaços. Pode-se apenas dizer que os grupos 

humanos que frequentaram estes sítios durante diversos momentos fabricaram os 

utensílios essencialmente sobre recursos locais, como se encontra patente no sítio de 

Palheirões do Alegra, trazendo consigo, também, rochas siliciosas alóctones, tais como 

o sílex/cherte. (Vierra, 1995, p.119; Araújo, 2012, p. 368).  

Poderá sugerir-se que estes locais foram apenas frequentados temporariamente 

para recolha de seixos e talhe de utensílios, sendo os territórios de exploração de 

recursos alimentares destas comunidades localizados no interior do território. Contudo 

para confirmar esta sugestão serão necessários dados sólidos provenientes de 

escavações arqueológicas.  

Por outro lado, tomando como exemplo o sítio de Fiais, acampamento-base no 

interior, constata-se que a opção pela utilização de rochas siliciosas é preponderante 

sobre a utilização de rochas locais de grão grosseiro. Os vários tipos de chertes não se 

encontram nas proximidades do acampamento, sendo muito provavelmente originários 

da Serra do Cercal/S. Luís. Neste sítio, a utilização das matérias-primas locais ocorre 

de forma escassa.  

No concheiro de Paço Velho 2, apesar de a indústria lítica ser conhecida por 

via de recolhas superficiais, encontra-se presente uma grande percentagem de 

artefactos sobre matéria-prima exógena - o sílex. A provável área de proveniência 

desta matéria-prima localiza-se na envolvência dos cabos de S. Vicente e de Sagres. 

As colorações do sílex proveniente do concheiro de Paço Velho - essencialmente 

creme e rosa - apresentam semelhanças com o sílex recolhido pela autora na Praia do 

Belixe, confirmadas à lupa binocular por Nuno Pimentel. Sendo esta região a provável 

fonte do sílex utilizado no Paço Velho, não se pode descartar outras possibilidades, já 

referidas, como o sílex da zona de S. Teotónio, até à data pouco conhecido. 

Para o sílex presente no concheiro de Montes de Baixo, localizado a cerca de 2 

km a Oeste do sítio do Paço Velho 2, foi também apontada uma possível proveniência 

da região de Sagres-Cabo de S. Vicente (Silva e Soares, 1997, p.85).  
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Na região do cabo de S. Vicente situa-se um conjunto de sítios muito 

provavelmente relacionados com a exploração do sílex - são os casos de Armação 

Nova (Mesolítico Final), (Soares et al., 2005/2007) e Vale Santo 1 (Neolítico Antigo), 

(Bicho et al., 2000; Carvalho e Valente, 2005).   

A presença de sílex, de possível proveniência algarvia, registou-se também em 

jazidas a norte do rio Mira, tal como na Praia das Galés 2. A confirmação deste facto 

através de análises químicas poderá revelar a circulação desta matéria-prima até cerca 

de 85 km a norte do local de origem.  

Em suma, a utilização da matéria-prima lítica é reflexo de escolhas deliberadas 

por parte destes grupos humanos, orientadas conforme o tipo de produto que 

desejavam talhar. A paisagem terá sido percorrida de forma a responder aos 

constrangimentos ao nível da matéria-prima local, procurando matérias-primas de 

melhor aptidão para o talhe nas suas áreas de origem – sílex da área do cabo de S. 

Vicente e cherte e riólito da serra do Cercal/S. Luís, não descartando as que se 

encontravam disponíveis nas imediações mais próximas (quartzos e quartzitos). 
 

6.5 A construção de uma malha de povoamento 

 

Se considerarmos os modelos de povoamento apresentados atrás para os sítios 

do Mesolítico e Neolítico, tendo em conta exclusivamente aqueles que possuem 

datações precisas (cronométricas e tipológicas), surgem alguns aspectos que se devem 

destacar. Em primeiro lugar, verificou-se que os sítios datados do Mesolítico Final se 

situam junto a estuários, com maior ou menor distância ao mar (casos de Fiais, Paço 

Velho 2 e Montes de Baixo). Em segundo lugar, verificou-se que os sítios com datação 

de Neolítico Antigo se localizam exclusivamente sobre a arriba, a menos de 1 km de 

distância ao mar na época. Nos sítios datados não se verificou sobreposição de 

ocupações de Mesolítico Final e Neolítico, à excepção do caso problemático de Medo 

Tojeiro, que será comentado no Capítulo seguinte, e dos sítios/manchas de ocupação 

da área envolvente (Barra Grande/Lapa das Pombas; Ponta da Ilha/Carriços e Pedra 

dos Corvos) (Figura 6). 

Se considerarmos que os sítios Mesolíticos da faixa litoral são constituídos por 

vários momentos de ocupação durante o Paleolítico e Mesolítico Antigo, tendo em 

conta os tipos de materiais presentes e os factores atrás expostos, então esta faixa 
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deverá ter constituído um território despovoado durante o Mesolítico Final, apenas 

frequentado temporariamente, em lugares particulares, como poderá ser o caso de 

Vidigal42. Esta afirmação consiste ainda numa hipótese em estudo e que necessita de 

mais dados cronométricos relativos aos sítios da costa. 

Se seguirmos a hipótese de que este território litoral se encontrava despovoado, 

sendo apenas frequentado temporariamente pelas comunidades residentes no interior 

(Fiais?), poderá perspectivar-se a chegada de comunidades neolíticas e o seu 

estabelecimento nas áreas costeiras, ficando o território interior do estuário do Mira e 

da ribeira de Seixe ocupado pelos últimos caçadores-recolectores. Refira-se aqui que a 

presença de cerâmica cardial no sítio do Brejo da Moita 2/Água da Moita (Soares, 

1997), poderá revelar o caracter exógeno das populações que ocuparam este local, 

sustentando a hipótese avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 O sítio de Vidigal foi já apontado como um acampamento temporário por J. Arnaud (2002, p. 71) que 
funcionaria numa estratégia de exploração paisagística em que Fiais e outros sítios com o mesmo tipo 
de localização seriam os elementos nucleares.  
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Figura 12 - Localização dos sítios arqueológicos datados por radiocarbono ou por materiais arqueológicos provenientes de escavação. Os sítios 5, 6 e 7 do mapa do povoamento do 
Paleolítico Superior/Mesolítico Antigo são referidos na bibliografia como sendo do Epipaleolítico (Silva e Soares,2003). Os sítios 2 e 7 do mapa do Povoamento no Neolítico Antigo são 
apenas conhecidos através de materiais de prospecção. Representação da batimetria no mapa do Paleolítico Superior/Mesolítico Antigo até 40 m; no Mesolítico Final e Neolítico 
Antigo até 20 m. Para valores precisos para o sítios representados, consultar Dias, 2004 e Capítulo 6 desta dissertação. Modelo digital de terreno retirado de 
http://www.faunalia.pt/download a partir de http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp, modificado. Dados dos cursos de água retirados de 
http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx e batimetria retirada de Atlas da Água (http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx#) 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

95 
 

6.6  “Espaço” e “sítio”: leituras sobre uma paisagem humanizada 

 

“Space has no substantial essence in itself, but only has a relational 

significance, created through relations between peoples and places” (Tilley, 1994, 

p.11).   

Após a apresentação dos dados disponíveis para os sítios em estudo, procura-se 

aqui integrá-los numa abordagem que tenha em consideração os conceitos de “espaço” 

e “sítio/lugar”, tal como foram propostos por Tilley (1994)43. O contributo dado por 

estudos realizados por Edmonds (1997), Hirsch e O’Hanlon (1995), e Ingold (2000) 

para uma abordagem arqueológica às paisagens como espaços vividos e 

percepcionados pelas comunidades humanas revela-se de grande importância 

(McFadyen,2006) para a interpretação de alguns aspectos não tão visíveis das 

comunidades aqui em estudo. Neste capítulo, deve destacar-se ainda o artigo de Lesley 

McFadyen (2006) que, ao reunir diversas abordagens dos autores anteriormente 

citados, as aplica ao Mesolítico britânico.  

Deste modo, os mapas e os limites arbitrários estabelecidos nesta dissertação 

não pretendem constrangir a interpretação sobre as escalas de movimentação e as 

vivências das comunidades mesolíticas e neolíticas, mas antes, representar bases 

cartográficas que permitam visualizar e interpretar as possíveis acções humanas e a 

forma como os marcadores de paisagem e os sítios eram vivenciados nestas épocas, 

em diversos aspectos.  

Seguindo algumas linhas de investigação propostas por estes autores 

procurámos adaptar alguns conceitos às realidades arqueológicas em estudo de forma 

a torná-las reveladoras de comportamentos humanos.  

Um ponto importante na percepção da paisagem enquanto elemento vivido 

pelos grupos humanos é a diferenciação que os investigadores estabeleceram entre os 

conceitos de “espaço” e “sítio/lugar”. Enquanto o espaço se apresenta como um 

conceito abstracto possuindo apenas essência quando relacionável com outros 

elementos tais como pessoas e lugares (Tilley, 1994, p.11), o “sítio/lugar” apresenta 

uma essência mais humanizada (McFadyen, 2006): “Without places there can be no 

spaces, and the former have primary ontological significance as centres of bodily 

activity, human significance and emotional attachment. The meaning of place is 

                                                           
43 No original designado como “space” e “place” (Tilley, 1994). 
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grounded inexistential or lived consciousness of it. It follows that the limits of place 

are grounded in the limits of human consciousness. Places are as diffuse and 

differentiated as the range of identities and significances accorded to them.” (Tilley, 

1994, p.14). 

Deste modo, é possível percepcionar os sítios da zona litoral, não apenas como 

grandes manchas de material lítico, ou pontos em mapas que marcam a localização de 

achados, mas sim como espaço vividos, frequentados por diversos grupos ao longo de 

um período de tempo ainda não totalmente definido.  

Na zona litoral do Almograve (Área B-Figura 6), constatou-se a existência de 

uma concentração de grandes manchas de material lítico à superfície numa área 

limitada, com cerca de 2 km ao longo da costa. Ao contrário das outras áreas em 

estudo, esta apresenta vestígios arqueológicos atribuíveis ao Mesolítico e Neolítico 

Antigo. Que factores tornaram este local em particular tão frequentado? Seria o mar 

mais acessível a partir deste lugar? Apesar de desconhecermos a delineação costeira à 

época, deve referir-se que, muito perto do sítio de Medo Tojeiro se situa um porto 

natural, onde foi implantado um porto de pesca. O concheiro de Medo Tojeiro 

constituiu um lugar que foi frequentado por diversas vezes e onde durante as estadias 

se praticaram actividades como o marisqueio e recolecção de vegetais, com base nas 

tipologias artefactuais presentes. A caça e a pesca não terão sido praticadas, 

considerando a ausência de indicadores directos no registo arqueológico (registo 

faunístico). As deslocações das populações residentes no interior deste território à 

costa para a prática do marisqueio poderão ter passado por este local. Refira-se, por 

fim, o facto de Medo Tojeiro possuir datações estatisticamente idênticas às de Fiais, 

podendo ter sido estas ocupações contemporâneas. 

Por outro lado, tem sido discutida a existência de sítios intensamente vividos, 

designados como “persistent places”: “conjunction of a particular mode of human 

behaviour and a fixed point in the landscape” (Barton, et al., 1995, p.109 Cit. por 

McFadyen, 2006, p. 134).  

O conceito de “persistent place” pode ser aplicado ao caso do sítio de Fiais. 

Recorrendo às datações absolutas disponíveis para Fiais (Lubell et al., 2007 e 

calibradas a 2σ na Tabela 10 desta dissertação) pode afirmar-se que este lugar 

residencial foi reocupado diversas vezes entre 6215 e 4839 cal BC. O que levou a que 

este sítio tenha sido escolhido pelas comunidades mesolíticas para ocupação durante 

um período de tempo que ultrapassa os 1000 anos? O que tornou este sítio, um lugar 
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único? Se a localização estratégica deste lugar - em zona de écotono- em função da 

exploração paisagística, ao nível de recursos alimentares e líticos, lhe garante uma 

particularidade, esta poderá não ter sido a única. Por outro lado, o amplo período de 

tempo em que este sítio foi habitado revela que a memória em torno deste espaço foi 

intensamente vivida, uma vez que os vestígios dos antepassados se encontrariam 

dispersos pelo local. Terá sido a memória um factor essencial na escolha intrínseca às 

reocupações deste lugar? Terá sido Fiais um lugar continuamente habitado, ou 

frequentado, por um mesmo grupo étnico e subsequente descendência? Sobre este 

aspecto, Edmonds revela acerca de um sítio-fonte de matérias-primas (em Peak 

District): “The use of a familiar source renewed the genealogical and mythic 

connections that bound people to particular parts of the landscape and to their kin. 

Here was a place that had always been there, shaped, perhaps, by ancestors. 

Generations before had come to this place, and the marks of their presence were all 

around–old hearths, scatters of stone, and regenerated trees.” (Edmonds, 1997, p.102, 

Cit. por McFadyen, 2006, p. 134). 

Assim, entendemos que as paisagens pré-históricas devem ser alvo de 

abordagens que permitam perspectivar vivências em espaços humanizados, e não sob 

perspectivas em que o espaço é encarado como algo abstracto, como um contentor de 

actividades humanas e eventos, como pretendiam as abordagens da Nova Geografia e 

Nova Arqueologia. O espaço deve, sim, ser encarado como um “meio” para a acção 

humana (Tilley, 1994, p. 9,10). As análises materialistas e funcionalistas que tanto 

protagonismo têm ganho no âmbito da Arqueologia Pré-Histórica têm-se revelado 

insuficientes na interpretação das paisagens humanas, não atingindo uma série de 

dimensões da vida das populações que só seria possível, ao utilizar diferentes 

abordagens teóricas, como algumas daquelas que foram neste capítulo brevemente 

comentados. 

 

6.7 A construção do espaço e a mobilidade no Mesolítico e Neolítico 

“During the Late Mesolithic, forests were known in part through encounters 

with past materialities, be this evidence for the ways in which other people lived their 

lives in the form of coppiced fallen trees, hearth settings, debris from flint knapping, 

tools, dead animals, the remains of past meals, or routeways and paths recently 

cleared or partly overgrown by vegetation and saplings.” (McFadyen, 2006, p. 128). 



    O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

98 
 

O espaço entre a Serra e o Mar que abordamos atrás terá sido percorrido de 

forma frequente pelas comunidades humanas. Estando o sítio de Fiais situado a cerca 

de 12 km da antiga linha de costa, este percurso seria percorrido facilmente em 2h de 

marcha, segundo os modelos criados a partir da etnografia de caçadores-recolectores 

(Higgs e Vita-Finzi, 1972, p.33), uma vez que o território se apresenta sobretudo 

plano, sem acidentes naturais que dificultem as caminhadas. 

A Planície Litoral Ocidental apresenta-se como um território de fácil 

transitabilidade, sem relevos de grande dimensão. Nesta paisagem, o rio Mira constitui 

o maior obstáculo à transitabilidade na área, no entanto, como se verá de seguida, não 

terá constituído impedimento à transitabilidade na medida em que terão sido realizadas 

trocas, ou deslocações, até ao Cabo de S. Vicente, de forma a adquirir matéria-prima 

de boa aptidão para o talhe. 

Edmonds sugere que as materialidades das acções do passado são mantidas 

activamente pelos grupos mesolíticos (Edmonds, 1997, Cit. por McFadyen, 2006, p. 

134). Se olharmos para o território em estudo, podemos questionar como é que os 

grupos do Mesolítico Final se relacionaram com as extensas áreas dunares onde à 

superfície, emergem lareiras e materiais produzidos pelas comunidades do Mesolítico 

Antigo, como em Palheirões do Alegra. Se as comunidades do Mesolítico Final 

frequentaram a costa e exploraram os seus recursos, certamente que se depararam com 

os lugares de vivência dos seus antepassados. Ou estariam estes sítios ocultados pelas 

formações dunares? Observando os dados disponíveis de cronometria absoluta e 

provenientes de escavações arqueológicas da área em estudo, podemos afirmar que 

não se registaram reocupações do Mesolítico Final sobre sítios do Paleolítico Superior, 

e é apenas conhecido um caso de reocupação de Mesolítico Final sobre Mesolítico 

Antigo, no sítio de Montes de Baixo. Por outro lado, se olharmos para os dados 

provenientes da região do cabo de S. Vicente-Sagres verificamos que há um conjunto 

de lugares ocupados durante o Mesolítico Antigo que foram frequentados 

continuamente até ao Mesolítico Final, tais como Armação Nova, Rocha das Gaivotas 

e Castelejo (sendo que os dois últimos registam também ocupações durante Neolítico 

Antigo) (ver Tabelas 11 e 13). 

No que concerne a ocupações do Neolítico Antigo sobre sítios do Mesolítico 

Final deve referir-se, para a área em estudo, o sítio do Medo Tojeiro que será abordado 

no capítulo referente à neolitização da costa Sudoeste (Capítulo 7).   
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 Deste modo pode visualizar-se uma paisagem construída por sítios vividos, em 

que, entre percursos até à costa para o marisqueio, até à serra para recolha de matéria-

prima lítica, as comunidades do Mesolítico Final vivenciaram um espaço, conectando 

lugares e experiências, tarefas e percursos, construindo a sua própria paisagem. 
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7. Caçadores-recolectores no vale do Mira e costa Sudoeste: 

transformações e permanências durante o processo de Neolitização 

 

7.1 O Tempo e o Espaço 

 Temos vindo a apresentar um conjunto de aspectos que caracterizaram as 

últimas comunidades de caçadores-recolectores no vale do Mira e região envolvente, 

ao nível da economia de subsistência, da cultura material, do povoamento e da sua 

relação com a paisagem natural. Estas diferentes esferas que temos vindo a abordar 

nesta região integram-se em sistemas culturais bem definidos cronologicamente, em 

áreas geográficas anexas, tal como na região do Algarve. Não obstante, na área em 

estudo, para além da escassez de datações cronométricas dos sítios escavados, 

frequentemente estas apresentam problemas de interpretação, nomeadamente 

relacionadas com o contexto arqueológico de proveniência. 
 

Tabela 40- Datações absolutas para o Mesolítico e Neolítico Antigo na costa alentejana e vale do Mira. 

Sítio Proveniência Amostra Ref. Lab. Idade BP 

 

Idade cal. 
(cal BC) 2σ 

Medo Tojeiro C.4? Mytillus  BM2275R 
 

6820± 140 5557- 4972 
S3, C.4  Carvão Beta 1723 

 
5450± 160 4619 - 3957 

Vale Pincel Estr. D. 19 Carvão (arbusto) 

 

ICEN -723 6540±60 5617-5462 
Estr A.20 Carvão (arbusto) 

 
 

ICEN– 724 6700±60 5718-5520 
 Pinus sp. 

 

Beta-64664 6740±40 5720- 5615 
 Pinus sp. 

 

Beta-65946 6540±40 5566- 5466 
 Pinus sp. 

 

Beta-65944 6490±50 5541- 5340 
 Pinus sp. Beta-65945 6350±40 5385- 5286 

Samouqueira S.XII, F20, 

 

Homo sapiens TO-130 
 

6370±70 5116-4726 
? Patella sp. ICEN-729 

 
7520±70 6077- 5766 

Fiais ? Ossos  ICEN -141 6180±110 5368- 4839 
S.XXI,G.1. 

Estrutura 1 

Carvão TO-806 7010±70 6008- 5744 

S.XIX, A10, 

 

Osso TO-706 6260±80 5379- 5002 
S.XIX,B8, 243 Carvão TO-705 6840±70 5879-5626 
? Osso ICEN-110 6870±220 6215- 5464 
? Cerastoderma edule 

+ Patella sp. 

ICEN-103 7310±90 5924-5561 

Vidigal C55, C.2 Osso GX-14557 6030±180 5342- 4514 
C55-56, C.3 Osso Ly-4695 6640±90 5725- 5467 

Montes de 

Baixo 

C.2 Patella sp. ICEN – 718 7590±60 6161- 5876 

C.4B Patella sp. ICEN – 720 7910±60 6448- 6206 

Paço Velho 2 Superficial Conchas marinhas Sac - 2847 6930 ± 60 5519 - 5289 
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• Calibração realizada a partir das curvas de calibração IntCal09 e Marine09 (Reimer et al., 2009) e fazendo uso 

do programa Calib 6.1.0 (Stuiver, Reimer, 1993). A correcção para o efeito do reservatório oceânico foi 

baseado em Soares e Dias, 2006 (ΔR= 95 ± 15 anos 14C). 

• Bibliografia: Samouqueira (Soares e Silva, 2003; Lubell et al., 2007), Medo Tojeiro e Fiais (Lubell et al., 

2007), Vidigal (Strauss et al., 1990, Soares e Silva, 2003), Montes de Baixo (Silva e Soares, 1997), Vale Pincel 

(Soares, 2003; Soares e Silva, 2004), Paço velho 2 (Reis, no prelo a e b). 

 

Tabela 51- Datações absolutas para o Mesolítico Final e Neolítico Antigo no vale do Sado 

Sítio Proveniência Amostra Ref. Lab. 
 

Idade BP Idade cal. 
(cal BC) 2σ 

Arapouco Esqueleto 2A 
 

Homo sapiens Sac -1560 7200± 130 6400 -5800 

Níveis médios Conchas Q -2492 7420 ± 65** 6450 -5700 

Cabeço do 
Rebolador 

Níveis médios  Cerastoderma spp ICEN -277 7140± 70** 6200 -5470 
Níveis médios  Cerastoderma spp ICEN -278 7100 ± 60** 6170 -5450 

 
 
Poças de 
São Bento 

Níveis médios  Carvão Q -2494 6780± 65 5800 -5610 
Níveis médios  Conchas Q -2495 6470± 80* 5640 -5180 
Níveis de topo Conchas Q -2493 7040±70* 5820 -5350 

 
 
 
Cabeço das 
Amoreiras 

Esqueleto 5 Homo sapiens Beta -125110 7230±40 6220 -6010 
Camada 2b 
(estrutura B 

Conchas Q-AM85B2b) 5990±80 5200 -4600 

Camada 2a 
(estrutura B) 

Carvão Q-AM85B2a) 5990±75 5070 -4710 

 
Vale de 
Romeiras 

Níveis médios  Ossos ICEN -144 7130±110** 6230 -5770 

Níveis médios  Cerastoderma spp ICEN -150 7390±80** 6430 -5670 
Níveis médios  Cerastoderma spp ICEN -146 7350±60** 6390 -5660 

 
 
 
Cabeço do 
Pez 

Esqueleto 4 Homo Sac -1558 6740±110 5850 -5470 

Esqueleto 4 Homo sapiens Beta -125109 6760±40 5730 -5610 
Níveis médios  Q -2497 Q -2497* 6350±80 5530 -5000 
Níveis médios Q -2497 Q -2496* 6050±70 5260 -4690 
Níveis de topo  Ossos Q -2499 5535±130 4620 -4140 

Várzea da 
Mó 

Níveis médios  Cerastoderma 
spp. 

ICEN -273** 7110±50 6170 -5460 

• Bibliografia: Datas calibradas segundo Diniz e Arias (2012). Arapouco (Cunha e Umbelino, 2001; Arnaud, 

1989), Cabeço do Rebolador (Arnaud (2000), Poças de S. Bento (Arnaud, 1989), Cabeço das Amoreiras 

(Cunha e Umbelino, 2001; Arnaud, 2000) Vale de Romeiras (Arnaud,1989, 2000), Cabeço do Pez (Cunha e 

Umbelino, 2001; Arnaud, 2000), Várzea da Mó (Arnaud, 2000).  

• A correcção para o efeito do reservatório oceânico foi baseada em Diniz e Arias (2012) *ΔR= 4 ± 103 

anos 14C (Amoreiras c2a (estrutura B); **ΔR= -153 ± 180 anos 14C (Vale de Romeiras). 
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Tabela 6- Datações absolutas para o Mesolítico e Neolítico Antigo no Algarve. 

Sítio Proveniência Amostra Ref. Lab. Idade BP Idade cal. 
(cal BC) 2σ 

 

 

Castelejo 

Níveis Médios Patella sp. ICEN- 743 7530±60  6070-5802 

Níveis Médios Patella sp. ICEN- 745 7910±60 6448-6206 

Níveis 

Inferiores 

Carvão  ICEN- 215 
 

7880±40 6842-6636 

Níveis 

Inferiores 

Carvão ICEN- 213 
 

7900±40 6846-6645 

Níveis 

Inferiores 

carvão ICEN- 211 
 

7970±60 7050-6691 

 

Armação Nova 

C. 2e Patella sp ICEN-1229 7500±60 6040-5774 

C. 2e Thais haemastoma ICEN-1230 7530±60 6070-5802 
C. 4b Patella sp. ICEN- 1227 7350±80 5947-5623 
C. 4b Thais haemastoma ICEN- 1228 8120±60 6671-6410 

 

Rocha das 

Gaivotas44 

C. 2c (lareira 1) Patella Wk-13692 7092 ± 48 5629-5461 
C. 2c (lareira 2) Juniperus Wk-14797 6862 ± 43 5841-5663 

C. 2c (lareira 2) Patella Wk-14793 7117 ± 38 5632-5479 
C. 2c (base) Patella  Wk-14794 7201 ± 39 5715-5548 
Sondagem 1 Patella  Wk-6075 7270 ± 70 5847-5558 
C. 2c (lareira 3) Pistacia  Wk-14798 6820 ± 51 5806-5628 

 

Vale Boi 

C. 2 (base) Homo  TO-12197 7500 ± 90 6361- 5996 
C. 2 Ovis / Capra OxA-13445 6042± 34 5030-4843 
C. 2 Ovis / Capra Wk-17030 6036± 39 5042-4835 
C. 2 Oryctolagus 

cuniculus 

Wk-17843 6018± 34 5000-4829 

C. 2 Cervus elaphus Wk-17842 6095± 40 5082-4907 

Cabranosa Lareira Mytilus sp. Sac-1321 6930± 65 5550-5299 
Padrão Lareira Cerastoderma edule ICEN-645 6800 ± 50 5432-5206 

Lareira Ruditapes decussata ICEN-873 6920 ± 60 5532-5298 
Vale Santo Nível 1 Thais haemastoma Wk-6673 6720± 120 5463-4942 

Nível 1 Thais haemastoma Wk-12139 

 

6625 ± 51 5264-4983 
 

Alcalar 7 

Concheiro Ruditapes decussata Sac-1608  

 

6580± 60 5226-4901 
Concheiro Ruditapes decussata Sac-1594 6450± 60 5069-4732 
Concheiro Ruditapes decussata Sac-1601 6570± 70 5239-4866 
Concheiro Ruditapes decussata Sac-1602 6520± 60 

 
5183-4833 

Lareira 1 Carvão  Sac-1794 5640± 100 
 

4715-4328 
Lareira 1 Quercus sp. Beta-0978 5810± 40 

 
4730-4548 

Lareira 2 Quercus cf. suber Beta-0181 5690± 40 4619-4450 
Ribeira de 

Alcantarilha 

Nível 2 Concha Wk-6672 6500± 70 
 

5179-4791 
Teste5 Concha Wk-5851 6540± 60 

 
5195-4854 

• Calibração realizada a partir da curvas de calibração IntCal09 e Marine09 (Reimer et al., 2009) e 

fazendo uso do programa Calib 6.1.0 (Stuiver, Reimer, 1993). A correcção para o efeito do 

reservatório oceânico foi baseada em Soares e Dias (2006) (ΔR= 95 ± 15 anos 14C) e em Martins e 

                                                           
44 Este sítio, escavado por N. Bicho (Bicho et al., 2000; Stiner, et al., 2003), localiza-se num locus 
adjacente ao sítio da Armação Nova (Carvalho e Valente, 2005). 
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Soares (2013) (ΔR=69 ± 17 anos 14C) para os contextos da costa ocidental e da costa sul algarvia, 

respectivamente. 

• Bibliografia: Castelejo, Armação Nova (Soares e Silva, 2004), Rocha das Gaivotas (Carvalho e Valente, 2005; 

Carvalho, 2008, 2010), Cabranosa, Vale Boi (Carvalho, 2008, 2010) Padrão (Gomes 1997); Carvalho, 2010), 

Alcalar (Morán e Parreira, 2004), Ribeira de Alcantarilha (Bicho et al,. 2000, Carvalho, 2010) Vale Santo I 

(Bicho, 2004; Carvalho, 2010). 

 

De entre as referidas problemáticas, destaca-se o caso do sítio de Medo 

Tojeiro. Este sítio tem sido alvo de discussão relativamente às questões associadas às 

datações de radiocarbono, e de natureza estratigráfica, não sendo, ainda, clara a sua 

atribuição cronológica. Para Medo Tojeiro, encontram-se publicadas duas datações de 

radiocarbono BM 2275 R: 7231-6908 cal BP 1σ e Beta 11723: 6401-5998 cal BP 1σ 

(Lubell et al., 2007, p. 221) (Tabela 10). A datação de BM2275R foi realizada sobre 

uma concha de Mytillus sp. e a de Beta 11723 foi realizada sobre carvão, sendo que 

não há total certeza de que a primeira seja proveniente da C.4. A respeito deste facto, 

D. Lubell afirma: “The difference between the results obtained for BM 2275R and 

Beta 11723 is highly significant and, on present evidence, impossible to resolve. 

Because the sample of Mytilus shell collected in 1983 came from the exposed western 

face of the midden, we are unable to place it with absolute certainty in C.4. However, 

detailed examination of the site during excavation, and the original field drawing of 

the profile published by Silva et al. (1985: Fig. 3), seems to us consistent with the 

hypothesis that both samples came from the same stratigraphic horizon. Nonetheless, 

we cannot exclude other errors in the shell date, nor can we eliminate either the 

possibility of the old wood effect for the charcoal date or unobserved post-depositional 

disturbance.” (Lubell et al., 2007, p.210). 

Por um lado, é defendida uma cronologia Mesolítica para o sítio, por D. Lubell: 

“When this is calibrated [6820 ± 140 BP (BM 2275R)]45 the best estimate for the 

mean date is ca. 7070 cal BP which is consistent with a Mesolithic age”. Este autor, 

para além de recorrer à data referida, afirma que a presença de cerâmicas apenas se 

registou no topo da C.1 (Op. Cit. p.210). Por outro lado, C.T. Silva (et al.,1985) 

integra a formação deste sítio no Neolítico Antigo com recurso à data BM 2275R 

(Soares e Silva, 1997, p.98) e refere a presença de cerâmicas em todas as camadas. A 

informação contraditória relativamente à localização das cerâmicas na estratigrafia de 

                                                           
45 Parênteses da autora. 
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Medo Tojeiro limita as interpretações cronológicas que possamos fazer em torno deste 

sítio.  

 Neste contexto, optou-se por realizar a calibração da data com base no valor de 

ΔR= 95 ± 15 anos 14C relativamente ao efeito de reservatório oceânico da costa 

ocidental portuguesa entre 3000 BP e ~ 600 BP definido por Soares e Dias (2006) 

(Tabela 10). Após a calibração, foi obtido um valor de 5557 – 4972 cal 2σ BC para a 

data de BM 2275R. 

    Deste modo, e devido à incerteza face ao contexto de proveniência da datação 

sobre concha, dado o desconhecimento do contexto de proveniência de materiais como 

o machado de pedra polida e o elemento de mó, bem como a contradição dos 

escavadores face à proveniência da cerâmica, não se pode afirmar com certeza que 

este concheiro tenha sido formado durante o Neolítico Antigo. Acrescente-se o facto 

de a datação mais antiga ser estatisticamente semelhante a outras datações disponíveis 

para sítios indiscutivelmente mesolíticos, como o concheiro de Fiais (TO-705 e TO-

706) (Lubell et al.,2007, p. 221). Tendo em conta que não é uma data, mas sim a sua 

associação a um contexto que atribui a cronologia a um sítio, o concheiro de Medo 

Tojeiro permanece, por ora, situado cronologicamente num momento da 2ª metade do 

VI milénio cal BC sem, no entanto, podermos associá-lo a um grupo cultural bem 

definido.  

O quadro cronológico disponível para os restantes sítios do Sudoeste português 

(Tabelas 11 e 12), aponta para a existência de um substrato populacional mesolítico 

patente nos sítios de Fiais, Samouqueira e Vidigal, que continuaram ocupados até à 2ª 

metade do VI milénio cal BC, nos casos de Samouqueira e Vidigal e inícios da 1ª 

metade do V milénio cal BC, no caso de Fiais (Figura 13).  

Os dados apresentados parecem apontar para uma perduração dos sistemas 

sociais dos caçadores-recolectores do Mesolítico no vale do Mira (em Fiais) até uma 

fase tardia, demonstrativa de uma continuidade cultural nesta região e reveladora de 

uma reduzida ou nenhuma adesão aos elementos neolíticos que já circulariam pela 

costa Sudoeste. Sobre este ponto, Mariana Diniz afirma: “De entre as múltiplas 

possibilidades de resposta que os caçadores-recolectores poderiam ter dado face ao 

processo de neolitização em curso, e perante a existência de novos artefactos, novas 

tecnologias, e novos recursos alimentares, estes parecem ter numa primeira, e longa 

fase, optado pela reprodução do seu modus vivendi, não integrando as inovações 

disponíveis.” (Diniz, 2007, p. 192). 
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Os sítios litorais que apresentam elementos do pacote tecno-económico 

neolítico, a partir da 2ª metade do VI milénio cal BC, poderão ser originários de dois 

cenários diferentes: ou se tratam de comunidades de caçadores-recolectores que 

aderiram ao processo de adopção de elementos exógenos, mantendo a ocupação do 

mesmo espaço; ou se tratam de reocupações por comunidades neolíticas portadoras do 

pacote tecnológico neolítico, já numa fase tardia, e após o abandono do sítio pelas 

comunidades mesolíticas.  

Deste modo, o povoamento humano durante esta fase transitória poderia, na 

costa Sudoeste, apresentar-se, por hipótese, segundo um ou vários dos seguintes 

cenários: 

- A existência de sítios que se manteriam ocupados pelas últimas comunidades 

de caçadores-recolectores, sem qualquer elemento neolítico presente no registo 

arqueológico: Fiais, Samouqueira, Paço Velho 2 (?), durante a 2ª metade do VI 

milénio BC; 

- A existência de sítios do Mesolítico Final que apresentam elementos do 

pacote tecno-económico do Neolítico Antigo em contextos pouco claros e ainda em 

discussão: Medo Tojeiro, Vidigal46 e eventualmente Vale Pincel (?);  

 

De entre os sítios que se poderiam integrar, com maior probabilidade, nas 

primeiras fases do Neolítico Antigo desta região, encontra-se o sítio de Vale Pincel, 

detendo neste âmbito regional um papel crucial para a interpretação dos cenários 

históricos que pretendemos aqui atingir. Este sítio tem, no entanto, sido alvo de 

interpretações antagónicas, com base nas relações estratigráficas e problemas 

tafonómicos, essencialmente relacionadas com a datação de estruturas de combustão e 

presença de cerâmica no seu interior (Silva e Soares, 1981; Soares, 2003; Zilhão, 

1998). Para os escavadores deste sítio, “A associação, claramente observada em Vale 

Pincel I, de uma indústria lítica de tradição mesolítica regional a cerâmica impressa, 

maioritariamente não cardial, põe em causa o velho preconceito difusionista, que 

procura explicar a génese do processo de neolitização do Sul e Centro de Portugal 

através da chegada de “grupos cardiais” (Soares e Silva, 2003, p. 52). Por outro lado, 

argumentando em favor de que este sítio se trata de um palimpsesto, de fundação 

mesolítica, J. Zilhão afirma: “(…) tudo indica que «o horizonte arqueológico único» 

                                                           
46 A confirmar-se a cronologia neolítica das cerâmicas que surgiram nos níveis superiores desta jazida 
(Strauss et al., 1990, p. 465). 
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da jazida de Vale Pincel I corresponderá na realidade a um palimpsesto onde se podem 

diferenciar pelo menos três momentos de ocupação (…): Mesolítico final, datado de 

cerca de 5500 cal BC (…); Neolítico antigo epicardial, datado de cerca de 5000-4750 

cal BC (…); Neolítico médio, datado de cerca de 4000 cal BC (…) ” (Zilhão, 1998, 

p.37). Sobre este sítio também M. Diniz refere: “Vale Pincel I podia, assim, ser 

equiparável a um contexto tipo Cocina III, e traduzir a existência, no extremo 

Ocidente, de grupos de caçadores-recolectores em processo de neolitização in situ. O 

que não impede e pode, antes, indirectamente confirmar que em áreas, mais ou menos 

próximas, terão entrado em cena “colonos” neolíticos.” (Diniz, 2007, p.205). 

De forma a esclarecer o faseamento ocupacional do sítio e o seu verdadeiro 

papel no processo de neolitização da costa Sudoeste, seriam necessários mais estudos 

de natureza tecno-tipológica da indústria lítica, assim como a publicação exaustiva dos 

dados provenientes das escavações realizadas no ano de 2000. 

Dos restantes sítios abordados no Capítulo 5, destacar-se-iam o do Brejo da 

Moita 2 (Água da Moita), que a julgar pela informação disponível em Soares (1997) 

apresenta cerâmica cardial, bem como o sítio da Praia das Galés (Soares, 1997) que 

esta autora também integra no Neolítico Antigo. A localização destes sítios poderia 

então sustentar a hipótese da ocupação das áreas costeiras pelas populações neolíticas 

exógenas.  

Perante a exiguidade dos elementos de neolitização presentes no território, 

podemos concordar com J. Zilhão quando sugere que, por volta de 5000 cal BC, a 

costa Sudoeste já se encontraria neolitizada, persistindo, no entanto, as últimas 

comunidades mesolíticas no vale do Sado, até cerca de 4750 cal BC (Zilhão, 1998, p. 

41), às quais poderíamos acrescentar, seguindo a mesma lógica, as do vale do Mira, 

até cerca de 4800 cal BC. Segundo o mesmo autor “o início do Neolítico antigo do 

litoral alentejano encontra-se desfasado de alguns séculos em relação ao do Algarve e 

da Estremadura, isto é, os mais antigos contextos neolíticos da região (Vale Pincel I, 

Vale Vistoso, Salema ou Samouqueira II) datarão, quando muito, de cerca de 5000 cal 

BC” acrescentando ainda que “antes desta data, a costa alentejana estava ocupada, 

exclusivamente, por grupos de caçadores-recolectores, não havendo quaisquer dados 

sólidos que permitam sustentar a presença na região de práticas agrícolas, mesmo que 

integradas numa economia ainda baseada predominantemente na caça e na recolecção, 

como pretende J. Soares” (Op. Cit., p.30). 
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Face aos dados apresentados e apesar da escassez de coerência em alguns 

destes, parece sustentável afirmar que na região em estudo, o povoamento neolítico 

(Figuras 11 e 13) encontrar-se-ia apenas restrito às zonas costeiras, com pouca 

frequentação por parte dos caçadores-recolectores do vale do Mira: “Se algumas áreas, 

de acordo com a informação disponível, parecem apresentar-se como “zonas 

exclusivas” de caçadores-recolectores, nomeadamente os estuários do Tejo, do Sado e 

do Mira, ou de produtores, como o interior do Maciço Calcário estremenho, outras 

regiões como o Baixo Mondego e o extremo ocidente da Costa Algarvia terão 

funcionado como “territórios partilhados” (Diniz, 2007, p.203).  

O processo de neolitização da costa Sudoeste revelar-se-ia concluído em fase 

tardia, face aos primeiros núcleos neolíticos registados no Portugal Meridional - o 

Algarve Ocidental e a Estremadura (Zilhão, eg. 1993, 1997, 1998, 2001; Carvalho, 

2007) - e para o qual, por causas tafonómicas e/ou culturais, o registo arqueológico é 

particularmente silencioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Figura 1- Mapa do povoamento no Sul de Portugal entre 6000-5750 cal BC, com base nas datações absolutas referidas nas Tabelas 10 a 12.  
 Modelo digital de terreno retirado de http://www.faunalia.pt/download a partir de http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp, modificado.  

Figura 2- Mapa do povoamento no Sul de Portugal entre 5500-5300 cal BC, com base nas datações absolutas referidas nas Tabelas 10 a 12. 
 Modelo digital de terreno retirado de http://www.faunalia.pt/download a partir de http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp, modificado. 
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7.2 Os novos dados no quadro dos modelos estabelecidos  

 

O processo histórico que tentámos analisar nesta dissertação, através da 

conjugação de diversas componentes arqueológicas, tem-se revelado problemático, 

essencialmente no que se refere à interpretação da cronologia e da matriz cultural dos 

sítios arqueológicos.  

É, portanto, num quadro ainda não totalmente claro em alguns aspectos, que os 

novos dados se pretendem integrar. 

Neste contexto, o concheiro do Paço Velho 2 (Anexos: Desenhos, Figuras 12 e 

13; Fotografias, Figuras 16-18 e 27), recentemente identificado, acrescenta um novo 

espaço vivido, ao mapa do povoamento durante a transição Mesolítico-Neolítico. A 

leitura cuidadosa da datação disponível para este sítio apenas nos pode indicar um 

momento de ocupação (Tabela 7) ocorrido nesta fase de mudança. No entanto, se 

observarmos os restantes dados da cultura material e localização geográfica, pode 

sugerir-se que este sítio terá sido ocupado pelas comunidades de caçadores-

recolectores do Mesolítico Final, num momento em que, em zona não muito distante, 

no Algarve Ocidental, já se encontravam implantadas comunidades neolíticas. O vale 

da ribeira de Seixe, onde se localiza o sítio, já vinha sendo ocupado desde o Mesolítico 

Antigo, como atesta o sítio de Montes de Baixo. Neste contexto, a permanência das 

comunidades de caçadores-recolectores neste vale, até aos alvores da neolitização, 

pode sugerir que, também nesta zona, se terá registado uma reduzida receptividade aos 

elementos exógenos. Esta trata-se apenas de uma hipótese, que apenas poderá ser 

testada com a realização futura de escavações arqueológicas. 

Sob uma perspectiva geográfica, dentro dos limites da área em estudo, 

verificámos que a instalação de comunidades exógenas e/ou adopção de elementos 

neolíticos por comunidades mesolíticas, num primeiro momento, apenas se assinala 

nas zonas litorais, onde não se regista a presença de sítios datados do Mesolítico Final 

(Figura 12). Apesar de, no caso em análise, se dispor apenas de datações absolutas 

para Medo Tojeiro, e este ser um caso problemático, pode referir-se que a localização 

geográfica de sítios como Praia das Galés e Brejo da Moita, atribuídos ao Neolítico 

Antigo por J. Soares, vem corroborar a tese de que o Neolítico Antigo poderá 

corresponder a uma intrusão cultural, por parte de grupos de “colonos”: “A 

distribuição mutuamente exclusiva dos sítios do Mesolítico final e do Neolítico cardial 

e a ausência de povoamento do Mesolítico final nas áreas em que se estabeleceram os 
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primeiros povoados do Neolítico sugere que o aparecimento deste último corresponde 

a uma intrusão cultural.” (Zilhão, 1998, p.41).  

Por outro lado, Soares e Silva afirmam: “os primeiros estabelecimentos do 

Neolítico antigo, de meados do VI milénio cal BC, sobrepõem-se aos do Mesolítico ou 

localizam-se nas suas imediações. Procuram, enfim, as mesmas condições biofísicas: 

áreas planas, abertas, próximas de água potável, solos arenosos. A sobreposição dos 

mapas dos dois períodos não deixa lugar à existência de “ilhas neolíticas”, marginais 

aos espaços explorados no Mesolítico. O que se verifica é a continuidade da mesma 

matriz de povoamento, agora mais densa, uma escolha dos mesmos lugares, a 

persistência das mesmas gentes, das mesmas estratégias de mobilidade logística e de 

subsistência de largo espectro” (Soares e Silva, 2003, p. 51). Os dados analisados 

nesta dissertação (Capítulos 5 e 6) não confirmam a hipótese anteriormente 

apresentada, uma vez que se verificou a existência de áreas ocupadas exclusivamente 

por grupos mesolíticos, tais como o vale do Mira e ribeira de Seixe, onde, e mesmo em 

cronologias avançadas, os elementos do pacote neolítico não estão documentados. 

Os já referidos padrões de ocupação territorial para o Mesolítico Final e o 

Neolítico, vão de encontro aos observados noutras regiões, tais como no vale do Sado. 

Nesta última região, o Mesolítico parece perdurar (Zilhão, 1998), tal como foi 

proposto para o vale do Mira, enquanto no litoral já circulariam novas populações e 

novos artefactos. 

Se, por outro lado, tentarmos rastrear a presença de populações exógenas pelo 

litoral, através de sítios com cerâmica de decoração cardial, podemos concluir que o 

mapa da distribuição de sítios ou achados destas cerâmicas pela costa Sudoeste, se faz 

representar com escassos vestígios. De Norte para Sul, este “fóssil-director” apenas foi 

registado na Salema, Vale Pincel (Silva e Soares, 1981), Brejo da Moita 2 (a Sul do 

Mira) e nos sítios da envolvência do Cabo de S. Vicente (Cabranosa e Padrão), não 

sendo possível maiores interpretações, devido ao papel, ainda pouco claro, que este 

elemento desempenha na neolitização do território. 

 Apresentados os dados, parte-se para a sua inclusão nos principais modelos em 

debate propostos para a neolitização desta área, assentes em duas teses antagónicas, já 

referidas no Capítulo 3: a da neolitização por difusão cultural (Soares 1995, 1996, 

1997; Silva e Soares, 1997), e neolitização por difusão démica (Zilhão, 1990, 1993, 

1997, 1998, 2001, 2003).   
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Para J. Soares e C. Tavares da Silva, a neolitização da costa Sudoeste 

alentejana terá sido um processo relativamente precoce face a outras áreas e terá 

ocorrido, principalmente, por via de osmose cultural, defendendo a chegada a este 

território de objectos e conceitos neolíticos por via de contactos culturais veiculados 

“por relações de vizinhança e/ou pela prática de exogamia”. Estas inovações neolíticas 

terão sido “assimiladas de forma selectiva, e reelaboradas de acordo com as 

necessidades de cada grupo e a respectiva identidade cultural.” (Soares e Silva, 2003, 

p. 45). 

Este modelo é contraposto por J. Zilhão que defende a colonização, segundo 

uma “ética de pioneiros”, que se materializaria no registo arqueológico do Portugal 

meridional com a presença de enclaves neolíticos (Zilhão, 1993, 1997, 1998, 2000, 

2001). Deste modo, na costa alentejana numa “fase inicial, entre 5750 e 5250 cal BC, 

apenas teriam permanecido território de caçadores-recolectores as regiões de forte 

implantação mesolítica tradicional, como os estuários dos grandes rios, e aquelas que, 

como a costa alentejana e a costa a norte do Mondego, possuíam uma geografia física 

que se afastava dos padrões dentro dos quais se tinha processado a expansão cardial 

(limitada aos terrenos calcários de clima mediterrânico). No sul do país, a assimilação 

dessas regiões ao mundo neolítico teria começado a partir de 5250 cal BC e estaria 

concluída por volta de 4750 cal BC, quando cessa a acumulação dos mais recentes 

concheiros do Sado (Cabeço do Pez e Amoreiras).” (Zilhão, 1998, p.29).  

Outras interpretações para o processo de neolitização nesta área têm sido 

propostas por A. F. Carvalho (2007b) e M. Diniz (2007).  

Face à fragilidade dos dados disponíveis para o Alentejo Litoral, A. Faustino 

Carvalho sugere para a 2ª metade do VI milénio a.C. duas hipóteses. Por um lado, 

poderão tratar-se de comunidades “plenamente mesolíticas”, assumindo as cerâmicas 

do Vidigal como sendo demonstrativas de reocupações tardias, a possibilidade de os 

“elementos de foice” de Vale Pincel não o serem na realidade, uma vez que 

necessitam de análises traceológicas, e considerando que não se dispõe de restos 

mamalógicos datados que apontem para a existência de práticas agro-pastoris 

(Carvalho, 2007b, p. 558). Poderia verificar-se a continuidade das estratégias de 

subsistência mesolíticas, como apontam as análises isotópicas realizadas ao esqueleto 

II da Samouqueira. “Nesta hipótese, a evidência já dada a conhecer sobre Vale Pincel 

que aponta para a presença de cerâmica, pedra polida e «elementos de foice» desde 
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meados do VI milénio a.C. poderia, em última instância, ser entendida como 

testemunho de um eventual «enclave neolítico» na região de Sines.” (Op. Cit., p.559).  

A segunda hipótese proposta por este autor sugere a “neolitização de 

comunidades mesolíticas pré-existentes”, segundo a qual (…) “os dados de Vale 

Pincel reflectem um processo de escala regional que consistiu na adopção de cerâmica, 

pedra polida e práticas económicas produtoras (pelo menos, a agricultura 

testemunhada por «elementos de foice» e pelos dados da Lagoa Travessa) por parte 

das comunidades mesolíticas que já ocupavam a região. (…) A componente aquática 

(…) do esqueleto de Samouqueira I, acima referido, em contexto económico 

globalmente neolítico, não seria caso único no Portugal meridional. (…) Com efeito, 

os concheiros da Comporta demonstram a importância destes recursos em fases muito 

tardias do Neolítico, quando se reúnem condições ecológico-geográficas propícias 

(Silva et al. 1986) (…). Neste modelo, as cerâmicas do Vidigal enquadrar-se-iam 

talvez nesse processo de adopção, e a importante jazida de Fiais, que revelou apenas 

faunas selvagens — sem qualquer menção feita a cerâmica ou pedra polida pelos 

autores das escavações (Arnaud 1993; Vierra 1995; Lubell et al., s.d.) — na sua fase 

de ocupação datada da segunda metade do VI milénio a.C. (…) poderia, à semelhança 

do papel de Vale Pincel na hipótese anterior, conformar a presença de um «enclave 

mesolítico» no Vale do Mira que seria necessário investigar.” (Carvalho, 2007b, 

p.559-560). 

Esta presença de um “enclave mesolítico” no vale do Mira (Op. Cit., p.559-

560), parece tratar-se na realidade de uma “pré-existência” de grupos de caçadores-

recolectores nesta área, confirmada pelos dados que temos vindo a tratar nos Capítulos 

5 e 6. Os materiais neolíticos estudados no âmbito desta dissertação são provenientes 

de zonas costeiras, onde não se conhecem, nas imediações mais próximas, 

acampamentos mesolíticos. Estas comunidades exógenas implantar-se-iam em “áreas 

desertas” ou pouco frequentadas da costa alentejana, ocupando os últimos caçadores-

recolectores as zonas mais interiores do estuário do Mira e da ribeira de Seixe. Tendo 

em conta as datas mais recentes para o sítio de Fiais, pode afirmar-se que as 

comunidades que ocuparam este espaço terão sido os últimos-caçadores recolectores 

desta região, nunca tendo adoptado qualquer elemento exógeno (machados de pedra 

polida, cerâmica, etc.). O único elemento que poderia ser alusivo a contactos com 

grupos neolíticos seria a presença de tratamento térmico na indústria lítica. Esta 

componente é, no entanto, muito reduzida, correspondendo apenas a 8,7% - 77 peças 
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de debitagem (Sheppard, 1986). A sua consideração enquanto evidência de existência 

de contactos culturais entre grupos mesolíticos e neolíticos encontra-se comprometida, 

uma vez que também não dispomos de informação ao nível da proveniência 

estratigráfica destas peças.  

Para Mariana Diniz, “A análise dos dados provenientes do Sul de Portugal não 

permite, assim, explicar uma primeira fase de mudança a partir de um processo 

exclusivamente percolativo e torna-se, portanto, necessária a presença de outros 

agentes históricos responsáveis pela introdução do sistema neolítico, uma vez que o 

registo arqueológico, actualmente disponível, parece invalidar a difusão cultural, como 

causa fundamental da neolitização.” (Diniz, 2007, p. 192). 

Não sendo de momento possível optar por um modelo único, excluindo os 

restantes, faz sentido aceitar a existência de uma multiplicidade de factores que 

contribuíram para a neolitização desta paisagem, onde as componentes culturais 

exógenas se mesclam com as identidades culturais mesolíticas. Sendo diversas as 

realidades endógenas durante o Mesolítico no Sul de Portugal serão também, 

necessariamente diversos os cenários históricos ocorridos após a chegada de 

populações colonizadoras ao Sudoeste português.  

Deste modo, refira-se aqui a existência de um modelo teórico – modelo de 

“Fusão Diferencial” - proposto por M. Diniz (2007), onde se integram um amplo leque 

de cenários decorrentes de variados esquemas de interacção cultural no âmbito da 

complexa realidade que foi a neolitização do Centro/Sul de Portugal. O referido 

modelo pressupõe a existência de uma neolitização assente na expansão démica “por 

via marítima, onde fenómenos de saltação podem dar origem a difusões 

geograficamente desorganizadas e que não obedecem, necessariamente, a uma lógica 

de próximo em próximo; por via terrestre, em que grupos com um pacote neolítico 

não-cardial, percorrem o interior da Península Ibérica” (Op. Cit. p., 211). Um 

fenómeno “que decorre numa área onde um substrato populacional prévio, constituído 

por grupos de caçadores-recolectores, pode ter desempenhado diferentes papéis e cuja 

intervenção, no processo, não é uniforme.” As dinâmicas sociais inerentes a estes 

fenómenos ter-se-iam materializado no registo arqueológico atestando situações de 

ruptura cultural, continuidade cultural, contactos incipientes, aculturação activa e 

aculturação passiva (Op. Cit. p., 211 e 212). 

Os dados disponíveis para a Costa Sudoeste, ainda que problemáticos, poderão 

também ser reflexo desta multiplicidade de cenários. Se as cerâmicas presentes no 
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sítio do Vidigal, e o sítio de Vale Pincel poderão atestar contactos culturais das 

comunidades mesolíticas com populações neolíticas, então poderá questionar-se se 

este processo de neolitização in situ revelaria a maior permeabilidade/receptividade 

das comunidades litorais, ao contrário das comunidades interiores, onde se verificaria 

a situação inversa (Fiais). Outra hipótese seria a de que, face à presença de grupos 

neolíticos na costa litoral portuguesa, as populações da costa Sudoeste tenham recuado 

para o interior do território, nos vales do Mira e de Seixe, por forma a manter uma 

territorialização já própria destes grupos. Sendo apenas hipóteses de trabalho, seria 

importante testá-las no futuro, porque o processo de neolitização na costa alentejana 

ainda não se afigura claro. 

 

7.3 Novas leituras e perspectivas de investigação futura: uma síntese 

Em jeito de conclusão, pretende-se, neste lugar do texto, destacar alguns 

aspectos que emergem do estudo que tem vindo a ser apresentado. 

Em primeiro lugar, deve referir-se o importante contributo das extensas acções 

de prospecção arqueológica realizadas nesta região, desde a primeira metade do século 

XX, que permitiram identificar cinco dezenas de sítios com cronologias sumariamente 

atribuíveis ao Mesolítico e Neolítico, maioritariamente localizados sobre as falésias e 

que reflectem uma aparente “mancha de ocupação contínua” na zona litoral. 

Acrescente-se, por outro lado, o facto de repetidas prospecções realizadas por diversas 

equipas, terem originado uma multiplicação fictícia de sítios arqueológicos nas bases 

de dados, nomeadamente no Endovélico, o que torna complexa a realização de um 

inventário rigoroso. 

Em segundo lugar, ao nível da informação disponível sobre os sítios 

arqueológicos em estudo nesta dissertação, verificou-se a existência de um tipo de 

informação muito dispersa e claramente insuficiente, sendo que alguns sítios são 

apenas referidos na bibliografia ou insuficientemente abordados (ex. Praia das Galés, 

Água da Moita/Brejo da Moita) (Soares, 1997; Soares e Silva 2003). O facto de muita 

informação se encontrar dispersa, aliado ao facto de a maioria dos sítios apenas ser 

conhecida por observações superficiais, leva a que as interpretações que se pretendam 

realizar sejam, necessariamente, limitadas.  

Em terceiro lugar, procurou-se extrair um conjunto de informações do registo 

arqueológico dos sítios em estudo, das quais se pode destacar os seguintes aspectos:  
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- A multiplicidade de “manchas de ocupação”, detectadas em zonas particulares, 

como no litoral do Almograve (na envolvência do sítio de Medo Tojeiro), pode 

considerar-se, na realidade, um único sítio arqueológico, alvo de variadas ocupações 

humanas, ao longo de um amplo espaço de tempo; 

- A presença, à superfície, de um conjunto de artefactos oriundos de diferentes 

contextos crono-culturais em ambientes dunares é originada pelo contexto geológico 

em que os sítios assentam e pelos processos de erosão natural e pós-deposicionais, tais 

como a deflação, o que tem dado origem a problemas de interpretação estratigráfica 

que condicionam a interpretação do faseamento cronológico dos mesmos; 

- As colecções arqueológicas originadas por recolhas de superfície mostram-se 

profundamente truncadas, limitando interpretações de carácter tecno-tipológico sobre 

as respectivas indústrias e permitindo apenas apontar para momentos ocupacionais 

com pouca precisão. 

  Em quarto lugar, procurou-se analisar os modelos de implantação dos sítios em 

estudo e aferir aspectos da relação humana com o meio, a variados níveis. Desta 

análise, devem destacar-se os seguintes aspectos: 

- A proximidade ao mar e aos cursos de água doce terá sido um factor crucial na 

escolha da implantação dos sítios do Mesolítico Final e do Neolítico Antigo 

confirmada, em parte, pela aparente importância dos recursos aquáticos nas dietas 

destas comunidades, sendo, no entanto, ainda escassos os estudos de paleodietas para 

as populações da costa Sudoeste;  

 -Verificou-se, à semelhança dos casos do Sado e do Tejo (Araújo, 2003, 

p.112), uma reorganização do povoamento das comunidades do Mesolítico Final, para 

o vale do Mira e provavelmente para a ribeira de Seixe; 

 - A proximidade às fontes de matéria-prima de melhor aptidão para o talhe não 

parece ter sido um factor crucial para a escolha dos locais residenciais, uma vez que 

esta é essencialmente exógena; 

 - A observação dos mapas de povoamento na transição do Mesolítico Final 

para o Neolítico Antigo desta região revela uma concentração de povoamento em 

torno dos vales dos grandes rios, enquanto as zonas mais litorais parecem ficar 

“despovoadas” ou, terão sido frequentadas esporadicamente, em lugares particulares, 

pelas populações residentes nos vales dos grandes rios; 

  - Perante uma costa “aparentemente despovoada” ou pouco frequentada, as 

comunidades exógenas neolíticas ter-se-ão instalado nestas áreas costeiras; 
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 - O povoamento mesolítico na região do vale do Mira e da ribeira de Seixe (?) 

parece reflectir a baixa, ou nenhuma receptividade das populações mesolíticas aos 

elementos neolíticos, que terão perdurado no tempo até à primeira metade do V 

milénio cal BC (no caso do rio Mira), enquanto os sítios mesolíticos do litoral terão 

sido ocupados apenas até à 2ª metade do VI milénio cal BC.   

 Deste modo, entende-se que as transformações sociais e culturais ocorridas 

neste território, numa perspectiva mais alargada, não terão sido despoletadas 

exclusivamente pelos processos inerentes a um dos modelos de neolitização 

tradicionalmente referidos. A neolitização desta região parece ter-se processado por 

acção de contactos culturais e de estabelecimento de populações exógenas, numa 

primeira fase, em “microterritórios” periféricos, não ocupados durante longos períodos 

por grupos mesolíticos, ou apenas ocupados esporadicamente por estes grupos, para 

acções de recolha de moluscos marinhos. Neste contexto, a região do vale do Mira, e 

da ribeira de Seixe terá funcionado como um território de permanência das populações 

mesolíticas até uma época tardia, cerca de 4800 cal BC, a julgar pelas datações de 

Fiais, que terão revelado alguma resistência à aceitação das inovações neolíticas.  

A leitura dos dados apresentados nesta dissertação permitiu-nos apresentar um 

conjunto de propostas atrás sumariadas que, apesar de nos parecerem plausíveis face à 

informação disponível a nível regional, necessitam de um conjunto maior e mais 

variado de dados, para a sua confirmação e desenvolvimento teórico. 

 Apesar de alguns pontos deste debate parecerem mais esclarecidos, são ainda 

muitas as lacunas a preencher no debate da neolitização da costa alentejana. Se a 

interpretação dada ao registo arqueológico de diversos sítios difere de investigador 

para investigador e tem servido para defender teses antagónicas, novos dados serão 

necessários para uma discussão mais sustentada das mesmas. O olhar sobre as 

questões tafonómicas e interpretação estratigráfica destes sítios deve ser primordial 

antes de se optar de forma definitiva por um modelo teórico que explique a 

neolitização desta região. Por outro lado, a natureza da informação disponível revela-

se fragmentária, sendo a escassa publicação de sítios do Neolítico Antigo como a Praia 

das Galés e o Brejo da Moita/Água da Moita, uma condicionante em qualquer 

interpretação ao nível do sítio e à escala regional.  

Tendo em conta este contexto, parece crucial, nesta fase final do texto, terminar 

com a referência a um conjunto de perspectivas futuras que permitam desenvolver os 
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estudos desta região. Assim, seriam essenciais para colmatar os vazios no 

conhecimento ao nível das paleodietas, a realização de estudos de natureza 

arqueozoológica e carpológica, assim como análises isotópicas sobre os restos 

humanos de Fiais e Samouqueira. Ao nível da cultura material, seria de grande 

importância a realização de análises traceológicas sobre colecções líticas que têm sido 

integradas no Neolítico Antigo. Para a realização de estudos de carácter 

territorial/paisagístico, seria importante a conjugação da utilização de ferramentas de 

S.I.G., com estudos paleoisotópicos, de formar a detectar os percursos na paisagem, os 

espaços vividos e os espaços funerários destas populações que permanecem até ao 

momento quase desconhecidos. Finalmente, parece importante afirmar que as análises 

realizadas deverão funcionar como bases sólidas de dados para a construção de 

propostas teóricas relativas às dinâmicas sócio-culturais em curso neste período de 

tempo, em que as respostas aos binómios tradição versus inovação e continuidade 

versus ruptura inauguram um novo caminho da História Humana no Alentejo Litoral e 

no vale do rio Mira.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Odemira, 

Setembro de 2013 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

118 
 

Referências Bibliográficas 

 

ALDAY, M.; CEARRETA, A.; CACHÃO, M.; FREITAS, M. C.; ANDRADE, 

C.; GAMA, C. (2006) - Micropalaeontological record of Holocene estuarine and marine 

stages in the Corgo do Porto rivulet (Mira River, SW Portugal).  Estuarine, Coastal and 

Shelf Science. [Em linha] 66, p. 532 – 543. [Consult. 23 Jan. 2011] Disponível em 

WWW: <URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771405003483>.  

ARAÚJO, A. (2003) - O Mesolítico inicial da Estremadura. In GONÇALVES, 

V. S., coord. – Muita gente, poucas antas? Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 

p. 101-114. (Trabalhos de Arqueologia; nº 25). 

ARAÚJO, A. (2009) - Hunter-gatherers adaptations during 

Pleistocene/Holocene transition in Portugal: data and explanatory models. In 

McCARTAN, S.; SCHULTING, R.; WARREN, G.; WOODMAN, P., eds. - Mesolithic 

horizons: papers presented at the 7th International Conference on the Mesolithic in 

Europe, Belfast 2005. v.2. Oxford: Oxbow Books, p. 533-540. 

ARAÚJO, A. (2012) - Une histoire des premières communautés mésolithiques 

au Portugal. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade de Paris I, orientada 

por Nicole Pigeout. Ficheiro PDF.  

ARNAUD, J. [s.d.]a – Projecto de investigação: O Mesolítico no Centro e Sul 

de Portugal. Relatório de trabalhos efectuados em 1986 no concheiro de Fiais 

(Odemira). Relatório policopiado entregue ao IGESPAR 

ARNAUD, J. [s.d.]b – Projecto de investigação: O Mesolítico no Centro e Sul 

de Portugal. Relatório de trabalhos efectuados em 1987 no concheiro de Fiais 

(Odemira). Relatório policopiado entregue ao IGESPAR. 

ARNAUD, J. [s.d.]c – Projecto de investigação: O Mesolítico no Centro e Sul 

de Portugal. Relatório de trabalhos efectuados em 1987 no concheiro de Fiais 

(Odemira). Relatório policopiado entregue ao IGESPAR. 

ARNAUD, J. (1982) - Néolithique ancien et le processus de neolithisation au 

Portugal. Archéologie en Languedoc. Actes du Colloque International de Préhistoire. 

N.º spécial. Montpellier, p. 29-48. 

ARNAUD, J. (1989) – The Mesolithic communities of the Sado Valley, 

Portugal, in their ecological setting. In BONSALL, C., ed. – The Mesolithic in Europe. 

III International Symposium. Edinburgh: John Donald, p. 614-632. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

119 
 

ARNAUD, J. M. (2000) – Os concheiros mesolíticos do vale do Sado e a 

exploração dos recursos estuarinos (nos tempos pré-históricos e na actualidade). In 

Actas do Encontro sobre Arqueologia da Arrábida. Lisboa: Instituto Português de 

Arqueologia. p. 21-43. (Trabalhos de Arqueologia; 14). 

ARNAUD, J. (1993) – O Mesolítico e a neolitização. Balanço e perspectivas. In 

CARVALHO, G.S.; FERREIRA, A.B.;SENNA-MARTÍNEZ, J.C., coord. - O 

Quaternário em Portugal. Balanço e perspectivas. Lisboa: Associação Portuguesa para 

o Estudo do Quaternário, p. 173-184. 

ARNAUD, J. (2002) – O Mesolítico e o processo de neolitização: passado, 

presente e futuro. In Arqueologia 2000. Balanço de um Século de Investigação 

Arqueológica em Portugal. Lisboa: Arqueologia & História. Revista da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, 54, p. 57-74. 

BARTON, R.; BERRIDGE, P.; WALKER, M.; BEVINS, R. (1995) – Persistent 

Places in the Mesolithic Landscape: an example from the Black Mountain uplands of 

South Wales. Proceedings of the Prehistoric Society, 61, p.81-116. 

BICHO, N. (2004) - As comunidades humanas de caçadores-recolectores do 

Algarve Ocidental: Perspectiva Arqueológica. In: CARDOSO, L., TAVARES, A.;  

TAVARES, M., eds - Evolução geohistórica do litoral português e fenómenos 

correlativos. Geologia, História, Arqueologia e Climatologia. Lisboa: Universidade 

Aberta, p. 359-396. 

BICHO, N.F.; LINDLY, J.; STINER, M.; FERRING, C.R. (2000) - O processo 

de neolitização na Costa Sudoeste. In 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, 

Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica. V.3. Porto: Associação para o 

Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, p. 11-20. 

BICHO, N.; UMBELINO, C.; DETRY, C.; PEREIRA, T. (2010) - The 

emergence of Muge Mesolithic shell middens in Central Portugal and the 8200 cal yr 

cold event. Journal of Island & Coastal Archaeology. [Em linha] 5. p. 86-104. 8 

[Consult. 15 Nov. 2010]. Disponível em WWW: <URL 

http://dx.doi.org/10.1080/15564891003638184>. 

BREUIL, H.; RIBEIRO, O.; ZBYSZEWSKI, G. (1943) – Les plages 

quaternaires et les industries pre-historiques du littoral de l’Alentejo entre Sines e Vila 

Nova de Milfontes. In IV Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, 

Porto, 1942. Porto: Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências, 8. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

120 
 

BUTZER, K. (2007) - Arqueología, una ecología del hombre: método y teoría 

para un enfoque contextual. Barcelona: Bellaterra. 

CARDOSO, J. (1997) – Reconhecidos a Georges Zbyszewski. Setúbal 

Arqueológica, Setúbal. 11-12, p.9-16.  

CARDOSO, J. (1999-2000) – Georges Zbyszewski (1909-1999). Estudos 

Arqueológicos de Oeiras. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.8. p. 9-20 

CARDOSO, J.; CARVALHO, A.; NORTON, J. (2001) – A estação do Neolítico 

antigo de Cabranosa (Sagres, Vila do Bispo): estudo dos materiais e integração 

cronológico-cultural. O Arqueólogo Português. Série IV. 16, p. 55-96. 

CARDOSO, J.; GOMES, M. (1997) – Caracterização do Machado Mirense. Os 

materiais do Monte dos Amantes (Vila do Bispo, Algarve). Setúbal Arqueológica. 

Setúbal.  11-12, p. 121-146. 

CARTAILLAC, É. (1886) – L’Âges préhistoriques de l’Espagne et du Portugal. 

Paris: C. Reinwald. 

CARVALHO, A. (1998) - Talhe da pedra no Neolítico antigo do Maciço 

Calcário das Serras d’Aire e Candeeiros (Estremadura portuguesa): um primeiro 

modelo tecnológico e tipológico. Lisboa: Edições Colibri.  

CARVALHO, A., (2007a) - Novos dados sobre dois temas Pré-História do Sul 

de Portugal: o Mirense e o Processo de Neolitização. Promontoria.. Faro: Universidade 

do Algarve. 5:5. p. 91-110.  

CARVALHO, A., (2007b) - A neolitização do Portugal meridional. Os 

exemplos do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve ocidental. Faro: [s.n], 2007. 

Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade do Algarve, orientada por Nuno Bicho. Ficheiro PDF.  

CARVALHO, A. (2008) - A Neolitização do Portugal Meridional. Os exemplos 

do Maciço Calcário Estremenho e do Algarve Ocidental. Faro: Centro de Estudos de 

Património, Departamento de História, Arqueologia e Património, Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (Promontoria Monográfica; 

12). 

CARVALHO, A. (2010) - Chronology and geography of the Mesolithic-

Neolithic transition in Portugal. In ARMBRUESTE, T.; HEGEWISCH, M., eds- On 

Pre-and Earlier History of Iberia and Central Europe. Studies in honour of Philine 

Kalb (Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH., p.45-62 (DIEN ZUR ARCHÄOLOGIE 

EUROPAS; 11) 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

121 
 

CARVALHO, A.; VALENTE, M. – (2005) - Novos contextos conquíferos pré-

históricos na Costa Vicentina. In Actas do 2.º Encontro de Arqueologia do Algarve. 

Xelb,5. Silves: Câmara Municipal de Silves, p. 9-26.  

CUNHA, E.; UMBELINO, C. (2001) - Mesolithic people from Portugal: an 

approach to Sado osteological series. L’Anthropologie. 39: 2-3, p. 125-132. 

CHANDLER, H.; SYKES, B.; ZILHÃO J. (2005) – Using ancient DNA to 

examine genetic continuity at the Mesolithic-Neolithic transition in Portugal. In ARIAS, 

P.; ONTAÑON, R.; GARCÍA-MOCNCÓ, C., eds. - “Actas del III Congreso del 

Neolítico en la Península Ibérica”, Santander, Monografías del Instituto Internacional 

de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. 1, p. 781-786. 

DEAN, R.; VALENTE, M.; CARVALHO, A. (2012) – The 

Mesolithic/Neolithic transition on the Costa Vicentina, Portugal. Quaternary 

International,264, p. 100-108. 

DIAS, J. (2004) – A história da evolução do litoral português nos últimos vinte 

milénios. In: CARDOSO, L., TAVARES, A.;  TAVARES, M., eds - Evolução 

geohistórica do litoral português e fenómenos correlativos. Geologia, História, 

Arqueologia e Climatologia. Lisboa: Universidade Aberta, p. 157-170. 

DIAS, J.; BOSKY, T.; RODRIGUES, A.; MAGALHÃES, F. (2000) – Coast 

line evolution in Portugal since the Last Glacial Maximum until present – a synthesis. 

Marine Geology. [Em linha] 170, p. 177-186. Disponível em WWW: ˂URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025322700000736˃. 

DIAS, J. (1987) – Dinâmica Sedimentar e Evolução Recente da Plataforma 

Continental Portuguesa Setentrional. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade 

de Lisboa.  

DINIZ, M. (2007) – O Sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da 

neolitização no Interior/Sul de Portugal. (Trabalhos de Arqueologia; 48). Lisboa: 

Instituto Português de Arqueologia.  

DINIZ, M.; ARIAS, P. (2012) – O povoamento humano do paleo-estuário do 

Sado (Portugal): Problemáticas em torno da ocupação dos concheiros mesolíticos. In A. 

ALMEIDA, A.; BETTENCOURT, A.; MOURA, D.; MONTEIRO-RODRIGUES, S.; 

ALVES, M., eds. - Mudanças ambientais e interacção humana na fachada atlântica 

ocidental. Coimbra. p. 139-157. 

 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

122 
 

EDMONDS, M. (1997) – Taskscape, technology and tradiction. Analecta 

Praehistorica Leidensia, 29, p. 99-110. 

FEIO, M. (1984) – Geomorfologia. In OLIVEIRA, J., coord. - Carta Geológica 

de Portugal, escala 1/200 000, Notícia Explicativa da Folha 7. Lisboa: Serviços 

Geológicos de Portugal. 

FERNANDES, P.; JORGE, R.; RODRIGUES, B.; PEREIRA, Z.; OLIVEIRA, J. 

(2010) - Caracterização Geoquímica da Formação da Brejeira, Grupo do Flysch do 

Baixo Alentejo : resultados preliminares. In: X Congresso de Geoquímica dos Países de 

Língua Portuguesa e XVI Semana de Geoquímica. Porto, 28 de Março a 1 de Abril de 

2010 [CD-ROM], p. 293-299.  

G.E.E.M. [GROUPE D'ÉTUDE DE L'EPIPALÉOLITHIQUE–

MÉSOLITHIQUE] (1969) - Epipaléolithique–Mésolithique. Les microlithes 

géométriques. Bulletin de la Société Préhistorique Française. 66, p. 355-366. 

GOMES, M. (1997) – Megalitismo do Barlavento Algarvio. Breve síntese. 

Setúbal Arqueológica. Setúbal. 11-12, p. 147-190. 

GONÇALVES, V. (1989) - Megalitismo e metalurgia no Alto Algarve Oriental. 

Uma aproximação integrada. Lisboa: Instituto Nacional Investigação Científica e 

Centro de Arqueologia História, 2 vols. 

GONZALÉZ MORALES, M., ARNAUD, J. (1990) - Recent research on the 

Mesolithic in the Iberian Peninsula. In VERMEERSCH, P.; PEER, P., eds., 

Contributions to the Mesolithic in Europe, Leuven: Leuven University Press, p. 451-

461. 

GOUVEIA, A.; ZBYESZEWSKI, G. (1937a) – Nouvelles observations sur le 

Quaternaire du littoral du Portugal méridional entre Sagres et l’embouchure de la rivière 

de Odesseixe. Compte rendus des séances de l’Académie de Paris.. 204. p, 1207-1209. 

GOUVEIA, A.; ZBYESZEWSKI, G. (1937b) – Nouvelles observations sur le 

littoral portugais entre l’embouchure de la rivière d’Odesseixe  et celle du rio Mira. . 

Compte rendus des séances de l’Académie de Paris. 204, p. 1435-1437. 

HIGGS; E.; VITA-FINZI, C. (1972) - Prehistoric economies: a territorial 

approach. In HIGGS, E., eds. - Papers in Economic Prehistory. Cambridge: Cambridge 

University Press. p. 27-36. 

HIRSCH; O’HANLON, eds. (1995) – Anthropology of Landscape: perspectives 

on place and space. Oxford: Oxford University Press. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

123 
 

INAG; HIDROPROJECGTO COBA; HIDROTÉCNIA PORTUGUESA; WS 

ATKINS; CONSUGAL-MOTT; MACDONALD&GIBB PORTUGAL (2000) – Plano 

da Bacia Hidrográfica do Rio Mira. Síntese da Análise e Diagnóstico da Situação 

Actual., 1 [Em linha]. Ministério do Ambiente. [Consult. 27 de Dezemb. de 2011] 

Disponível em WWW: ˂http://www.ccdr-a.gov.pt/app/PBHMIRA/˃.  

INGOLD, T. (2000) – The perception of environment. Essays on livelihood, 

Dwelling, and Skill. London  New York: Routledge 

INIZAN, M-L.; REDURON-BALLINGER, M.; ROCHE, H.; TIXIER, J. (1999) 

– Technology and Terminology of Knapped Stone. Translated by Jehanne Féblot-

Augustins. Nanterre: CREP (Préhistoire de la Pierre Taillée, 5).  

LeGALL, O.; STRAUS, L.; VIERRA,B. (1992) – Icthiofaunas and seasonality 

at Vidigal (Alentejo, Portugal).  Mesolithic Miscellany, 13:2, p. 13-18. 

LENTACKER, A. 1990-91. Archaeozoölogisch onderzuek von Laat-

prehistorische vindplaatsen uiPortugal. Laboratorium voor Paleontologie; Faculteit 

Wetenschappen. Gent: Rijksuniversiteit. Tese de Doutoramento não publicada. 

LUBELL, D., JACKES M., SHEPPARD, P., ROWLEY-CONWY, P. (2007) - 

The Mesolithic-Neolithic in the Alentejo: archaeological investigations, 1984-1986. In 

BICHO, N., ed. - From the Mediterranian basin to the Portuguese Atlantic shore: 

Papers in Honor of Anthony Marks, Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular, 

Faro, 14 a 19 de Setembro de 2004. Universidade de Faro. Faro, p. 209-229. 

(Promontoria Monográfica;07). 

LUBELL, D.; JACKES, M.; SCHWARCZ, H.; KNYF, M.; MEIKLEJOHN, C. 

(1994) – The Mesolithic–Neolithic transition in Portugal: isotopic and dental evidence 

of diet. Journal of Archaeological Science. 21, p. 201-216. 

MARTINS, J.; SOARES, A. (2013) - Marine 14C Reservoir  Effect in Southern 

Atlantic Iberian Coast. In Proceedings of the 21st International Radiocarbon 

Conference, Paris, France, 9–13 July 2012. Radiocarbon.55: 2–3, p. 1123-113.4 

MATEUS, J.; QUEIROZ, P. (1997) - Aspectos do desenvolvimento, da história 

e da evolução da vegetação do litoral norte alentejano durante o Holocénico. Setúbal 

Arqueológica. Setúbal. 11-12, p. 49-68. 

McFADYEN, L. (2006) – Landscape. In CONNELLER, C.; WARREN, G.,  

eds. - Mesolithic Britain and Ireland: New Approaches. Great Britain: Tempus 

Publishing Limited. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

124 
 

McMANAMON, F. (1984) – Discovering sites unseen. Advances in 

Archaeological Method and Theory. New York: Academic Press. 4, p. 223-292.  

MORÁN, E.; PARREIRA, R., coords. (2004) – Alcalar 7. Estudo e reabilitação 

de um monumento megalítico. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico 

(Cadernos; 6). 

OLIVEIRA, J., coord. (1984) - Carta Geológica de Portugal, escala 1/200 000, 

Notícia Explicativa da Folha 7. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.  

OLIVEIRA, J. (1990) - Stratigraphy and syn-sedimentary tectonism in the South 

Portuguese Zone. In: DALLMEYER, R.; MARTINEZ GARCIA, E., eds. - Pre-

Mesozoic Geology of Iberia. Springer Verlag, p. 334-347. 

OLIVEIRA, J.; HORN, M.; PAPROTH, E. (1979) - Preliminary note on the 

stratigraphy of the Baixo Alentejo Group, Carboniferous of Portugal, and on the 

palaeogeography development compared to corresponding units in Northwest Germany. 

Comunicações dos Serviços Geológicos Portugal, 65, p. 151-168. 

QUEIROZ, P.F.; MATEUS, J.E. (2004) – Paleoecologia Litoral entre Lisboa e 

Sines. Do Tardiglaciário aos tempos de hoje. In TAVARES, A.A.; TAVARES, M.J.F.; 

CARDOSO, J., eds. – Evolução geohistórica do litoral português e fenómenos 

correlativos. Geologia, História, Arqueologia e Climatologia. Lisboa: Universidade 

Aberta, p. 257-304. 

RAPOSO, L. 1994. O sítio de Palheirões do Alegra e a “questão do Mirense”. In 

CAMPOS, J.; PEREZ, J.; GÓMEZ, F., eds. - Arqueología en el entorno del Bajo 

Guadiana. Huelva, p. 55-69. 

RAPOSO, L. (1997) - O Mirense e os machados mirenses. Algumas reflexões 

em voz alta. Setúbal Arqueológica. Setúbal. 11-12, p. 109-120. 

RAPOSO, L., SILVA, A. (1984) - O Languedocense: ensaio de caracterização 

morfotécnica e tipológica. O Arqueólogo Português, Série IV, 2, p.87-166.  

REIMER, P.; BAILLIE, M.; BARD, E.; BAYLISS, A.; BECK, J.; 

BLACKWELL, P.; BRONK RAMSEY, C.; BUCK, C.; BURR, G.; EDWARDS, R.; 

FRIEDRICH, M.; GROOTES, P.; GUILDERSON, T.; HAJDAS, I.; HEATON, T.; 

HOGG, A.; HUGHEN, K.; KAISER, K.; KROMER, B.; McCORMAC, G.; 

MANNING, S.; REIMER, R.; RICHARDS, D.; SOUTHON, J.; TALAMO, S.; 

TURNEY, C.; van der PLICHT, J.; WEYHENMEYER, C. (2009) - IntCal09 and 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

125 
 

marine09 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon. 51:4, 

p. 1111-1150. 

REIS, H. (no prelo a) - The Mesolithic – Neolithic transition in the Southwestern 

coast and in the Mira river valley: perspectives on territory and culture. In Actas da 

mesa redonda Jeunes chercheurs : «Des techniques aux territoires: nouveaux regards 

sur les cultures mésolithiques.». Novembro de 2012, Toulouse. 

REIS, H. (no prelo b) - Paisagens partilhadas? Novos dados sobre o povoamento 

Mesolítico e Neolítico antigo na costa Sudoeste alentejana. In Actas do I Congresso da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses. Lisboa. 

RIBEIRO, C.; TERRINHA, P. (2005/2007) - Ocorrências de sílex na zona 

ocidental da bacia algarvia (Sagres), Anexo. Musa,2. Setúbal. p. 63-66. 

RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H.; DAVEAU, S. (1991) - Geografia de 

Portugal. A posição geográfica e o território, vol.1. 2ª edição. Lisboa: Sá da Costa.  

ROCHA, R. (1976) – Estudo estratigráfico e Paleontológico do Jurássico 

Inferior do Algarve Ocidental. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade Nova 

de Lisboa. 

SANCHES, J. (1989) - Nomenclatura Portuguesa de Organismos Aquáticos 

(Proposta para normalização estatística). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 

das Pescas. 

SCHIFFER, M.; SULLIVAN, A.; KLINGER, T. (1978) – The design of 

archaeological surveys. World Archaeology, Field Techniques and Research Design. 

10:1. Taylor and Francis. p, 1-28. WWW: <URL http://www.jstor.org/stable/124409>. 

SHEPPARD, P. (1986) – Preliminary report on the lithic assemblage from 

Fiais. Relatório não publicado. Policopiado. 

SILVA, C. (1985) – Medo Tojeiro (Almograve, Odemira). Trabalhos 

arqueológicos de 1984. Relatório policopiado entregue ao IGESPAR. 

SILVA, C.; SOARES, J. (1981) - Pré-história da Área de Sines. Lisboa: 

Gabinete da Área de Sines. 

SILVA, C.; SOARES, J. (1987) - Les communautés du Néolithique ancien dans 

le Sud du Portugal. In GUILAINE, J.; COURTIN, J.; ROUDIL, J. L.; VERNET, J. L., 

eds. - Premières Communautés Paysannes en Méditerranée Occidentale. Paris: CNRS, 

p. 663-671. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

126 
 

SILVA, C.; SOARES, J. (1997) - Economias costeiras na Pré-história do 

Sudoeste Português: o concheiro de Montes de Baixo. Setúbal Arqueológica. Setúbal. 

11-12, p. 69-108. 

SILVA, C.T.; SOARES, J.; CARDOSO, J.L.; CRUZ, C.S.; REIS, C.S. (1986) – 

Neolítico da Comporta: aspectos cronológicos (datas 14C) e paleoambientais. 

Arqueologia. Porto.14, p. 59-82. 

SILVA, C.; SOARES, J.; PENALVA, C. (1985) - Para o estudo das 

comunidades neolíticas do Alentejo litoral: o concheiro do Medo Tojeiro. Arqueologia. 

Porto. 11, p.5-15. 

SIMÕES, T. (1999) - O sítio neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra. 

Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. (Trabalhos de Arqueologia; 12). 

SOARES, A.; DIAS, J. (2006) – Coastal Upwelling and Radiocarbon – Evidence 

for Temporal Fluctuations in Ocean Reservoir Effect of Portugal during the Holocene. 

Radiocarbon, 48:1, p.45-60. 

SOARES, J. (1995) - Mesolítico-Neolítico na Costa Sudoeste: transformações e 

permanências. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto. 35:2, p. 27-45. 

SOARES, J. (1996) - Padrões de povoamento e subsistência no Mesolítico da 

Costa Sudoeste portuguesa. Zephyrus. Salamanca. 49, p. 109-124. 

SOARES, J. (1997) - A transição para as formações sociais neolíticas na costa 

Sudoeste Portuguesa, In RODRIGUES CASAL, ed. - O neolítico atlántico e as orixes 

do megalitismo: actas do Coloquio Internacional, (Santiago de Compostela, 1-6 de 

Abril de 1996), Consello da Cultura Galega: Universidade de Santiago de Compostela; 

[Bruselas]: Unión Internacional das Ciencias Prehistóricas e Protohistóricas, p. 587-608. 

SOARES, J.; SILVA, C. (1993) - Na transição Plistocénico-Holocénico: 

Marisqueio na Pedra do Patacho. Almadan. Almada. 2ª série. 2, p.21-29. 

SOARES, J.; SILVA, C. (2003) - A transição para o Neolítico na Costa Sudoeste 

portuguesa. In GONÇALVES, V., ed.,- Muita gente, poucas antas? Origens, espaços e 

contextos do Megalitismo. II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Lisboa: 

Instituto Português de Arqueologia, p. 45-56. (Trabalhos de Arqueologia; 25). 

SOARES, J.; SILVA (2004) - Alterações ambientais e povoamento na transição 

Mesolítico–Neolítico na Costa Sudoeste. In TAVARES, A.; TAVARES, M.; 

CARDOSO, J., eds. - Evolução geohistórica do litoral português e fenómenos 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

127 
 

correlativos. Geologia, História, Arqueologia e Climatologia. Lisboa: Universidade 

Aberta, p. 397-424. 

SOARES, J.; SILVA, C.; CANILHO, M. (2005-2007) – Matérias-minerais e 

mobilidade logística no Mesolítico da Costa Sudoeste. Os sítios de Samouqueira I e 

Armação Nova. Musa. 2, Setúbal, p. 47-62. 

STINER, M.; BICHO, N.F.; LINDLY, J.; FERRING, C.R. (2003) - Mesolithic 

to Neolithic transitions: new results from shell-middens in the western Algarve, 

Portugal. Antiquity. 77: 295, p. 75-86. 

STRAUS, L.; ALTUNA, J.; VIERRA, B. (1990) - The concheiro at Vidigal: a 

contribution to the late mesolithic of Southern Portugal. In VEERMEERSCH P., VAN 

PEER, P., eds,- Contributions to the Mesolithic in Europe. Papers presented at the 

fourth international symposium "The Mesolithic in Europe (Leuven, 1990)", Leuven: 

Leuven University Press, p. 463 - 474. 

STUIVER, M., REIMER, P. (1993) - Extended 14C data base and revised 

CALIB 3.0 14C age calibration program. Radiocarbon, 35, p. 215-230. 

TARTARON, T.  (2003) - The Archaeological Survey: Sampling Strategies and 

Field Methods. Landscape Archaeology in Southern Epirus, Greece 1, The American 

School of Classical Studies at Athens (Hesperia Supplements, 32). [Em linha], p.23-45. 

[Consult. 12 Jan 2012] Disponível em WWW: <URL 

http://www.jstor.org/stable/1354045>. 

TILLEY, C. (1994) – A phenomology of landscape. Oxford: Berg. 

TIXIER, J.; INIZAN, M-L.; ROCHE, H. (1980) - Préhistoire de la Pierre Taillé: 

économie du débitage laminaire. Paris: Centre National de Recherche Scientifique. 1. 

VEIGA, E. (1891) – Antiguidades Monumentaes do Algarve. Tempos 

prehistoricos. Lisboa: Imprensa Nacional. 4. 

VIERRA, B. (1992) - Subsistence, diversification and the evolution of 

microlithic technologies: a study of the Portuguese Mesolithic. Tese de Doutoramento 

apresentada à Universidade de New Mexico. Albuquerque. 

VIERRA, B. (1995) - Subsistence, diversification and the evolution of 

microlithic technologies: a study of the Portuguese Mesolithic. Arizona State 

University. (Anthropological Research Papers; 47). 

VIERRA, B.; ARNAUD, J. (1996) - Raw material availability and stone tool 

technology from the portuguese Mesolithic. In MALONEY,M.; RAPOSO,L.;  



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

128 
 

SANTOJA, M. eds, - Non flint stone tools and the Paleolithic occupation of the Iberian 

peninsula. Oxford, p. 183-188. BAR (International Series, 649). 

ZBYSZEWSKI, G. (1939) – Observations sur la morphologie et la structure du 

bas Alentejo et de l’Algarve. Bulletin des Études Portugaises. Institute Français du 

Portugal, 1. 

ZBYSZEWSKI, G (1940) – Contribution à l’étude du littoral quaternaire du 

Portugal. Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Faculdade 

de Ciências do Porto. Porto, 15. 

ZBYSZEWSKI, G. (1984) – Litoral Ocidental. In (Coord.) OLIVEIRA, J.T. - 

Carta Geológica de Portugal, escala 1:200 000, Notícia Explicativa da Folha 7. 

Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. 

ZBYSZEWSKI, G.; FERREIRA, O. V.; PENALVA, C. (1978) - Um 

acampamento languedocense com indústria mirense a Sul de V. N. de Milfontes: A 

pedra de D. Rodrigo. Comunicações dos Serviços geológicos de Portugal. Lisboa. 63, p. 

437-448.  

Z8YSZEWSKI, G.; LEITÃO, M.; NORTH. C. (1971) – Uma oficina de 

preparação de machados mirenses no Languedocense de Vila Nova de Milfontes. 

Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 60; p. 139-163. 

ZBYSZEWSKI, G.; PENALVA, C. (1979) A estação paleolítica do Medo 

Tojeiro (Baixo Alentejo). Contribuição para o estudo do “Languedocense” costeiro. 

Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa, 65, p. 231-237. 

ZBYSZEWSKI, G.; PENALVA, C. (1986). A estação mirense da Foz dos 

Ouriços (Almograve, Baixo Alentejo). Trabalhos de Arqueologia do Sul. Évora. 1, 

p.17-27. 

ZILHÃO, J. (1990) - Le processus de néolithisation dans le centre du Portugal. 

In CAHEN, D.; OTTE, M., eds. - Rubane et Cardial. Actes du Colloque de Liège. 

Liège: Service de Préhistoire de la Université de Liège, p. 447-459. 

ZILHÃO, J. (1993) - The spread of agro-pastoril economies across 

Mediterranean Europe: a view from the far west. Journal of Mediterranean 

Archaeology. Sheffield. 6:1, p. 5-63. 

ZILHÃO, J. (1997) – O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa. Lisboa. 

Colibri, 2 vols. 

ZILHÃO, J. (1998) - A passagem do Mesolítico ao Neolítico na costa do 

Alentejo. Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa. 1:1, p. 27-44. 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

129 
 

ZILHÃO, J. (2000) – From the Mesolithic to the Neolithic in the Iberian 

Peninsula. In PRICE, T., ed. - Europe's first farmers. Cambridge: Cambridge University 

Press, p. 144-182. 

ZILHÃO, J. (2001) - Radiocarbon evidence for maritime pioneer colonization at 

the origins of farming in West Mediterranean Europe. Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 98, p. 14180-14185. 

ZILHÃO, J. (2003) - The Neolithic transition in Portugal and its implications for 

the understanding of the spread of agriculture in Europe as a process of demic diffusion. 

In Widening harvest. The Neolithic transition in Europe: looking back, looking forward. 

Boston: Archaeological Institute of America, p. 207-223. 

 

 

MATERIAL CARTOGRÁFICO: 

CARTA GEOLÓGICA DE PORTUGAL. FOLHA 7. [Material cartográfico] 

Serviços Geológicos de Portugal. – Escala 1:200 000. Lisboa. 1983. 

CARTA MILITAR DE PORTUGAL. FOLHAS N.º 

535,544,552,554,560,561,568. [Material cartográfico] / Serviços Cartográficos do 

Exército. – Escala 1: 25000. – Lisboa: S. C. E., 2009. 

 

BASES DE DADOS: 

 

ENDOVÉLICO – Base de dados de património arqueológico. Direcção Geral do 

Património <http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios>. 

SILVA, C. (1990) - Levantamento Arqueológico da Área de Paisagem 

Protegida do Sudoeste Alentejano e costa Vicentina. Serviço Nacional de Parques 

Reservas e Conservação da Natureza. Área de Paisagem Protegida do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. 

SILVA, C. 1990-1993 – Actualização do Levantamento Arqueológico da Área 

de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e costa Vicentina. Serviço Nacional de 

Parques Reservas e Conservação da Natureza. Área de Paisagem Protegida do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. 

VILHENA, J. (1996) - Listagem de estações arqueológicas do concelho de 

Odemira. IPPAR. Direcção Regional, Évora 

 



     O Povoamento do Mesolítico Final e Neolítico Antigo do vale do Mira, no seu contexto regional.  
                                                                                                                                       Helena Reis 

 

130 
 

Recursos electrónicos: 

 

Atlas da Água. [Em linha] Disponível em WWW: <URL: 

http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/>. 

Atlas do Ambiente [Em linha] Disponível em WWW: <URL: 

http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/>. 

 

Faunalia [Em linha] Disponível em WWW: <URL: 

http://www.faunalia.pt/download>. 

 

GDEM [Em linha] Disponível em WWW: <URL: 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/search.jsp>. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



Índice de Anexos 

 

Fichas descritivas 

 

Sítios arqueológicos 

Pedra Lascada 

Pedra afeiçoada ou com traços de utilização 

Adornos 

Manuportes e diversos 

Cerâmica 

 

Cartografia 

 

Figura 1 - Localização da região em estudo no excerto da Carta Geológica de Portugal. 

Figura 2 - Mapa litológico da região em estudo e da área de aprovisionamento de matéria-prima.  

 

Desenhos 

 

Figura 1 - Nascedios/Malhão. 

Figura 2 - Praia das Galés 2. 

Figura 3 - Brejo da Moita 2. 

Figura 4 - Brejo do Cagarrão. 

Figura 5 - Brejo Largo. 

Figura 6 - Foz dos Ouriços. 

Figura 7- Pegada do Boi. 

Figura 8- Praia Grande do Almograve. 

Figura 9 - Medo Tojeiro. 

Figura 10 - Medo Tojeiro. 

Figura 11 - Paço Velho 1. 

Figura 12 - Paço Velho 2. 

Figura 13 - Paço Velho 2. 

Figura 14 - Paço Velho 6. 

Figura 15 - Paço Velho 6. 

Figura 16- Quarteirães. 



 

Fotografias 

 

Área A: A foz do Mira e litoral de Vila Nova de Milfontes 

 

Figura 1 - Vista para o sítio da Praia das Galés 2. Pormenor de erosão. 

Figura 2 - Vista para o sítio da Praia das Galés 2.Pormenor do concheiro medieval. 

Figura 3- Praia das Galés 2, pormenor de possível estrutura de combustão de cronologia 

indeterminada. 

 

Área B: O litoral do Almograve 

 

Figura 4 - Vista para o sítio do Brejo do Cagarrão. 

Figura 5- Brejo do Cagarrão. Pormenor de erosão. 

Figura 6 - Foz dos Ouriços. Estrutura de combustão. 

Figura 7 - Vista geral para as manchas de ocupação de Pedra dos Corvos. 

Figura 8 - Vista de Sul para o sítio de Lapa das Pombas. Pormenor de erosão. 

Figura 9 - Lapa das Pombas. Pormenor de dispersão de material lítico e cerâmico. 

Figura 10 - Vista para o sítio de Medo Tojeiro, dispersão de material lítico. 

Figura 11 - Vista para o sítio de Medo Tojeiro, dispersão de material lítico e conquífero. 

Figura 12 - Pormenor da estratigrafia do concheiro de Medo Tojeiro.  

Figura 13 - Vista para Noroeste a partir do sítio de Medo Tojeiro. 

 

Área C: O vale do rio Mira 

 

Figura 14 - Vista parcial para o sítio de Fiais. 

Figura 15 - Fiais. Pormenor de concentração de ossos. 

 

Área D: O vale da ribeira de Seixe 

 

Figura 16- Vista de Sul para o concheiro do Paço Velho 2. 

Figura 17- Vista para Sul a partir de Paço Velho 2. 

Figura 18 – Vista para o sítio do Paço Velho 6. 

Figura 19 - Quarteirães. Pormenor da área onde surgiram os materiais arqueológicos. 

 



 

Materiais Arqueológicos 

 

Figura 20- Nascedios/Malhão. 

Figura 21- Praia das Galés 2. 

Figura 22- Brejo da Moita. 

Figura 23- Brejo do Cagarrão. 

Figura 24 - Medo Tojeiro. 

Figura 25 - Medo Tojeiro. 

Figura 26 - Lapa das Pombas. 

Figura 27 - Paço Velho 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas descritivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sítios arqueológicos 

 

-Sítio  

-CNS 

-Coordenadas (UTM Latitude, UTM Longitude, Precisão) 

-Altitude 

-C.M.P. 

-Freguesia 

-Cronologia 

-Tipo de sítio- Endovélico 

-Descrição- Endovélico 

-Implantação 

-Controlo da paisagem 

-Geologia 

-Relevo 

-Coberto vegetal 

-Anomalias topográficas 

-Acesso 

-Ameaças 

-Classificação 

-Estado de conservação  

-Protecção 

-Uso de solo 

-Tipo de limites parcelares 

-Visibilidade da superfície do solo 

-Relação com o habitat actual 

-Intensidade da afectação 

-Tipo de impacto 

-Tipo de trabalho efectuado (Descrição, Ano, Responsável) 

-Bibliografia 

-Espólio 

-Local de armazenamento do espólio 

-Dispersão dos vestígios (área,tipo) 



-Processos 

-Registo Fotográfico 

-Informações orais 

-Documentação histórica 

-Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedra Lascada 

  

Núcleos 

 

-Identificação da Peça (Número de Inventário, Sítio Arqueológico, Contexto de 

Proveniência, Autor, Data, Local de Armazenamento) 

- Matéria-prima (Cherte, Sílex, Xisto silicioso, Jaspe, Quartzo, Quartzito, Quartzo 

misto, Quartzo hialino) 

-Estado (Inteiro, Fragmentado, Flanco de núcleo) 

- Córtex (cortical, semi-cortical, vestigial, sem córtex) 

- Defeitos (Geodes, Clivagens, Ressaltos) 

- Medidas (comprimento máximo, espessura máxima e largura máxima, comprimento 

do eixo maior de debitagem) 

- Produtos debitados (Lascas, lamelas, lâminas, esquírolas, lamelas-esquírolas, 

múltiplos) 

- Planos de debitagem - número (Um, dois, múltiplos, não identificável) 

- Planos de debitagem – morfologia (Cortical, Liso, Facetado) 

-Orientação da extracção (Unipolar, bipolar, múltiplos, não identificável) 

- Forma-Tipo (Prismático, Globular, Discóide, Bipolar, Tabular, Fragmento (não 

classificável)) 
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Produtos debitados 
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Proveniência, Autor, Data, Local de Armazenamento) 



-Matéria – Prima (Cherte, Sílex, Xisto silicioso, Jaspe, Quartzo, Quartzito, Quarzto 

misto, Quartzo hialino) 

-Cor 

-Categoria Tecnológica (material de preparação, material de manutenção, material 

debitado, material residual, peça esquirolada) 
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-Presença de córtex (Cortical, Semi-cortical, Vestigial, sem córtex) 
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-Classificação Tipológica (Raspadeira, Buril, Lamela de dorso abatido, com retoque 

marginal, entalhe, denticulado, truncatura, segmento, trapézio, triângulo, outra forma de 

geométrico, ponta de seta transversal, furador, broca, peça com traços de utilização, 

peça esquirolada, compósito, diversos) 

Talão (cortical, liso, diedro, facetado, punctiforme, esmagado) 

-Bordos (paralelos, convergentes, divergentes, biconvexos, irregulares) 

-Secção (triangular, trapezoidal, outra) 

-Disposição dos negativos em função do eixo de lascagem (Concordante, 

Discordante, Não identificável) 

-Geométrico (Sim, não) 

-Triângulo (escaleno, isósceles, indeterminado) 

-Trapézio (simétrico curto, simétrico longo, assimétrico, indeterminado) 

- Segmento (simétrico, assimétrico, indeterminado) 

-Outra forma de geométrico (forma intermédias) 

-Truncaturas (côncavas, oblíquas) 

-Geométricos – Fractura (Tipo)  

-Geométricos – Fractura (Localização) 

-Acidentes de talhe (Ultrapassagem, fractura de Siret, outros) 

-Retoque – amplitude Curto, Longo, Invasor 

-Retoque - direcção Directo, Inverso, Cruzado, Alterno, Alternante, Bifacial 



-Retoque – delineação (Rectilíneo, Convexo, Côncavo, Entalhe, Denticulado) 

-Retoque – inclinação (Abrupto, Semi-abrupto, Rasante) 

-Retoque – localização (Proximal, Mesial, Distal) 

-Repartição (Contínuo, Descontínuo) 

-Alterações (Tratamento térmico, Potlid, Crazing, Brilho de cereal) 

-Bolbo (Difuso, Pronunciado, Duplo Bolbo, Sem bolbo) 

-Esquírola Bolbar (Presente, Ausente) 

-Fracturação (Percussão, Flexão, Mista, Não identificável) 

-Ondas de percussão (Saliente, Aplanadas, Não visíveis) 

-Perfil (Direito, Curvo, Torcido) 

-Perfil distal (Direito, Curvo) 

-Bordos com traços de utilização (bordo direito, bordo esquerdo, ambos) 

-Estrangulamento dos bordos junto ao talão (presente, ausente) 

-Observações 

-Desenho (Sim, não, autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedra afeiçoada ou com traços de utilização 

 

- Identificação da Peça (Número de Inventário, Sítio Arqueológico, Contexto de 

Proveniência, Autor, Data, Local de Armazenamento) 

- Matéria-prima 

- Classificação (Movente/Bigorna/Afiador/Polidor/Paleta/Percutor) 

- Estado (Intacto/Fragmentado) 

-Fractura (Simples, Múltipla) 

-Medidas (Comprimento/Largura/Diâmetro/Espessura) 

-Numero e disposição das superfícies activas (Uma/ Duas – opostas/Duas – 

ortogonais/ Três – ortogonais) 

- Estado das superfícies activas (Polido/Picotado/Percutido) 

- Estigmas de percussão (Concentrados/Dispersos) 

- Sulco de polimento – orientação (Paralelo/Perpendicular) 

- Sulco de polimento – extensão (Superficial/Média/ Profunda) 

- Sulco de polimento – sinais de uso (Incipiente/Moderado/ Intenso) 

- Sulco de polimento – perfil (Em U/Em V) 

- Estado dos bordos (Em bruto/Afeiçoados/Polidos/Bojardados/Outro) 

- Estado das superfícies não activas (Em bruto/Afeiçoadas/Polidas/Bojardadas/Outro) 

- Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adornos 

 

-Identificação da Peça (Sítio arqueológico, N.º de inventário, Contexto de 

proveniência, Autor, Data, Local de armazenamento) 

-Classificação (Pulseira/Pendente/Conta de colar) 

-Estado (Intacto/Fragmentado) 

-Grau de Finalização (Esboço/Peça acabada) 

-Fractura (Simples/Múltipla) 

-Medidas (Comprimento/Largura/Espessura) 

-Secção (Oval/Sub-rectangular) 

-Estado das superfícies (Em bruto/Afeiçoadas/Polidas) 

-Perfuração – estado (Em elaboração/Integral) 

-Perfuração – tipo (Troncocónica/Cilíndrica/ Em U) 

-Observações 

-Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manuportes e diversos 

 

 

Identificação da Peça (Sítio arqueológico, N.º de inventário, Contexto de proveniência, 

Autor, Data, Local de armazenamento) 

Descrição 

Dimensão (maior medida conservada na peça) 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cerâmica 

 

-Identificação da Peça (Sítio arqueológico, N.º de inventário, Contexto de 

proveniência, Autor, Data, Local de armazenamento) 

-Estado (Bordo, Bojo, Bordo-Bojo, Fundo, Asa, Mamilo, Pega) 

-Pasta (Compacta, Semi-compacta, friável) 

-Elementos não-plásticos – Número (Abundante, Razoável, Escasso) 

-Elementos não-plásticos – Dimensão (Finos: 0.25 a 0.5mm, Médios:  0.1 a 0.25 mm, 

Grandes: > 0.5 mm) 

-Elementos não-plásticos – Matéria-prima (Quartzo, feldspato, Mica, Outros 

(“Minerais negros”)) 

-Cor (Castanho avermelhado, Laranja-vivo, Castanho alaranjado-pálido, Castanho claro 

acinzentado, Vermelho intenso) 

-Cor Secundária (Cinzento muito escuro) 

-Acabamentos da superfície externa (Polida sobre aguada, Polida, Alisada sobre 

aguada, Alisada, Tosca, Erodida)  

-Acabamentos da superfície interna (Polida sobre aguada, Polida, Alisada sobre 

aguada, Alisada, Tosca, Erodida)  

-Cozedura (Redutora, Oxidante, Redutora com arrefecimento oxidante, Oxidante com 

arrefecimento redutor) 

-Tipologia do Bordo (Arredondado, Biselado, Aplanado, Outro, Não identificável) 

-Orientação do bordo (Recto, Exvertido, Introvertido, Não identificável) 

-Medidas (Diâmetro interno da abertura, Diâmetro externo da abertura, Diâmetro do 

bojo (medido no ponto que apresenta a abertura máxima do bojo), Espessura do bordo, 

Espessura do bojo) 

-Forma-orientação (Aberta, Fechada, Recta, Indeterminada) 

-Forma-tipo (Hemisférica, Hemisférica funda, Esférica, Ovóide, Paredes rectas, Vaso 

de colo) 

-Elementos de Preensão e Suspensão – Tipo (Pega, mamilo, asa) 

-Elementos de Preensão e Suspensão – Localização (Sobre o bordo/Abaixo do 

bordo/No bojo/Bordo e bojo) 



-Elementos de Preensão e Suspensão – Perfuração (Vertical, Horizontal, Não 

determinável) 

-Decoração (Presente, Ausente) 

-Decoração – Localização (Interna, Sobre o bordo, Abaixo do bordo, No bojo, Bordo e 

bojo) 

-Decoração – Técnica (Impressão, Incisão, Plástica, Caneluras, Impressão-incisão, 

Impressão-plástica, Incisão-plástica, Impressão-incisão-plástica, Outras) 

-Decoração – Padrões (Simples, Compósito, Metopado) 

-Decoração – Descrição (Descrição das técnicas e dos motivos decorativos, sua 

orientação e composição) 

-Marcas de fogo (Ausentes, Pontuais, Disseminadas, Cobridoras) 

-Observações 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 Localização da região em estudo no 
excerto da Carta Geológica de Portugal. Folha 7, à 
escala de 1/200 000. Serviços Geológicos de Portugal 
(Oliveira, 1983). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mapa litológico da região em estudo e da área de aprovisionamento de matéria-prima. Mapa da autora. Carta litológica retirada de Atlas do Ambiente 
(http://sniamb.apambiente.pt/webatlas/) 



 

 

 

 

 

 

Desenhos 



Figura 1 - Nascedios/Malhão, conta. 

Figura 2 - Praia das Galés 2, fragmento de cerâmica de forma aberta.

Figura 3 - Brejo da Moita 2, fragmento de recipiente cerâmico de forma aberta.
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Figura  5 - Brejo Largo, fragmento de lamela.

3 cm

Figura 4 - Brejo do Cagarrão, fragmento de lâmina retocada.

3 cm



Figura 6 - Foz dos Ouriços, lamela:1; trapézio: 2.

3 cm

1 2

Figura 7- Pegada do Boi, fragmento de lamela com retoque marginal.

        

Figura  8- Praia Grande do Almograve,  núcleo.
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Figura 9 - Medo Tojeiro, lamelas brutas: 1-5; lamela com retoque lateral: 6; furador: 7; entalhe: 8.
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Figura 10 - Medo Tojeiro, fragmento de vaso com cordão denteado. Desenho de Rui Monge.
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Figura 11 -  Paço Velho 1, lasca: 1; fragmento de cerâmica lisa:2.

2
3 cm



Figura 12- Paço Velho 2, lamela bruta: 1-3; lamelas com retoque marginal/marcas de utilização: 4-6; 
trapézio: 7; raspadeira: 8.
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Figura 13 - Paço Velho 2, lasca:1; núcleo: 2; percutor: 3.
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Figura 14 - Paço Velho 6, núcleo: 1; lasca retocada: 2; lasca com traços de utilização: 3. 
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Figura 15 - Paço Velho 6, fragmentos de recipientes cerâmicos de forma aberta: 1; fragmentos de 
recipientes cerâmicos de forma fechada: 2,3,5; fundo: 6.
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Figura 16- Quarteirães, lamela: 1; fragmento de cerâmica: 2
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Fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 -Vista para o sítio da Praia das Galés 2. Pormenor de erosão.

Figura 2 -Vista para o sítio da Praia das Galés 2. 
Pormenor do concheiro medieval. 

Figura 3.- Praia das Galés 2, pormenor de
possível estrutura de combustão de cronologia
indeterminada.

Área A: A foz do Mira e litoral de Vila Nova de Milfontes



Área B: O litoral do Almograve

Figura 4- Vista para o sítio do Brejo do Cagarrão.

Figura 6- Foz dos Ouriços. Estrutura de combustão.

Figura 5- Brejo do Cagarrão. Pormenor de erosão.

Figura 7- Vista geral para as manchas de ocupação 
de Pedra dos Corvos.



Área B: O litoral do Almograve

Figura 8 - Vista de Sul para o sítio de Lapa das 
Pombas. Pormenor de erosão.

Figura 9 - Lapa das Pombas. Pormenor de dispersão 
de material lítico e cerâmico.
 

Figura 11 - Vista para o sítio de Medo Tojeiro,
dispersão de material lítico e conquífero.

Figura 10- Vista para o sítio de Medo Tojeiro, 
dispersão de material lítico.



Área B: O litoral do Almograve

Figura 12- Pormenor da estratigrafia do concheiro 
de Medo Tojeiro. Fotografia retirada de 
http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=
imagens.resultados&subsid=148686&vs=53742,
modificada.

Figura 13- Vista para Noroeste a partir do sítio
de Medo Tojeiro.

Área C: O vale do rio Mira

Figura 14- Vista parcial para o sítio de Fiais. Figura 15- Fiais. Pormenor de concentração de ossos, 
fotografia retirada de http://arqueologia.igesar.pt/
index.php?sid=imagens.resultados&subsid=148665&vs= 



Área D: O vale da ribeira de Seixe

Figura 16- Vista de Sul para o concheiro do Paço Velho 2.

Figura 19- Quarteirães. Pormenor da área 
onde surgiram os materiais arqueológicos.

Figura 18- Vista para o sítio do Paço Velho 6.Figura 17- Vista para Sul a partir de Paço Velho 2. 
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Figura 21- Praia das Galés 2, raspadeira em sílex; Elemento de mó:2.

3 cm

Figura 22- Brejo da Moita, fragmento de recipiente cerâmico.

Figura 20- Nascedios/Malhão, conta: 1. 

1 cm
1

Materiais Arqueológicos



Figura 23- Brejo do Cagarrão, lasca: 1, lamelas: 2-3; peso de rede (?): 4.

3 cm1 3 cm
41 cm2 3

Figura 24  - Medo Tojeiro, indústria lítica em sílex. Lamelas em sílex: 1-2; furador: 3; entalhe: 4. 
1 cm

1 432



Figura 25 - Medo Tojeiro, recipiente cerâmico decorado com cordão denteado: 1; recipiente cerâmico
com linha de incisões:2.

Figura 26 - Lapa das Pombas , recipiente cerâmico, liso:1.
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Figura 27 - Paço Velho 2, fragmentos de lamelas em sílex: 1,3,4,6,7,10; lamelas inteiras em sílex:5,8,9,11; seixo achatado em quartzito: 12; 
raspadeira: 13; percutor em xisto silicioso: 14.
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