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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

Quando há pouco mais de quinze anos iniciámos os nossos trabalhos de investigação sobre o 
Paleolítico inferior em Portugal, orientámos de início os esforços de prospecção para a bacia do 
Baixo Vouga, região até aí muito pouco conhecida em termos da sua Pré-história antiga, ainda 
que com remotas descobertas que se afiguravam prometedoras. Os parcos resultados obtidos 
obrigaram-nos, porém, a centrar a nossa atenção um pouco mais para sul, para o vale do rio Lis. 
Tratava-se, antes do mais, de uma zona onde a presença de vestígios do Paleolítico inferior 
havia já sido há muito assinalada, embora o estudo de boa parte dos achados permanecesse 
inédito. Um primeiro balanço das investigações realizadas permitiu mesmo estabelecer uma 
síntese provisória dos conhecimentos inicialmente alcançados (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). 

A continuação dos trabalhos implicava contudo a necessidade de intensificar as investi-
gações no vale do rio Lis, procurando não só abarcar todos os achados efectuados, como 
também promover novas descobertas e, quando tal se justificasse, alargando mesmo o próprio 
âmbito da intervenção arqueológica com a eventual abertura de sondagens ou a realização de 
escavações. Concomitantemente, pretendeu-se ainda aumentar a área em estudo, o que numa 
primeira fase se concretizou no desenvolvimento de prospecções ao longo do litoral estremenho 
adjacente, no intuito de tentar vislumbrar o contraste com uma realidade arqueológica onde 
anteriores descobertas deixavam transparecer uma aparente rarefacção dos bifaces entre as 
indústrias líticas aí atribuídas genericamente ao Paleolítico inferior. Mas de novo a escassez dos 
elementos recolhidos conduziu a uma alteração de planos, tendo-se agora dirigido o labor para a 
margem direita do rio Tejo, entre Vila Nova da Barquinha e a foz do rio Alviela, zona em que 
os terraços do rio Tejo conhecem um particular desenvolvimento e onde se haviam igualmente 
assinalado diversas jazidas arqueológicas associáveis ao Paleolitico inferior, muitas das quais 
estudadas em artigos monográficos dados à estampa em revistas da especialidade. 

 
Os objectivos que nos propunhamos atingir visavam estabelecer desde logo para cada uma 

das regiões envolvidas a sequência litoestratigráfica das respectivas formações quaternárias, não 
apenas com a intenção de se estabelecer o enquadramento geoarqueológico dos achados 
realizados, por forma a tentar perceber nomeadamente a génese dos respectivos depósitos e as 
alterações pós-deposicionais que aí podem ter afectado os próprios vestígios arqueológicos, mas 
também criar um quadro cronoestratigráfico de referência, imprescindível dada a ausência de 
materiais susceptíveis de poderem proporcionar a obtenção de datações absolutas e o carácter 
azóico da totalidade dos depósitos identificados. 

O estudo dos vestígios arqueológicos, circunscrevendo-se exclusivamente à presença de 
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materiais líticos talhados, procurou num primeiro momento avaliar o grau de homogeneidade de 
cada uma das colecções, tendo para o efeito em conta o seu contexto geoarqueológico, a maior 
ou menor integridade física da superfície e das arestas das peças talhadas, assim como a relação 
proporcional entre a totalidade das lascas presente, transformadas ou não, e os objectos 
nodulares donde foram retirados no âmbito de operações de debitagem ou de configuração dos 
utensílios. 

Em seguida, procedeu-se ao inventário e classificação do conjunto dos materiais líticos de 
acordo com parâmetros que permitissem individualizar as mais significativas cadeias 
operatórias presentes e ao mesmo tempo integrá-las no quadro dos sistemas de produção de 
materiais líticos em que se estruturava cada uma das indústrias estudadas. Almejava-se assim 
tentar compreender a partir da reconstituição do respectivo comportamento técnico algumas das 
principais linhas de força que caracterizaria a organização social subjacente, sem contudo 
esquecer as limitações decorrentes da natureza fragmentada dos dados disponíveis. Na análise 
dos utensílios não se deixou porém de considerar a sua tradicional classificação e descrição em 
termos morfo-tipológicos, recorrendo-se para o efeito às opções metodológicas mais 
comummente adoptadas nas áreas geográficas mais próximas, tendo em linha de conta a 
possibilidade de se virem a estabelecer futuros estudos comparativos. 

Os dados recolhidos e o seu subsequente estudo interpretativo vieram porém a constituir um 
volume de informações que ultrapassou largamente as nossas expectativas e se revelou mesmo 
excessivo para os propósitos que haviamos inicialmente traçado para a presente dissertação. Daí 
que se tenha optado por circunscrever o âmbito deste trabalho aos estudos realizados na região a 
que corresponde a bacia hidrográfica do rio Lis, já que a natureza dos resultados aí obtidos lhe 
conferiam um lugar de claro destaque no território que se estende entre o vale do rio Douro, a 
norte, e o vale do rio Tejo, a sul, e que convencionalmente entedemos designar como Centro de 
Portugal. 

Tratava-se antes do mais de uma região relativamente bem delimitada, sem obstáculos que se 
possam considerar intransponíveis e abarcando uma área suficientemente ampla para nela se 
poder escorar um estudo com as presentes características. Por outro lado, boa parte das 
indústrias líticas aí exumadas, embora não se encontrassem associadas a contextos primários, 
apresentavam no entanto condições de jazida e uma representatividade quantitativa susceptível 
de lhes conferir os atributos mínimos indispensáveis para tentar obter os dados pretendidos. 

Tendo porém em conta a dispersão geográfica dos esforços que complementarmente 
acompanharam as nossas investigações no vale do rio Lis, com destaque para o projectado e 
natural alargamento da área de intervenção a zonas adjacentes, compreender-se-á a razão porque 
decidimos enquadrar o estudo do Acheulense do vale do rio Lis no âmbito do que se entendeu 
por designar como o Centro de Portugal. 

Reflectindo estas múltiplas opções, a apresentação dos dados foi precedida de uma carac-
terização geral do quadro físico do Centro de Portugal, bem como de uma breve resenha das 
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investigações anteriormente efectuadas na região e dos conhecimentos previamente aí existentes 
sobre o Acheulense. No mesmo sentido, desenvolveu-se em seguida uma circunstanciada 
reflexão sobre a natureza dos dados encontrados e as opções efectuadas para se proceder ao seu 
estudo e subsequente interpretação, procurando justificar e descrever o essencial das 
metodologias adoptadas. 

A exposição propriamente dita dos dados coligidos no decurso das investigações foi ainda 
antecedida da definição da geografia e da geologia da região, centrando-se especial atenção na 
descrição e interpretação das respectivas formações fluviais, no intuito de estabelecer o quadro 
cronológico de referência. 

Os vestígios arqueológicos agruparam-se posteriormente por jazidas, ordenando-as de 
acordo com a sua antiguidade relativa, à excepção das colecções estudadas no Museu Nacional 
de Arqueologia e Etnologia, colocadas no final no intuito de se procurar colmatar as naturais 
lacunas informativas de materiais provenientes de antigas descobertas que haviam permanecido 
inéditas, desconhecendo-se na maior parte das vezes as condições em que se processou a sua 
recolha e até mesmo o seu local de origem. Dando-se naturalmente um relevo distinto a cada 
uma das jazidas em função da sua diferenciada importância relativa, procurou-se todavia em 
todas elas estruturar o respectivo estudo com uma apresentação inicial do seu contexto, onde se 
incluía quando tal se justificava a descrição sumária dos trabalhos de intervenção arqueológica 
aí realizados, passando-se num segundo momento à descrição e análise dos materiais envolvidos 
e terminando com uma interpretação global do conjunto dos dados anteriormente explanados. 
Finalmente, com a compaginação de todos estes elementos pretendeu-se delinear no âmbito das 
conclusões uma síntese regional da evolução das indústrias acheulenses, tentando num segundo 
momento enquadrá-la mesmo nos dados conhecidos numa esfera geográfica mais ampla. 

 
Em todo caso, os resultados alcançados no decurso da nossa investigação e que se tentam 

apresentar na presente dissertação não se pretendem assumir como uma interpretação definitiva 

nem tão pouco totalmente conseguida da realidade estudada. Sem querermos enveredar por 

falsas modéstias, aduzidas em circunstâncias similares, há que reconhecer que o seu apuramento 

foi naturalmente condicionado pelas opções metodológicas que se tomaram e que em grande 

medida a sua obtenção foi fruto de uma primeira maturação da abordagem pretendida, alcançada 

todavia apenas ao fim de alguns anos de trabalho. Este último facto, porém, viabilizou um 

estudo exaustivo dos materiais líticos, frequentemente alicerçado mesmo numa observação 

repetida de muitas peças, o que se demonstrou indispensável  para a adequada avaliação de 

alguns dos seus atributos e características que se vierem a revelar particularmente importantes 

no decurso da elaboração deste trabalho, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento da 

análise tecnológica dos materiais líticos.  





2. O CENTRO DE PORTUGAL: O QUADRO 

FÍSICO  DA  REGIÃO 
 

 

 

2.1. RELEVO E HIDROGRAFIA 

 

 

Em termos orográficos, a vasta região que se estende entre o rio Douro e o rio Tejo é 

marcada por uma série de elevados maciços montanhosos, mais ou menos contínuos, que a 

atravessam centralmente segundo uma direcção ENE-WSW, neles se incluindo, entre outros, a 

Serra da Estrela, a Serra da Gardunha, a Serra do Açor e a Serra da Lousã. Esta Cordilheira 

Central, que nas suas zonas mais elevadas chega a ultrapassar altitudes superiores a 1500 m, 

como que se prolonga para sudoeste por uma série de elevações de menor amplitude, em que se 

destacam claramente alguns dos relevos mais importantes do Maciço Calcário da Estremadura, 

como é o caso da Serra de Aire, do planalto de Santo António, da Serra dos Candeeiros e da 

Serra de Montejunto, quase que terminando a oeste apenas na Serra de Sintra, um pequeno 

maciço de origem eruptiva. 

A sul desta linha montanhosa, nem sempre contínua, surgem regiões bastante menos ele-

vadas, por vezes mesmo relativamente planas, como sucede nalgumas zonas do baixo vale do 

rio Tejo, ou correspondendo a superfícies de aplanamento de extensão variável, recortadas 

apenas pelo encaixe da rede de drenagem actual. 

Mais para norte desenvolve-se ao longo do litoral, com uma largura variável, uma zona bem 

delimitada de terras mais ou menos baixas, que apenas é interrompida pela Serra da Boa 

Viagem, situada imediatamente a norte do estuário do Mondego. Até ao rio Mondego esta zona 

estende-se entre o litoral e os múltiplos relevos que a este se integram já no Maciço Calcário da 

Estremadura, evidenciando uma topografia onde predominam as colinas e planaltos pouco 

elevados que ocupam frequentemente os interflúvios dos principais cursos de água. Para norte 

as colinas são amiúde substituídas por planícies costeiras, sendo as terras baixas limitadas a 

este por uma série de maciços montanhosos, destacando-se em particular, de sul para norte, a 

Serra do Buçaco, a Serra do Caramulo, a Serra da Arada, Serra da Freita e a Serra de 

Montemuro, estas últimas ultrapassando nos seus cumes mais destacados os 1000 m de altitude. 

Por sua vez, a este destas montanhas estende-se para o interior uma vasta região aplanada, 

que se encontra compartimentada em três zonas distintas. A zona oriental corresponde à 

continuação em território nacional da superfície da Meseta, que se apresenta balanceada para 

noroeste e é recortada por uma rede de drenagem que corresponde na sua quase totalidade à 

bacia hidrográfica do rio Côa, o qual nasce nas faldas da Serra da Malcata e corre de sul para 
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norte, a leste da Cordilheira Central, ao longo de mais de 150 km. A ocidente a superfície da 

Meseta é delimitada por um rebordo complexo de origem tectónica, orientado segundo um eixo 

NNE-SSW que passa a oeste de Vila Nova de Foz Côa e se prolonga até à Serra da Estrela, 

atravessando as proximidades de Trancoso e de Celorico da Beira. Mais para oeste emergem na 

parte setentrional os chamados Planaltos Centrais, sobranceiros à superfície da Meseta e 

prolongando-se até às vertentes orientais das montanhas que se erguem a poente, evidenciando 

a sua disposição uma ligeira inclinação para sudoeste. Esta extensa zona de aplanamento é 

marcada a norte por elevações nem sempre muito destacadas, mas que por vezes chegam 

mesmo a ultrapassar os 1000 m de altitude, como sucede por exemplo na Nave de Leomil, que 

delimitam meridionalmente o acentuado encaixe do rio Douro e dos seus afluentes da margem 

esquerda. Desta forma, a bacia hidrográfica do rio Douro, para além do seu pronunciado 

recorte, evidencia no interior do território português um desenvolvimento relativamente 

limitado ao longo da sua margem esquerda, a par de uma orientação claramente E-W do curso 

principal do rio. À excepção do rio Côa, os restantes afluentes da margem esquerda, entre os 

quais se destacam o rio Távora e o rio Paiva, limitam-se a uma drenagem periférica dos 

planaltos e das montanhas do Norte da Beira. Hidrograficamente esta zona do interior é 

também drenada pela bacia independente do rio Vouga, que atravessa a região de este para 

oeste e passa o rebordo montanhoso ocidental entre a Serra do Caramulo e a Serra da Arada, 

antes de se espraiar na planície litoral adjacente. Aí, após a confluência do pequeno rio 

Cértima, que desenvolve o seu leito de sul para norte, em paralelo à linha de costa, o Vouga 

desagua no Atlântico através da chamada ria de Aveiro. A sul dos Planaltos Centrais surge a 

Plataforma do Mondego, igualmente balanceada para sudoeste, inclinação essa que é 

acompanhada pela direcção evidenciada pelo curso do rio Mondego e do seu principal afluente 

da margem direita, o rio Dão. O Mondego é ainda responsável pela drenagem da vertente 

setentrional da Cordilheira Central, para o que conta com a contribuição de diversos afluentes 

ao longo da sua margem esquerda, entre os quais se destaca o rio Alva. No seu curso inferior, a 

jusante de Coimbra, atravessa igualmente a planície costeira, recebendo a contribuição na sua 

margem esquerda de diversos cursos de água, alguns dos quais já responsáveis pela drenagem 

do Maciço Calcário da Estremadura, como sucede com o rio Arunca. 

Bastante mais ampla, a bacia hidrográfica do rio Tejo ocupa na região em estudo toda a 

zona a sul da Cordilheira Central e do Maciço Calcário da Estremadura, apresentando o curso 

do rio em território português uma direcção inicial ENE-WSW, inflectindo em seguida a sua 

orientação para um eixo NNE–SSE. Após a confluência com o rio Ponsul, que atravessa o sul 

da Beira Baixa, o Tejo recebe também na sua margem direita a contribuição de dois 

importantes afluentes, o rio Ocreza e o rio Zêzere, os quais congregam em si boa parte da 

drenagem da vertente meridional da Cordilheira Central. O rio Zêzere atravessa aliás a própria 

cordilheira, encaixando sinuosamente o respectivo leito entre os seus maciços montanhosos 

segundo  uma   direcção NE-SW.  Já o rio Nabão,  tributário do Zêzere,  e o rio Almonda,  o rio  
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Alviela, o rio Maior e o rio Trancão, a jusante, constituem afluentes do rio Tejo oriundos da 

drenagem do Maciço Calcário da Estremadura, tendo mesmo alguns destes cursos de água a sua 

origem em exsurgências, ou contando com a contribuição de fenómenos cársicos deste tipo 

para a formação do respectivo caudal. 

Por seu turno, a drenagem do flanco ocidental do maciço reparte-se essencialmente por uma 

série de pequenas bacias hidrográficas independentes, que se distribuem ao longo do litoral 

entre a foz do rio Mondego e o estuário do rio Tejo. Aí se destacam, de norte para sul e pela 

sua dimensão, o rio Lis, o rio Real, a ribeira de Alcabrichel e o rio Sizandro. 

 

 

2.2. O CLIMA E A COBERTURA VEGETAL 

 

 

Do ponto de vista climático, o Centro de Portugal constitui uma zona onde confluem as 

características predominantemente mediterrâneas do sul do país e a marcada influência 

atlântica do noroeste, a par da continentalidade tendencial que emerge no interior norte 

(RIBEIRO, 1945). 

A análise da cartografia climática, obtida a partir da ligação entre os valores dos índices de 

aridez de Gaussen e de Emberger, aferidos em ambos os casos num significativo número de 

estações climáticas, permite aliás uma adequada verificação das circunstâncias descritas com 

base na distribuição evidenciada pelos diferentes domínios bioclimáticos identificados em 

Portugal (ALCOFORADO et al., 1993). 

O domínio pré-mediterrâneo interior, à excepção dos poucos relevos mais significativos aí 

existentes, abrange a quase totalidade do sul do país (Fig. 2.1). Mais para norte ocupa também 

o sul da Beira Baixa, descendo em seguida para sudoeste ao longo do vale do rio Tejo. Na zona 

mais próxima do estuário é porém substituído pelo domínio pré-mediterrâneo litoral, que se 

desenvolve desde o Algarve por uma estreita faixa costeira. O pré-mediterrâneo interior emerge 

ainda de novo nos vales encaixados do Alto Douro, interrompendo o claro predomínio no 

Centro de Portugal do domínio pré-atlântico. Apenas nas montanhas mais elevadas da 

Cordilheira Central, nos maciços montanhosos que a oeste delimitam os planaltos interiores 

que se desenvolvem a sul do rio Douro e nas áreas imediatamente circundantes destes últimos, 

é que o sub-atlântico é substituído pelo domínio atlântico, cuja influência se prolonga por todo 

o Noroeste da Península.  

Esta diversidade climática da região reflecte-se naturalmente na sua cobertura vegetal, a 

qual, condicionada pela diferente natureza dos solos aí existentes, apresenta actualmente 

profundas alterações nela introduzidas pela persistente acção do homem (RIBEIRO, 1945).  

Em termos gerais, na faixa litoral que se desenvolve até ao vale do rio Mondego e nas zonas 

mais  elevadas a norte da Cordilheira  Central  predominam  espécies  características da Europa 
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Fig. 2.1. Domínios bioclimáticos em Portugal (ALCOFORADO et al., 1993). 1 - Atlântico; 2 - Pré-
Atlântico; 3 - Pré-Mediterrâneo interior; 4 - Pré-Mediterrâneo litoral; 5 - Mediterrâneo; 

 

atlântica, evidenciando muitas delas localmente o limite meridional da sua área de expansão, 

como é o caso do carvalho alvarinho, da aveleira e do vidoeiro branco das montanhas. Por seu 

lado, para sul e nas zonas interiores menos húmidas prevalecem as espécies mediterrâneas, 

destacando-se pela sua importância o sobreiro e a azinheira, enquanto nas zonas calcárias da 

Estremadura surgem com grande preponderância o zambujeiro e o carrasco.  

Esta distribuição da cobertura vegetal no Centro de Portugal não deixa contudo de eviden 

ciar nos nossos dias uma degradação acentuada das suas características originais, em boa parte 

resultante da extensão das áreas agrícolas e do continuado exercício das actividades de 

pastoreio. No entanto, a alteração mais significativa da cobertura arbórea da região traduziu-se, 

na actualidade, na acentuada propagação do pinheiro bravo, o qual ocupa actualmente grandes 
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áreas nas zonas baixas do litoral e nas zonas montanhosas, evitando apenas os vales menos hú 

midos e as vertentes orientais dos relevos no interior. É porém de assinalar a presença de algu 

mas zonas de propagação do pinheiro manso que persistem no litoral a sul do rio Mondego, em 

bora hoje em dia a área de desenvolvimento do pinheiro bravo se encontre  essencialmente 

ameaçada pela rápida expansão do eucalipto, a qual se estende praticamente por todo o territó 

rio nacional.         

 

 

2.3. GEOLOGIA 

 

 

Do ponto de vista estrutural, o Centro de Portugal divide-se em três grandes unidades 

(RIBEIRO, 1979; TEIXEIRA e GONÇALVES, 1980). A este, estendendo-se entre o curso do 

rio Douro e o do rio Tejo, surge o Maciço Hespérico, evidenciando uma largura ampla e 

variável que lhe permite alcançar a linha de costa a norte do rio Vouga. Para ocidente situa-se 

uma faixa mais estreita, mas de largura igualmente variável, prolongando-se desde o norte de 

Aveiro até à Península de Setúbal, a sul do rio Tejo, que corresponde à chamada Orla Meso-

Cenozóica ou Orla Ocidental. Por último, a leste desta última zona e a sudoeste do Maciço 

Hespérico, localiza-se a bacia terciária do rio Tejo, que se estende bastante para sul, abarcando 

ainda a bacia hidrográfica do rio Sado. 

O Maciço Hespérico ocupa a parte central e ocidental da Península Ibérica, correspondendo 

no Centro de Portugal a uma extensa faixa do território que a sul do rio Douro contacta 

directamente com o Atlântico, encontrando-se para sul delimitada a oeste por uma linha que 

passa pelas imediações de Ovar, Coimbra e Tomar, inflectindo em seguida ligeiramente para 

sudeste, com o recorte da ampla bacia terciária do rio Tejo. 

Boa parte da sua extensão é ocupada por terrenos do Precâmbrico e do Câmbrico, asso-

ciados quase sempre ao “complexo xisto-grauváquico”, sobre os quais se desenvolveu 

posteriormente a sedimentação grosseira resultante da transgressão ordovícica. Os testemunhos 

desta transgressão, frequentemente representados por importantes cristas quartzíticas, 

evidenciam uma dimensão e uma dispersão que sugere a ocorrência original de uma cobertura 

praticamente contínua de toda a zona considerada. Já o Silúrico e o Devónico, pela sua 

presença bastante menos expressiva, deixam entrever o desenvolvimento de transgressões 

marinhas de amplitude mais limitada. O Carbónico, por seu turno, encontra-se apenas 

episodicamente representado no Centro de Portugal.  

Do final do Paleozóico datam os granitos, que complementam a formação do Maciço 

Hespérico, apresentando-se como rochas  intrusivas nas formações  precâmbricas e paleozóicas  
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Fig. 2.2. Grandes unidades morfo-estruturais do território português segundo Lautensach (adaptado de 
RIBEIRO, 1979). 1 - Bacias sedimentares; 2 - Orlas moderadamente deformadas; 3- Maciço Hespérico; 
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anteriores e delas discordando frequentemente. As próprias rochas Precâmbricas e Paleozóicas 

foram aliás atingidas por fenómenos de metamorfismo no decurso das diferentes fases  

tectónicas da orogenia hercínica, ignorando-se porém a dimensão do metamorfismo ante-

hercínico que as afectou. 

Por outro lado, ainda antes do fim do Paleozóico, no decurso das últimas fases da orogenia 

hercínica, ocorreu a fracturação do Maciço Hespérico, que então se prolongava mais para oeste. 

Dessa situação decorreu o afundamento de uma extensa fossa longitudinal, separando duas 

grandes massas continentais. A este ficou preservado o maciço que constitui o núcleo central da 

Península Ibérica, enquanto a oeste se desenvolvia um extenso bloco continental de que hoje 

restam apenas como testemunhos as Berlengas e os Farilhões. 

Entre as duas massas continentais formou-se então a chamada fossa lusitaniana, também 

conhecida por Orla Ocidental, definida por um eixo de orientação NNE-SSW ao longo do 

actual rebordo ocidental do Maciço Hespérico. Posteriormente, durante o Mesozóico assistiu-se 

aí ao desenvolvimento de várias fases de sedimentação, particularmente condicionadas por 

sucessivas oscilações do nível das águas do mar, dado que a sua reduzida largura a sujeitava a 

um regime de sedimentação litoral, com rápidas variações laterais de fácies e de espessura dos 

próprios depósitos. 

Com o Triásico, no início do Mesozóico, emerge um clima de características áridas, em boa 

parte responsável pela génese dos depósitos continentais e grosseiros, de origem torrencial, que 

se encontram actualmente representados em afloramentos que se espraiam desde a zona de 

Aveiro até Tomar. Concomitantemente, mais para ocidente, surgiram inúmeras bacias laguna 

res onde a forte evaporação permitiu a deposição de espessas formações salíferas, as quais 

vieram a desempenhar importante papel no desenvolvimento da tectónica diapírica da região. 

De seguida, o Jurássico vai no seu conjunto corresponder a uma ampla transgressão 

marinha, apenas intercalada por uma curta regressão que ocorre no início do Jurássico superior. 

Durante o Jurássico inferior e médio o mar invadiu amplamente a região a oeste do Maciço Hes 

périco, formando aliás um largo golfo que se prolongava para norte até à bacia inferior do rio 

Vouga. A lacuna estratigráfica que a seguir se observa, no início do Jurássico superior, decorre 

de uma curta fase de emersão de toda a região, para em seguida o mar de novo a invadir ainda 

no Jurássico superior, embora sem que tal transgressão atinja a amplitude antes registada. 

No final do Jurássico inicia-se na área da orla sedimentar ocidental o desenvolvimento de 

vários fenómenos diapíricos, representados por diversos domos eruptivos que se distribuem 

entre a Roliça (Bombarral), a sul, e Soure, a norte, bem como pela abertura de vales tifónicos. 

Entre estes destacam-se pela sua extensão o vale tifónico das Caldas da Rainha, sem dúvida o 

mais importante, e o vale tifónico que se desenvolve de forma mais ou menos paralela entre a 

Fonte da Bica, a norte de Rio Maior, e as imediações da Batalha. No seu conjunto estes casos 

correspondem a fenómenos directamente relacionados com a tectónica salífera, cuja intensa 
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actividade esteve certamente ligada ao rejogo de falhas que anteriormente haviam já afectado o 

soco, tendo-se prolongado pontualmente essa mesma actividade por períodos subsequentes. 

Paralelamente, acompanhando a regressão marinha que marca o fim do Jurássico, os de-

pósitos do Cretácico inferior evidenciam apenas as suas origens marinhas numa restrita zona 

entre Sintra e Cascais. O Cretácico médio marca porém um novo avanço transgressivo do mar, 

espraiando-se os seus depósitos por toda a orla sedimentar ocidental de forma discontínua, 

devido à acção conjugada da tectónica e da erosão. Já com o Cretácico superior o mar 

restringiu de novo a sua penetração, limitando-se a inundar a região entre o rio Vouga e o rio 

Mondego, enquanto a sul emergia a Estremadura. 

É aliás por essa altura, no final do Cretácico e início do Cenozóico, que se assiste na ex-

tremidade sudoeste da Península de Lisboa à emergência do maciço eruptivo de Sintra, sensi 

velmente a par da ocorrência de um significativo episódio vulcânico cujos múltiplos testemu 

nhos se encontram dispersos pela zona que se estende entre Lisboa e Torres Vedras.  

O processo de colmatação da chamada fossa lusitaniana prolongou-se ainda pelo Cenozóico, 

o que justifica a denominação que frequentemente lhe é atribuída de Orla Ocidental Meso–

Cenozóica, tendo-se assistido durante o mesmo período de tempo à individualização e 

levantamento do Maciço Calcário da Estremadura. 

Por seu turno, de início a sedimentação terciária encontra-se porém pouco representada na 

região em estudo. Com efeito, os depósitos bem datados atribuídos ao Paleogénico surgem na 

Orla Meso-Cenozóica dispersos por pequenos retalhos que se espraiam apenas entre Lisboa e 

Monte Real. Só no interior, a norte da Cordilheira Central e em plena zona do Maciço Hes-

périco, se assinala a presença de diversos depósitos associados ao Paleogénico, entre os quais 

se destacam as formações localizadas em Naia, Coja e Naves de Haver. A dispersão de tais 

testemunhos sugere a existência inicial de uma cobertura sedimentar contínua na bacia do 

Douro, a qual se encontra aliás ainda particularmente bem conservada para este, já em Espanha, 

onde integra a ampla bacia terciária do Douro, que se desenvolve a montante. Para esta 

acentuada actividade sedimentar terá certamente contribuído a subsidência da bacia do Douro, 

contemporânea do levantamento da Cadeia Cantábrica, que a delimita a norte, e de um 

fenómeno similar que igualmente afectou a Cordilheira Central, a sul. De assinalar ainda que 

certos autores sublinham também as semelhanças de alguns dos arenitos paleogénicos do 

interior norte com as “arcoses da Beira Baixa”. 

Bastante melhor representado em Portugal, o Miocénico surge contudo predominantemente 

a sul da Cordilheira Central, onde se encontra associado em particular à bacia terciária do rio 

Tejo. Entre Alcobaça, Leiria e Coimbra assinala-se a presença de diversos depósitos 

associáveis ao Miocénico, embora apenas as formações que se desenvolvem a oeste de Leiria 

se encontrem particularmente bem identificadas, essencialmente a partir do estudo da jazida 

fossífera de Amor, que foi datada do início do Miocénico médio. A par desta jazida surgem 

ainda na região considerada diversos outros depósitos miocénicos de origem predominantemen- 
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te fluvial, embora por vezes de fácies lacustre, cuja cronologia ainda não foi possível precisar. 

Igualmente, à semelhança do que sucedeu com o Paleogénico, alguns depósitos de cobertura 

dispersos pela superfície do soco antigo que se estende a norte da Cordilheira Central podem 

ser associados ao Miocénico, muito embora uma tal datação esteja neste caso longe de se 

encontrar devidamente comprovada. 

A identificação de depósitos pliocénicos na Orla Meso-Cenozóica Ocidental defronta-se 

frequentemente com as datações imprecisas de muitas das formações consideradas, necessi-

tando-se de uma revisão aprofundada de boa parte dos dados já coligidos. De concreto assinala-

se a imersão da zona entre Pombal e as Caldas da Rainha no decurso de um episódio transgres 

sivo ocorrido no Pliocénico superior. A existência de uma extensa plataforma de abrasão mari 

nha que se encontra representada de norte a sul, paralelamente ao litoral da região em estudo, 

sendo complementada por diversos depósitos detríticos e mesmo por algumas arribas fósseis, é 

já normalmente associada ao Calabriano, muito embora a generalidade da cartografia geológica 

portuguesa continue a integrar este período transgressivo no quadro do Pliocénico. 

Regista-se ainda a presença em toda a região de formações quaternárias. No litoral, 

escalonados a diferentes altitudes, surgem depósitos de praias elevadas, apresentando–se alguns 

dos seus níveis mais baixos frequentemente recobertos por formações dunares subactuais e 

actuais. Ao longo dos vales dos rios mais importantes, por seu turno, localizam-se diversos 

níveis de terraços fluviais, ocupando as aluviões recentes os fundos dos respectivos vales. 

Quanto à bacia do baixo Tejo, ela passou a funcionar como uma ampla depressão tectónica 

no início do Cenozóico, sendo delimitada a oeste pelo levantamento contemporâneo do Maciço 

Calcário da Estremadura e a este pelo soerguimento do soco antigo. A subsidência acentuada e 

contínua da região foi porém compensada por uma sedimentação intensiva de origem 

continental, em boa parte decorrente da orogenia que afectou as regiões envolventes, bem como 

na sua região vestibular pela acção sedimentar de sucessivos episódios marinhos 

transgressivos. 

Na margem direita do rio Tejo o aparecimento do Terciário encontra-se assinalado na zona 

de Lisboa pelo aparecimento do chamado “Complexo de Benfica”, série continental 

paleogénica que se prolonga para NNE, até Tomar, bordejando os limites da própria bacia 

terciária do Tejo ao longo do seu contacto com a Orla Meso-Cenozóica Ocidental. 

Com o Miocénico inferior o mar transgressivo invade parte significativa da bacia, deixando 

alguns testemunhos da sua presença em depósitos hoje situados em zonas do seu interior, como 

sucede com o afloramento existente na Serra de Almeirim, já para sul do rio Tejo. 

Posteriormente, entre o final do Miocénico médio e o início do Miocénico superior 

(ANTUNES e PAIS, 1993), desenvolve-se ao longo da margem direita do rio ampla cobertura 

sedimentar, inicialmente marcada junto do contacto com o Maciço Calcário da Estremadura por 

uma fase detrítica arenítica e argilosa, por vezes cascalhenta, carbonatada, oriunda claramente 

da erosão do referido maciço. Ao mesmo tempo, um pouco mais para este, surge uma cobertura 
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detrítica de carácter arcósico, proveniente da desagregação do maciço antigo e que tende a es 

praiar-se para oeste, aí se sobrepondo ao complexo detrítico anteriormente referido (GALOPIM 

DE CARVALHO, 1968). Numa segunda fase esta sedimentação detrítica é substituída pela de 

posição de um nível espesso de calcários relativamente compactos, por vezes margosos e com 

intercalações argilosas e cascalhentas. A uma sedimentação inicial com claras características 

fluviais sucede assim um regime de tipo lacustre, certamente acompanhado por uma relativa 

aridez, o que terá contribuído para o pleno desenvolvimento de uma sedimentação carbonatada. 

Com o final do Miocénico assiste-se de novo na bacia terciária do rio Tejo ao desen-

volvimento de uma sedimentação claramente fluvial. O Pliocénico encontra-se aí presente, mas 

como sucede noutras regiões o seu estudo necessita de uma profunda revisão. São contudo de 

registar as cascalheiras, areias e argilas, por vezes com intercalações de diatomite e de lignite, 

de origem não marinha, cuja presença se assinala nas depressões de Rio Maior e de Santarém. 

Formações atribuídas ao Pliocénico encontram-se também identificadas de forma dispersa 

noutros pontos da região na cartografia geológica à escala de 1.50000, embora em muitos dos 

casos se possa questionar tal atribuição cronológica. 

Finalmente, ao Quaternário associam-se na região em estudo as formações aluvionares que 

preenchem a ampla planície actual do rio Tejo, assim como o fundo dos vales dos seus 

principais tributários. Os terraços fluviais, por seu lado, encontram-se particularmente de-

senvolvidos ao longo da margem direita do Tejo entre a sua confluência com o Zêzere e o 

Alviela, sendo de assinalar a sua presença nalguns dos afluentes mais importantes do rio Tejo. 

Registe-se, porém, que quer a bacia terciária do Tejo, quer a orla sedimentar ocidental, 

sofreram no seu conjunto a acção de importantes fenómenos tectónicos no decurso do Terciário 

e do Quaternário, apesar de frequentemente não ser possível determinar com fiabilidade a inci 

dência cronológica de tais ocorrências. O levantamento do Maciço Calcário da Estremadura, 

por exemplo, dando origem ao cavalgamento dos depósitos terciários da bacia do Tejo pelos cal 

cários jurássicos, terá sido particularmente acentuado durante o Neogénico, muito embora se 

ignore com precisão a continuidade ou não do fenómeno e a sua amplitude no decurso do 

Quaternário (FERREIRA, RODRIGUES e ZÊZERE, 1988). 

A existência de actividade neotectónica em Portugal encontra-se porém actualmente 

documentada não só pela observação de diversas falhas activas afectando formações quater-

nárias (CABRAL, DIAS e BRUM, 1984), como também pela identificação de importantes 

movimentos verticais que afectaram o território português, tendo determinado o seu soer-

guimento geral (CABRAL e RIBEIRO, 1993). Apenas a zona actualmente ocupada pelo 

estuário do rio Tejo não terá sido afectada, admitindo-se mesmo a ocorrência local de uma 

subsidência. O levantamento incidiu, contudo, de forma mais acentuada na metade setentrional 

do país, atingindo mesmo valores da ordem dos 400 a 500 m nas zonas interiores a norte da 

Cordilheira Central, situação essa bem patente no pronunciado encaixe que a rede de drenagem 

dessas regiões quase sempre evidencia (FERREIRA, 1978; CABRAL, 1986). 



3. BREVE HISTÓRIA DAS INVESTIGAÇÕES 
 

 

 

Na altura em que iniciámos este trabalho conheciam-se no Centro de Portugal cerca de 140 

locais arqueológicos associados directa ou indirectamente ao Paleolítico inferior. Nalguns casos 

tratava-se de verdadeiras jazidas arqueológicas, de importância variável, localizadas por vezes 

em formações geológicas quaternárias. Frequentemente correspondiam porém a achados 

isolados, quase sempre oriundos da superfície e desprovidos de qualquer contexto explícito, o 

que torna aliás difícil a sua integração no conceito de jazida arqueológica. Cerca de 20,7% dos 

locais referidos reportavam-se mesmo à recolha de uma única peça lítica, na maior parte das 

vezes identificadas como coups-de-poing, o que justificava a sua associação ao Paleolítico 

inferior. 

A distribuição dos achados na região que se estende entre o rio Douro e o rio Tejo evidencia 

uma concentração mais acentuada no seu sector meridional, onde se dispõem preferencialmente 

ao longo dos vales de alguns dos principais rios e junto do litoral. Para norte tais locais surgem 

em número bastante mais reduzido e encontram-se particularmente dispersos. Aliás, as jazidas 

situadas no litoral imediatamente a sul da foz do rio Douro (ZBYSZEWSKI, 1943; RUSSELL 

CORTEZ, 1946; BRANDÃO, 1962; MONTEIRO-RODRIGUES e CUNHA-RIBEIRO, 1991), 

embora assinaladas na Carta Arqueológica do Centro de Portugal, não foram consideradas no 

presente trabalho, dado que o seu estudo enferma de particularismos que as aproximam 

claramente da problemática que envolve as indústrias líticas do litoral minhoto, não se 

circunscrevendo a sua análise sequer ao próprio Paleolítico inferior (MEIRELES, 1991). 

 

 

3.1. O INTERIOR NORTE 

  

 

Os locais assinalados no interior norte, a leste da Cordilheira Central, reportam-se a achados 

isolados de artefactos característicos das indústrias acheulenses. 

O primeiro utensílio recolhido na região foi encontrado nas imediações da Guarda-Gare, em 

1935, tendo o seu estudo sido realizado por Eugénio Jalhay (JALHAY, 1936). De acordo com a 

descrição deste autor e o desenho da peça que então se publicou, o referido artefacto 

corresponde a um biface lanceolado típico de grandes dimensões, elaborado em quartzito e cuja 

extremidade distal se encontra fracturada. Trata-se de uma peça amplamente talhada, 

evidenciando uma acentuada simetria nos seus planos de equilíbrio bilateral e bifacial, o que lhe 

confere uma configuração indiscutível evoluída.  

Posteriormente, em 1957, detectou-se um artefacto similar em quartzito no sítio do Regato, 
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na povoação de Cairrão, junto de Vila Garcia de Noéme, 6 km a leste do local de proveniência 

da peça publicada por Jalhay. Este novo biface, estudado por Adriano Vasco Rodrigues, 

apresentava-se definido por um talhe particularmente cuidado, sugerindo o seu equilíbrio 

morfológico um aspecto igualmente evolucionado (VASCO RODRIGUES, 1959a e 1959b). 

Aliás, de acordo com a descrição do utensílio e ainda com os elementos analisáveis através da 

fotografia que dele se publicou, é possível considerá-lo em termos tipológicos como um biface 

micoquense típico.  

Em ambos os casos estava-se, no entanto, perante peças encontradas isoladamente à 

superfície, não associáveis a qualquer contexto geológico preciso, pelo que a sua identificação 

se limitava a testemunhar a presença do homem do Paleolítico inferior numa região que se 

integra, marginalmente, na bacia hidrográfica do rio Côa. Apenas junto da estação dos caminhos 

de ferro da Guarda, na chamada Ribeira da Guarda, denominação certamente referente ao 

adjacente vale do rio Diz, se recolheram três peças líticas frustes, eventualmente conectadas 

com formações aluvionares (RUSSELL CORTEZ ,1948b). Contudo, nem a intencionalidade do 

seu talhe, nem as referidas condições de jazida se podem considerar como dados adquiridos 

(VASCO RODRIGUES, 1959b). 

 

 

3.2. A BACIA DO VOUGA 

 

 

Para oeste, na bacia hidrográfica do rio Vouga inventariaram-se três jazidas atribuídas ao 

Paleolítico inferior, cada uma das quais correspondendo a realidades arqueológicas bastante 

diferenciadas entre si. 

No próprio vale do Vouga, na povoação de Carvoeiro, nas imediações do local onde o rio é 

actualmente atravessado pelo Itinerário Principal Nº 5, identificou-se no interior de um terraço 

fluvial de 20-25 m a presença de uma indústria classificada como acheulense (RUSSELL 

CORTEZ, 1948a). Os achados foram efectuados em cortes abertos nos depósitos fluviais pela 

linha do caminho de ferro que aí se desenvolve ao longo da margem direita do rio, entre os 

respectivos quilómetros 63 e 64, bem como perto das casas da referida povoação.  

Do estudo das onze peças recolhidas infere-se a utilização preferencial do quartzo como 

matéria-prima, já que seis dos objectos descritos são em quartzo, frequentemente leitoso, um é 

em quartzito e nos restantes casos a natureza da matéria-prima é omitida. Não obstante o 

reduzido valor da amostragem, quatro das peças descritas evidenciavam um ligeiro boleamento 

e foram associadas ao “Acheulense antigo”, enquanto as outras sete se distinguiam por 

apresentarem uma leve pátina eólica e pela ausência de vestígios de boleamento das respectivas 

arestas, tendo sido consideradas do “Acheulense evoluído”. 

A prospecção que efectuámos na zona em 1984, juntamente com o exame directo de três das 

peças estudadas que se encontram depositadas no Museu do Instituto de Antropologia Dr. 
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Mendes Correia, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, conduziu a uma 

reavaliação do real significado dos materiais recolhidos e da natureza do respectivo contexto 

geológico (CUNHA-RIBEIRO, 1984).  

Desde logo, a observação in loco dos cortes existentes nos referidos depósitos permitiu veri 

ficar a deficiente organização dos materiais sedimentares, nos quais se incluem seixos de dimen 

sões geralmente elevadas e com uma constituição petrográfica diversificada, assinalando-se a 

presença de xistos, gneisses, granitos, quartzos e quartzitos, o que sugere a associação da génese 

destas formações a um regime de escoamento torrencial espasmódico com elevada competência.  

A recolha junto de um dos cortes, situado ao quilómetro 63 da linha férrea, de cinco peças 

com eventuais sinais de talhe, corroborava aparentemente as observações aí realizadas por 

Russell Cortez nos anos quarenta. Porém, um exame mais atento desses objectos líticos levou-

nos a por em causa a intencionalidade do respectivo talhe, já que dois deles, um em xisto e 

outro em quartzito, apenas apresentavam vestígios de prováveis levantamentos concentrados 

numa das suas extremidades, enquanto os restantes três correspondiam a seixos de quartzito 

com uma única extracção. Acresce ainda que as peças em quartzo leitoso provenientes das 

recolhas de Russell Cortez que tivemos o ensejo de observar no Museu do Instituto de 

Antropologia Dr. Mendes Correia evidenciavam no seu conjunto um talhe também bastante 

duvidoso. Estas circunstâncias, aliadas às peculiares condições de jazida oferecidas pelos 

depósitos a que tais materiais estariam associados e à má qualidade das matérias-primas 

disponíveis, obrigam-nos a encarar com bastante reticência o significado arqueológico 

inicialmente atribuído a estes achados.        

Outros locais com características similares foram ao mesmo tempo assinalados no vale do 

Vouga, a jusante de Carvoeiro, e no vale do rio Águeda, entre Bolfiar e Travassô, tendo-se 

mesmo nalguns deles recolhido à superfície um ou outro seixo rolado com levantamentos 

dispostos de forma pouco organizada ou evidenciando um talhe muito fruste (CUNHA-

RIBEIRO, 1984). Dada a natureza do contexto geológico a que era possível relacionar tais 

achados, o seu eventual valor arqueológico foi igualmente considerado duvidoso. 

A estação paleolítica da Mealhada, localizada nas margens do rio Cértima, surge assim como 

o local mais importante de toda a região da bacia hidrográfica do rio Vouga para o estudo do 

Paleolítico inferior. Ela representa aliás um caso verdadeiramente paradigmático, não só porque 

se trata da jazida onde pela primeira vez se assinalaram em Portugal vestígios arqueológicos 

atribuíveis ao Paleolítico inferior (RIBEIRO, 1884), mas também pela circunstância de os 

materiais paleontológicos e líticos nela detectados há mais de um século terem vindo a ser 

objecto de múltiplas referências e de novos estudos e reinterpretações praticamente até à 

actualidade (FONTES, 1915-1916; SOUTO, 1939; TEIXEIRA, 1944; ZBYSZEWSKI, 1977; 

ANTUNES, 1986; PENALVA, 1987; ANTUNES, CARDOSO e FAURE 1988; ANTUNES e 

CARDOSO, 1992). 

A descoberta casual dos primeiros vestígios quaternários na Mealhada ocorreu em 1876, 

tendo tais achados sido de imediato comunicados a Carlos Ribeiro. A importância dos 
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testemunhos exumados logo determinou, aliás, a realização entre 1879 e 1880 de trabalhos de 

escavação no local sob a orientação de J. F. Nery Delgado. Os materiais líticos que então aí se 

recolheram em estratigrafia provinham porém de uma camada que se sobrepunha ao nível 

ossífero em se havia detectado restos de diversos mamíferos quaternários, inviabilizando o 

estabelecimento de qualquer cronologia relativa para as peças talhadas. Ora esta situação 

conduziu à não publicação dos resultados obtidos, já que a preocupação dos investigadores de 

então se centrava no estabelecimento da grande antiguidade do homem a partir da correlação 

dos seus vestígios com os restos de animais há muito extintos (GRAYSON, 1983).  

CARTA ARQUEOLÓGICA DO CENTRO DE PORTUGAL 

 ( Paleolítico Inferior ) 

- Legenda - 

1- Lavadores 48 - Eriçeira 95 - Casal das Osgas 
2 - Cerro 49 - Açafora 96 - Quinta de Alfragide 
3 - Guarda - Gare 50 - Magoito 97 - Ao Pé da Estrada 
4 - Ribeira da Guarda 51 - Forte de Sta Maria do Magoito 98 - Salregos 
5 - Cairrão 52 - Praia da Aguda 99 - Casal de Gosmos 
6 - Carvoeiro do Vouga 53 - Praia das Maças 100 - A-da-maia 
7 - Mealhada 54 - Guincho 101 - Chão de Minas 
8 - Ponte de Casal Comba 55 - Murgueira Norte 102 - Ribeichelos 
9 - Fontela 56 - Igreja Nova 103 - Moinho da Agonia 
10 - Batalha 57 - Moinho do Cuco 1 104 - Amoreira 2 
11 - Casal do Azemel 58 - Moinho do Cuco 2 105 - Pedreiras 
12 - Quinta da Cortiça 59 - Mem Martins 106 - Bica 
13 - Quinta do Cónego 60 - Monte Famaco 107 - Boticária 
14 - Marrazes 61 - Porto do Tejo 1 108 - Leceia 
15 - Milagres 62 - Celulose do Tejo 109 - Moinho das Cruzes 
16 - Tojeiras 63 - Vilas Ruivas 110 - Alveijar 
17 - Nazaré 64 - Colheiros 111 - Casal do Borel 
18 - Serra do Bouro  65 - Casal da Barba Pouca 112 - 1 km a Oeste de Leceia 
19 - Nadadouro 66 - Vale da Mata 113 - Calçada dos Mestres 
20 - Estrada da Foz do Arelho 67 - Martins 114 - Vinha do Mulato 
21 - Casal do Negrelho 68 - Vale da Fonte 115 - Sete Moinhos 
22 - Águas Santas 69 - Ortiga 116 - Casal de Paradela de Cima 
23 - Santo Isidoro 70 - Rio de Moinhos 117 - Casal da Serra 
24 - Avenal 71 - Amoreira 118 - Quinta do Paizinho 
25 - Sul do Quartel 72 - Casal do Conde 119 - Linda-a-Pastora 
26 - Casal da Figueira 73 - Charneca da Rexaldia 120 - Alto do Puxa Feixe 
27 - Cabeço da Viola 74 - Costa do Castelo Velho 121 - Moinhos da Outurela 
28 - Bairro 75 - Eirinha 122 - Linda-a-Velha 
29 - Trás do Outeiro 76 - Cerrada Grande 123 - Casal dos Aidões 

30 - Vale das Janelas 77 - Sesmaria 124 - Tapada da Ajuda 
31 - Chafariz do Baleal 78 - SW Qta dos Marrecos 125 - Moinho da Carrasqueira 
32 - Península do Baleal 79 - Villa Cardilius 126 - Tercena 
33 - Pedras Moitas 80  - Fonte da Barreta 127 - Fontainhas 
34 - Papoa 81 - Castelo Velho 128 - Fontainhas Oeste 
35 - Prainha e Porto Areia 82 - Ramalhosa 129 - Moinho das Antas 
36 - Nossa Senhora dos Remédios 83 - Chamiço  130 - Antas Sul 
37 - Gruta da Furninha 84 - Martim Ladrão 131 - Santo Amaro de Oeiras 
38 - Porto de Lobos 85 - Mato de Miranda  132 - Quinta da Fonte Sul 
39 - Praia da Consolação 86 - Chões de Alpompé 133 - Cemitério de Oeiras 
40 - Estrada Sul 87 - Quinta do Pinheiro 134 - Estrada Leião Leceia 
41 - Quinta do Perdigão 88 - Vale das Lages 135 - Serviços Rádio-Eléctricos 
42 - Ribamar 89 - Planalto do Corvo 136 - Valejas 
43 - Vale de Carros 90 - Casal da Mina 137 - Forte das Maias 
44 - S. Pedro 91 - Casal Valbom e Zambujal 138 - Leião Norte 
45 - Casal das Pedrosas 92 - Rabicha 139 - Antas Oeste 
46 - Casal da Portela 93 - Santana 140 - Gruta do Correio Môr 
47 - Praia de Santa Cruz 94 - Casal do Monte  
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Significativamente, a divulgação dos dados recolhidos ocorreu apenas 35 anos depois, 

quando Joaquim Fontes se decidiu a coligir os elementos referentes à única estação paleolítica 

portuguesa então conhecida que apresentava uma estratigrafia bem definida, recorrendo para o 

efeito à recuperação e posterior cruzamento da esparsa documentação informativa que sobre tais 

achados havia sobrevivido à voragem do tempo (FONTES, 1915-1916). Apesar de tudo, foi 

possível refazer no essencial os trabalhos inicialmente aí realizados, os quais se haviam 

consubstanciado na abertura de seis poços em diferentes locais, tendo-se mesmo conseguido re-

constituir a descrição estratigráfica observada em três deles. Posteriores referências a esta 

estação paleolítica passaram a sublinhar sempre a importância de os vestígios arqueológicos 

nela detectados aparecerem integrados num contexto estratigráfico bem preciso (FONTES,1923 

e 1932; PAÇO, 1934; JALHAY e PAÇO 1941). 

Mais tarde, em 1941, numa breve passagem de Henri Breuil pela Mealhada, na companhia 

de Orlando Ribeiro, Nogueira Gonçalves, Alberto Souto e Vergílio Correia,  recolheram-se aí 

de novo várias peças paleolíticas, provenientes agora do desaterro realizado para a construção 

dos armazéns da Federação dos Vinhos no interior da vila. Desconhece-se porém o número de 

objectos encontrados, bem como a sua adequada descrição ou mera identificação. 

Paralelamente, um pouco mais a sul, junto da ponte sobre o rio Cértima na estrada que se dirige 

para a povoação de Casal Comba, os mesmos investigadores tiveram o ensejo de encontrar na 

margem do rio um biface de quartzito com talhe aparentemente amplo e bem marcado 

(CORREIA, 1943). 

De então para cá, os diversos trabalhos que sobre esta jazida se tem publicado assentaram 

essencialmente na revisão do estudo dos materiais fósseis anteriormente aí exumados, bem 

como na subsequente discussão da cronologia de tais achados (TEIXEIRA, 1944; ANTUNES 

1986; ANTUNES, CARDOSO e FAURE, 1988). Só marginalmente surgiram estudos pontuais 

sobre novas descobertas ou, mais episodicamente, tentativas de reinterpretação do espólio 

arqueológico (ZBYSZEWSKI, 1977; ANTUNES e CARDOSO, 1992). Destacam-se porém os 

trabalhos em que se que sugeria a hipótese de alguns fragmentos ósseos aí identificados 

apresentarem indícios claros da sua transformação em artefactos (ZBYSZEWSKI, 1958; 

BARANDIARAN e VEIGA FERREIRA, 1971; VEIGA FERREIRA, 1975), bem como outros 

onde se foi deixando transparecer uma equívoca associação dos artefactos líticos ao espólio 

paleontológico (CUNHA-RIBEIRO, 1995-1997). 

Quando em 1984 tivemos o ensejo de realizar um levantamento das formações quaternárias 

da bacia inferior do rio Vouga com interesse arqueológico, não pudemos deixar de considerar a 

zona da Mealhada como uma das áreas onde deviamos fazer incidir de forma privilegiada a 

nossa atenção. Os resultados não foram contudo excessivamente positivos, já que a 

profundidade a que aí se realizaram a maior parte dos achados não era compatível com o 

desenvolvimento de simples observações de superfície. Só na zona norte da Vila, num corte 

aberto para a implantação dos alicerces de um novo edifício, foi possível ver de forma 

expressiva a estratigrafia dos depósitos quaternários aí existentes, tendo-se registado a presença 
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a uma cota relativamente baixa de uma camada de argilas escuras, apesar de a pouca 

profundidade local do nível freático tivesse impedido um exame mais atento do corte. 

Por outro lado, a ausência de um cadastro dos prédios rústicos até ao advento da República, 

em 1910, inviabilizou a tentativa de identificar a localização dos poços abertos no século XIX e 

individualizados pelos nomes dos proprietários dos terrenos onde se situavam, apesar de as 

informações recolhidas na localidade nos ter permitido circunscrever a sua implantação a uma 

área que se desenvolve entre o actual núcleo urbano da Vila e o leito do rio Cértima, sendo 

delimitada a norte por uma linha que passa pelas imediações das instalações da Adega 

Cooperativa, enquanto a sul vai até perto do local onde a EN1 atravessa a linha férrea do Norte 

(CUNHA-RIBEIRO, 1984). Fora dessa área surge o lugar onde em 1941 se recolheu nas 

margens do Cértima um biface, o que nos levou a inventariar este achado à parte. 

Ainda na zona da bacia do Vouga, a oeste da Mealhada, foi assinalada a presença de 

vestígios de indústrias líticas consideradas acheulenses a noroeste da povoação da Cordinhã, na 

superfície de uma plataforma pliocénica, e junto do quilómetro 12,3 da EN 234, entre 

Cantanhede e Mira (SOARES DE CARVALHO, 1952a, 1952b, 1953 e 1964). Estes achados 

nunca foram porém objecto de qualquer descrição ou estudo circunstanciado. A sua existência 

reporta-se apenas a referências pontuais que deles se fizeram em publicações de índole 

exclusivamente geológica.  

As prospecções que realizámos em toda esta vasta região da parte sul da bacia inferior do 

Vouga, apenas permitiram recolher algumas peças talhadas nas imediações da Cordinhã e a 

noroeste da Vila de Mira (CUNHA-RIBEIRO, 1984). Tratava-se, contudo, de um número 

limitado de materiais de superfície, sobre os quais foi por vezes mesmo difícil ajuizar da in-

tencionalidade da sua transformação por talhe, não se lhes podendo atribuir obviamente 

qualquer significado cronológico ou cultural preciso. 

A pobreza arqueológica desta região contrasta assim flagrantemente com a amplitude das 

formações marinhas plistocénicas aí existentes. Os trabalhos efectuados tornaram aliás possível 

verificar que na maior parte dos casos tais praias elevadas se desenvolvem por áreas aplanadas 

relativamente extensas e apresentam uma textura essencialmente arenosa, por vezes grosseira, 

onde só raramente surgem pequenos seixos de quartzito e de quartzo. Ora, a forte eolização de 

alguns destes depósitos, quando conjugada com a sua topografia, não indicia aparentemente 

condições muito propícias para a fixação do homem na região durante o Quaternário, situação 

essa certamente agravada pela evidente má qualidade da pouca matéria-prima localmente 

disponível. 
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3.3. O BAIXO MONDEGO 

 

 

Mais para sul, na bacia do rio Mondego não abundam também os testemunhos arqueológicos 

associáveis ao Paleolítico inferior. O único local que assinalámos na região constituiu aliás um 

dos primeiros vestígios da Pré-história antiga identificados no país, pois corresponde ao biface 

de quartzito encontrado por Santos Rocha nos finais do século passado nas imediações da 

povoação de Fontela, cerca de dois quilómetros a este da Figueira da Foz (SANTOS ROCHA, 

1895). De acordo com a descrição então publicada por aquele investigador, o referido artefacto, 

classificado como um instrumento “chelleano”, foi recolhido no interior de um terraço fluvial 

do rio Mondego, não muito longe de outras peças de quartzo e de quartzito igualmente talhadas, 

detectadas na terra vegetal que localmente recobria a formação fluvial. 

A presença de mais vestígios arqueológicos atribuíveis ao Paleolítico inferior em diversos 

outros locais do Baixo Mondego é, contudo, indicada na notícia explicativa que acompanha a 

Carta Geológica da região da Figueira da Foz na escala de 1/50000, embora se desconheça em 

absoluto quer a sua composição qualitativa e quantitativa, quer o contexto em que terão sido 

encontrados (ROCHA et al., 1981). 

Por último, regista-se ainda a identificação de algumas peças líticas talhadas nos terraços 

fluviais de Geria, na margem direita do Mondego, imediatamente a montante de Coimbra, que 

“observadas por Zbyszewski foram consideradas indústrias pouco típicas (…) do tipo 

Acheuleniano” (SOARES DE CARVALHO, 1951, p.31), nunca se tendo, porém, apresentado 

também qualquer estudo circunstanciado de tais materiais. 

 

 

3.4. O VALE DO RIO LIS 

 

 

Em posição um pouco mais meridional surge a bacia hidrográfica do rio Lis, onde a 

descoberta de vestígios da presença do homem do Paleolítico inferior remonta também ao 

último quartel do século XIX, quando em 1879 Carlos Ribeiro aí recolheu à superfície dois 

artefactos líticos isolados, oriundos das imediações das povoações de Milagres e de Marrazes, 

um dos quais correspondendo a um biface (LEITE DE VASCONCELOS, 1897; FONTES, 

1917), tendo pouco depois Émile de Cartailhac detectado igualmente na zona de Leiria um outro 

biface de que se desconhece a proveniência precisa (CARTAILHAC, 1886). Achados similares 

ocorreram ainda no início do nosso século, altura em que Tavares Proença Júnior encontrou 

também à superfície um biface na Quinta da Cortiça, nas margens do rio Lena (PROENÇA 

JÚNIOR, 1910; LEITE DE VASCONCELOS, 1922), e Mesquita de Figueiredo recolheu dois 

utensílios similares, um junto de Milagres e outro defronte do Mosteiro da Batalha, este último 

integrado num depósito de textura arenosa (MESQUITA DE FIGUEIREDO, 1914).  



24                                                                                   O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

A partir dos anos quarenta, toda esta zona foi objecto de várias campanhas de prospecção 

arqueológica, promovidas e orientadas por Manuel Heleno, então Director do Museu Nacional 

de Arqueologia e Etnologia. Segundo o referido investigador, tais trabalhos conduziram à 

descoberta de “60 estações com abevilense, clactonense e acheulense”, embora a sua 

identificação e localização tivessem permanecido inéditas por não ter encontrado nenhuma 

“estação cuja estratigrafia pudesse ser a chave duma cronologia” para os achados efectuados 

(HELENO, 1956, p. 226 e 227). As primeiras referências nominais a estas jazidas surgem 

apenas posteriormente, quer no âmbito da apresentação das actividades do Museu onde haviam 

sido atempadamente integrados (MACHADO, 1965), quer em inventários das colecções aí 

depositadas (PEREIRA, 1974-1977). 

O potencial interesse arqueológico desta região reforça-se porém com os levantamentos 

efectuados nos anos sessenta para a realização da folha de Leiria da Carta Geológica de 

Portugal na escala de 1/50000, que permitiram assinalar a presença de três jazidas associáveis 

ao Paleolítico inferior. Duas delas haviam já sido na realidade descobertas anteriormente por 

Manuel Heleno, que as identificou pelos topónimos de Outeiro Pelado e Pousias, e integravam-

se em terraços fluviais do rio Lis, enquanto a terceira se localizava aparentemente num depósito 

coluvionar (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968).  

A recolha de uma significativa colecção de artefactos na jazida de Pousias/Quinta do 

Cónego, situada a norte da povoação de Cortes, nas imediações da quinta homónima, veio 

mesmo a dar origem a um primeiro estudo circunstanciado do Acheulense da região 

(ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1969), a que se seguiu mais tarde um outro trabalho, 

resultante da reunião de um novo conjunto de utensílios líticos no mesmo local (ZBYSZEWSKI 

et al., 1980). Tratava-se, porém, de materiais encontrados na superfície de um terraço fluvial 

intermédio que foi considerado como “tirreniano”, tendo-se apenas procedido ao seu estudo em 

separado e com base no “método das séries”. 

Um primeiro conjunto de 25 peças foi assim repartido por quatro séries diferentes, de acordo 

com o rolamento e a pátina apresentada por cada objecto. Na série Ia incluíram-se dois bifaces 

com pátina eólica e usura das arestas que se atribuíram ao “Acheulense antigo e médio”. Três 

outros bifaces e uma lasca que se apresentavam “menos usados e menos patinados” foram 

agrupados na série Ib, considerada do “Acheulense médio”. A série II foi, por seu turno, 

relacionada com o “Acheulense superior” e nela se integraram 18 peças sem rolamento ou com 

um rolamento pouco pronunciado, ligeiramente lustradas, entre as quais se destacavam 4 

bifaces, 9 unifaces e dois machados de mão. Finalmente, a série III foi definida a partir de uma 

única peça não alterada e atribuída ao “Languedocense”. 

Posteriormente, uma outra colecção de 20 peças talhadas foi objecto de um novo estudo 

alicerçado nos mesmos princípios metodológicos. A série mais antiga (série I), agrupava 4 peças 

talhadas, incluindo 2 bifaces e 1 uniface, e era agora atribuída exclusivamente ao “Acheulense 

antigo”, já que os respectivos materiais evidenciavam um pronunciado rolamento. Na série II 

surgiam 3 bifaces, um uniface e um raspador com uma “eolização pouco pronunciada” 
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considerados do “Acheulense médio”. A série III, classificada como “Acheulense superior”, era, 

por seu turno, integrada por 3 machados de mão, 2 unifaces e três seixos talhados com “isenção 

de rolamento e eolização”. Finalmente, um último biface, com dupla pátina, foi associado ao 

“Acheulense médio e superior”. 

A percentagem de artefactos e as características dos restantes objectos líticos descritos em 

ambas publicações deixa acima de tudo transparecer uma recolha seleccionada das peças mais 

elaboradas e com maiores dimensões, o que contribui para acentuar a já de si diminuta 

representatividade das duas amostragens.  

Na sequência destas investigações surge pouco depois o estudo de algumas colecções 

reunidas por Manuel Heleno na área de Monte Real e conservadas inéditas no Museu Nacional 

de Arqueologia e Etnologia, o qual revela também fragilidades tanto ao nível quantitativo, como 

em relação aos métodos aplicados na análise e classificação dos materiais. O trabalho reporta-se 

a um total de 55 peças líticas talhadas, oriundas de 15 sítios diferentes, o mais representativo 

dos quais com apenas 11 peças, tendo tido o seu exame “como base a tipologia e também o 

estado físico dos instrumentos e a estratigrafia local” (ZBYSZEWSKI e PENALVA, 1982, p. 

300). Como, porém, se desconhece a localização precisa de tais achados e não são especificados 

pelos autores os princípios tipológicos a que se recorreram, o único fundamento que 

ironicamente emerge da classificação dos materiais líticos reside no clássico “critério das 

pátinas”, de cuja fiabilidade o próprio Manuel Heleno desconfiava (HELENO, 1956). 

Não obstante todas as limitações apontadas, no seu conjunto estas publicações tiveram o 

mérito de chamar a atenção para a importância arqueológica da região, testemunhando além do 

mais a significativa densidade de vestígios atribuíveis ao Paleolítico inferior1.  

As investigações que aí decidimos desenvolver a partir de 1984 vieram aliás a confirmar as 

nossas melhores expectativas. Com efeito, não só nos foi possível reunir colecções particu-

larmente representativas em locais cuja existência havia já sido anteriormente assinalada, como 

sucedeu em Pousias/Quinta do Cónego e no Outeiro Pelado, como tivemos também o ensejo de 

detectar novas jazidas do Paleolítico inferior, nalguns casos associadas aos terraços do rio Lis a 

jusante de Leiria, noutros situadas em pontos sobranceiros aos principais vales, em conexão 

com depósitos coluvionares. 

Um primeiro balanço destes trabalhos foi apresentado em 1987, em provas académicas que 

defendemos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), 

tendo-se aí esboçado uma primeira interpretação dos múltiplos dados coligidos, baseada 

essencialmente no estudo morfo-tipológico dos materiais líticos recolhidos e na sua inserção no 

quadro crono-estratigráfico do Quaternário da região. 

                                                      
1 Não obstante as difusas referências à existência de “objectos mustieróides, soltos, na área da Quinta da 
Moura, a NE de Azóia” (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 92), a presença de testemunhos 
arqueológicos associáveis a períodos posteriores da Pré-história antiga foi apenas recentemente assinalada 
com a descoberta, em Dezembro de 1998, no Abrigo do Lagar Velho, no Vale do Lapedo, Freguesia de 
Sta Eufémia, da sepultura paleolítica de um criança sapiens e de diferentes níveis com indústrias do 
Paleolítico superior. 
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3.5. A LAGOA DE ÓBIDOS 

  

 

Em 1988 procurámos ainda alargar o âmbito geográfico das nossas investigações à região 

costeira adjacente à bacia hidrográfica do rio Lis, centrando especial atenção na área envolvente 

da Lagoa de Óbidos. 

A presença de vestígios arqueológicos do Paleolítico inferior na zona havia sido sugerida 

pela primeira vez por Santos Rocha e Luís Carrisso, que publicaram nos inícios do século uma 

pequena nota sobre a recolha de alguns materiais líticos eventualmente talhados na Serra do 

Bouro (CARRISSO e SANTOS ROCHA, 1909). Poucos anos mais tarde Félix Alves Pereira 

efectuou novos achados, desta feita inequívocos, em Nadadouro, na margem norte da lagoa, e 

em Santo Isidoro, a sul das Caldas da Rainha (PEREIRA, 1915).   

Ao longo dos anos quarenta Hipólito Cabaço, por seu turno, recolheu nas proximidades das 

Caldas da Rainha, à superfície, centenas de peças talhadas do Paleolítico inferior. Alguns desses 

materiais foram sumariamente descritas num pequeno trabalho da autoria de Afonso do Paço e 

de Hipólito Cabaço (PAÇO e CABAÇO, 1964), embora só mais tarde, após a doação destas 

colecções aos Serviços Geológicos de Portugal, o seu estudo tenha sido desenvolvido de forma 

algo mais circunstanciada (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1974; ZBYSZEWSKI e 

PENALVA, 1979).  

Nestas últimas publicações procedeu-se à descrição dos materiais líticos oriundos de 13 

locais diferentes, situados a este e a sudeste da lagoa, tendo-se efectuado a sua classificação de 

acordo com os métodos habituais da escola estruturada nos clássicos trabalhos de Breuil e 

Zbyszewski. Desta forma, as peças de cada jazida foram agrupadas em diferentes séries, de 

acordo com o grau de incidência da pátina eólica na sua superfície, a que pontualmente se 

acrescia “indícios de rolamento”, ou a sua explícita ausência. 

As séries em que os objectos talhados apresentavam uma “intensa pátina eólica”, por vezes 

associada a um “certo rolamento”, foram consideradas do “Abbevilense”, enquanto os materiais 

atribuídos ao “Acheulense antigo” ou ao “Acheulense antigo e médio” evidenciavam uma 

“pátina eólica bastante pronunciada” e as peças com “forte pátina eólica” eram relacionadas 

com o “Acheulense médio” ou com o “Acheulense médio e superior”. No “Acheulense 

superior” incluíam-se ainda os materiais com “fraca pátina eólica” ou “eolização moderada” e 

os objectos “sem desgaste e com arestas vivas” tanto eram classificados do “Acheulense final” 

no Casal da Figueira, como do “Acheulense superior e mustierense” na jazida do Bairro. Por 

último, refira-se a presença nas jazidas de Lagoa e do Casal do Negrelho de pequenas séries de 

peças com “eolização quase inexistente”, tidas como “Languedocenses, bem como a associação 

ao Paleolítico superior de duas lascas “sem vestígios de pátina eólica” em Águas Santas. 

A multiplicação destas séries alicerçava-se assim numa excessiva definição de diferentes 

níveis de incidência da eolização na pátina das peças, revelando a sua aferição uma 

incontornável subjectividade. Em todo caso, regista-se na esmagadora maioria dos materiais 
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descritos uma evidente eolização, embora nem sempre com a mesma graduação. Situação 

análoga pode aliás observar-se no estudo que se realizou mais recentemente na jazida de Trás 

do Outeiro, localizada nas proximidades da Vila de Óbidos (ZBYSZEWSKI, BELO e VEIGA 

FERREIRA, 1987). 

A representatividade das amostragens estudadas variava também de forma significativa. 

Nalgumas das jazidas incluídas no estudo atrás referido apenas se identificou uma única peça, 

como foi o caso da Serra do Bouro, da Azenha dos Cucos e da Brigada, o que não coibiu os 

responsáveis pelo seu estudo de as associar ao “Acheulense médio”, no primeiro caso, e ao 

“Acheulense médio e superior” nos restantes dois. Em Casal da Figueira, por outro lado, a série 

III, correspondente ao “Acheulense superior”, integra apenas duas peças, situação que está 

longe de se poder considerar única nos estudos em análise. 

Entretanto, M. R. Flaes havia igualmente identificado achados arqueológicos similares junto 

da Nazaré, um pouco mais para norte, e a meio caminho da estrada que ligava as Caldas da 

Rainha à Foz do Arelho. O estudo dos materiais aí recolhidos desenvolveu-se de forma mais 

célere, embora de acordo com a mesma metodologia. No primeiro caso tal trabalho processou-se 

em parceria com G. Zbyszewski (FLAES e ZBYSZEWSKI, 1946), para no segundo a 

colaboração se alargar a outros investigadores. 

Acresce que, paralelamente, à semelhança do que sucedeu na bacia hidrográfica do rio Lis, a 

zona envolvente da Lagoa de Óbidos foi também objecto de prospecções arqueológicas 

promovidas por Manuel Heleno nos anos quarenta e cinquenta, o que se traduziu na 

identificação de mais de uma centena de jazidas atribuídas ao Paleolítico inferior (HELENO, 

1956). Porém, também aqui a localização destas jazidas e o estudo dos materiais aí recolhidos 

permaneceu inédito até aos nossos dias, encontrando-se as respectivas colecções conservadas no 

Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. 

Quando em 1988 realizámos um reconhecimento arqueológico da região, o nosso interesse 

orientou-se para a identificação das diversas jazidas cuja existência constava da bibliografia 

publicada, mas procurou-se também localizar algumas das estações do Paleolítico inferior que 

haviam sido detectadas por Manuel Heleno, para o que mais uma vez contámos com a 

prestimosa colaboração do Sr. João Pedro Santos. Só assim foi possível recolher pontualmente 

novas colecções e, ao mesmo tempo, reconhecer as respectivas condições de jazida dos seus 

constituintes. 

Os materiais arqueológicos que então se detectaram provinham quer da superfície das 

estações, onde jaziam sobre o substrato pliocénico, cretácico ou jurássico, quer dos depósitos 

eólicos pouco espessos que frequentemente se sobrepunham ao substrato, depósitos esses onde 

se podia observar um solo pouco evoluído de tipo podzólico, o que permitia sugerir a sua 

associação a um episódio morfo-sedimentar recente. Os leitos de seixos que por vezes se 

observam no interior destes depósitos eólicos resultam da ocorrência de fenómenos de deflação 

poligénica, sendo como tal susceptíveis de conterem testemunhos de ocupações do local 

temporalmente diferenciadas entre si. Estas circunstâncias, aliadas ao facto de as peças apenas 
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se distinguirem pela maior ou menor incidência da eolização na sua superfície, critério 

distintivo esse eivado de clara ambiguidade, inviabilizaram o desenvolvimento de um estudo de 

vidamente fundamentado da ocupação humana da área da Lagoa de Óbidos durante o Paleolíti 

co inferior. 

 

 

3.6. O LITORAL DA ESTREMADURA 

 

 

Na zona litoral entre a Nazaré e a Eriçeira, a mais antiga referência que se conhece sobre a 

presença de vestígios do homem do Paleolítico inferior remete-nos para o 9° Congresso 

Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-histórica, realizado em Lisboa em 1880, onde 

foi apresentada uma pormenorizada descrição das exemplares escavações realizadas por Nery 

Delgado na Gruta da Furninha, em Peniche (ZILHÃO, 1993), na qual se assinala pela primeira 

vez em Portugal a descoberta de um “grand silex a la forme amygdalaire du type de Saint-

Acheul” (DELGADO 1884, p. 256). Classificado posteriormente por Émile Cartailhac como 

“chellense” (CARTAILHAC, 1886), este artefacto corresponde a um biface amigdalóide com 

talão, elaborado a partir de uma plaqueta de sílex cujo córtex se encontra preservado centralmen 

te no verso e anverso da peça, evidenciando uma extremidade distal aparentemente definida por 

um gume arredondado.   

A identificação desta peça num nível em que se encontraram outros objectos de sílex 

talhados, considerados mais recentes em termos cronológicos, foi interpretada por Nery 

Delgado como o resultado da ocorrência de perturbações no enchimento da gruta, já que em seu 

entender nem sempre a profundidade relativa dos achados corresponderia à sua ordenação 

cronológica. Mais recentemente, alguns autores sugerem a associação do referido biface às 

indústrias mustierenses em que se integrariam os restantes objectos talhados referidos (VEIGA 

FERREIRA e LEITÃO, 1980), o que constitui uma hipótese de interpretação que não se 

podendo de todo enjeitar, carece contudo de uma fundamentação adequada, dada aliás a 

inexistência de um conhecimento exaustivo e devidamente alicerçado da evolução das indús- 

trias mustierenses em Portugal. 

Entretanto, em 1879, um pouco mais a sul e numa zona algo afastada da costa, Carlos 

Ribeiro havia também encontrado algumas peças talhadas nos arredores de Mafra, cujo 

posterior estudo e subsequente publicação levou os seus responsáveis a associá-las a uma 

ocupação “Acheulo-Tayacense” (ZBYSZEWSKI e CARDOSO, 1978a). 

As restantes jazidas que se distribuem ao longo do litoral estremenho foram descobertas a 

partir dos anos quarenta no decurso dos trabalhos clássicos de Breuil e Zbyszewski, bem como 

com as investigações que pontualmente se lhes seguiram até aos anos setenta (ZBYSZEWSKI, 

1970; JORGE, 1972).  

Curiosamente, a presença significativa de bifaces assinalou-se apenas em jazidas que se 
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situam em pequenas bacias hidrográficas adjacentes ao litoral. Foi o caso da Quinta do Perdi-

gão, localizada junto do rio Grande, a este da Lourinhã, na qual se recolheu um só biface, e de 

Vale de Carros, de S. Pedro e do Casal da Portela, no vale da ribeira de Alcabrichel, onde entre 

os materiais líticos detectados se identificaram também vários bifaces (PAÇO e TRINDADE, 

1963-1964). O preciso contexto geoarqueológico destes achados é, contudo, desconhecido. 

A maior parte das jazidas do Paleolítico inferior inventariadas na região concentra-se junto 

da linha de costa, sendo normalmente associadas a formações marinhas quaternárias que aí se 

dispõem a diferentes cotas, em plataformas de dimensões variáveis, o que levou estabelecer a 

sua classificação com base em critérios altimétricos que se aplicaram uniformemente por todas 

as regiões do litoral. Os materiais líticos aí detectados incluíam pontualmente algumas peças 

recolhidas no interior dos depósitos quaternários, embora na maior parte dos casos 

correspondessem a achados de superfície, definindo-se a sua eventual associação aos depósitos 

sobre os quais jaziam a partir da análise do respectivo estado físico, o qual servia aliás também 

para o seu estudo de acordo com o “método das séries”. Desta forma, entre os níveis 

“sicilianos”, correspondentes a depósitos de praia situados entre 90 e 95m de altitude, e os 

níveis “grimaldianos” mais recentes e mais baixos, foi possível reconhecer a presença de 

indústrias que se consideraram “Abbevilenses”, Acheulenses e “Languedocenses”, surgindo por 

vezes as indústrias Acheulenses pontualmente ligadas ao “Tayacense” e ao “Languedocense” 

(BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1945). Em depósitos quaternários posteriores foram ainda 

identificadas peças consideradas Mustierenses e outras atribuídas ao Paleolítico superior. 

A diminuta representação de bifaces e de outros artefactos típicos entre as indústrias líticas 

“Abbevilenses” e Acheulenses identificadas, a par do predomínio dos seixos talhados que aí se 

observava, peças estas quase sempre transformadas por um número reduzido de levantamentos, 

traduziu-se na identificação de uma “fácies” ou “estilo lusitânico” no âmbito da evolução local 

das indústrias referidas (BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1945, ZBYSZEWSKI, 1970). Estas 

peculiaridades foram inicialmente atribuídas a uma adaptação das populações do Paleolítico 

inferior fixadas no litoral às condições de vida locais, o que se traduziria no desenvolvimento de 

uma estratégia alimentar baseada na apanha de moluscos, não se necessitando para o efeito de 

artefactos muito elaborados (BREUIL, VAULTIER e ZBYSZEWSKI, 1942). Esta hipótese foi 

porém abandonada logo em seguida por G. Zbyszewski, que procurou ver na matéria-prima 

disponível nas zonas costeiras limitações que justificariam plenamente a situação descrita 

(ZBYSZEWSKI, 1943). Perante esta situação chegou-se mesmo a esboçar, sem êxito, uma 

solução de compromisso entre as duas teses (RAU, 1945), alargando-se ao mesmo tempo a 

especificidade do Paleolítico inferior em Portugal à presença de indústrias como o 

“Languedocense”. 

No início dos anos setenta o problema foi de novo levantado no âmbito das investigações 

desenvolvidas por Vítor Oliveira Jorge. Contudo, os trabalhos de campo realizados apenas 

permitiram confirmar a situação já anteriormente observada, tendo conduzido à recolha nas 

jazidas do litoral estremenho de novas colecções, constituídas em boa parte por materiais de 
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superfície, muito embora se tivessem detectado algumas peças inseridas nos depósitos 

quaternários locais. Em colaboração com outros investigadores, Oliveira Jorge procurou então 

analisar criticamente a aplicação do próprio conceito de “fácies” ou “estilo” às particularidades 

observadas nas indústrias líticas do litoral estremenho, sugerindo que a situação aí descrita 

apenas testemunhava a ocorrência de um filum do Paleolítico inferior paralelo ao das indústrias 

de bifaces, o qual se integraria no desenvolvimento dos “complexos industriais de seixos 

afeiçoados”, que poderiam ter tido a sua origem nos primórdios da humanidade com a chamada 

pebble-culture, prolongado-se aparentemente a sua existência muito para além do próprio 

Paleolítico inferior (JORGE, 1972, JORGE et al.,1973). Ainda segundo o mesmo autor, os frus- 

tes artefactos detectados na superfície dos níveis de praia sicilianas poderiam representar uma 

fase pré-acheulense da Pebble-culture, hipótese essa já encarada por Zotz (ZOTZ, 1968) e, de 

certa forma, anteriormente sugerida por Breuil (BREUIL, 1959).  

Embora este modelo interpretativo não pudesse ser confirmado pelas datações de tais acha-

dos, que se baseavam numa associação não documentada dos objectos talhados com os referidos 

depósitos, Oliveira Jorge defendia a necessidade de se prosseguir as investigações neste domí- 

nio, tendo em conta os resultados alcançados por P. Biberson no litoral marroquino, onde havia 

sido definida a ocorrência de quatro estádios evolutivos da Pebble-culture (BIBERSON, 1961). 

No essencial de muitos dos seus pressupostos esta tese veio de novo a ser retomada passado 

alguns anos, tendo-se procurado apresentá-la como original (PENALVA, 1978, 1979 e 1984). 

Quando em 1988 prolongámos para o litoral os trabalhos de campo iniciados em torno da 

Lagoa de Óbidos, o problema encontrava-se em aberto, já que nenhuma das explicações 

aduzidas constituía per se uma resposta devidamente fundamentada, antes reflectiam 

paradigmá-ticas interpretações da realidade arqueológica. Com as prospecções realizadas pre-

tendia-se recolher não só novas colecções, como também aferir as condições de jazidas dos 

materiais recolhidos no intuito de se procurar criar um quadro crono-estratigráfico de referência 

para as formações quaternárias da região. Paralelamente, ambicionava-se ainda poder definir 

com precisão a estratégia subjacente à exploração das matérias-primas necessárias para a confec 

ção dos diversos tipos de artefactos identificados, por forma a esclarecer as circunstâncias em 

que a disponibilidade de recursos localmente existente terá ou não influenciado as peculiares 

características das indústrias tradicionalmente aí recolhidas.  

No seu conjunto, estas expectativas estiveram porém longe de serem atingidas, já que nem 

os materiais recolhidos permitiram reunir amostragens significativas em termos quantitativos, 

nem tão pouco as respectivas condições de jazida evidenciavam características susceptíveis de 

nelas se alicerçar um estudo adequado do Paleolítico inferior da região. Apenas na zona da 

Eriçeira, a norte, em Milregos, e a sul, em S. Julião, se detectaram formações marinhas 

quaternárias intercaladas por depósitos coluvionares, cujo estudo se apresentava aparentemente 

favorável à definição de uma lito-estratigrafia do Quaternário da região. Não foi contudo 

possível determinar com rigor a proveniência dos materiais líticos que aí se recolheram de 

forma dispersa e à superfície, tanto mais que localmente se assinalou a presença sobre as 
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formações marinhas quaternárias de um nível de areias eólicas, suportando um solo podzólico 

relativamente jovem, no interior do qual se identificavam leitos de seixos rolados acumulados 

por fenómenos de deflação. 

 

 

3.7. O VALE DO RIO TEJO 

 

 

Defraudados os desígnios de poder complementar o estudo do Acheulense no vale do rio Lis 

com a análise das indústrias do Paleolítico inferior detectadas ao longo do litoral estremenho 

adjacente, a nossa atenção voltou-se para o vale do rio Tejo. Muito embora a maior parte das 

estações acheulenses aí assinaladas se concentrasse a sul do rio, na respectiva margem esquerda, 

entre Alpiarça, a montante, e Alcochete, a jusante, numa zona onde os terraços fluviais do rio se 

encontram particularmente desenvolvidos, conheciam-se também inúmeros vestígios de indús- 

trias líticas atribuídas ao Paleolítico inferior ao longo da margem direita. 

Não muito longe do fim do troço internacional do rio Tejo, a jusante da confluência do rio 

Ponsul, surge nas imediações de Vila Velha de Ródão um primeiro núcleo de jazidas 

paleolíticas identificadas nos inícios dos anos setenta pelo Grupo para o Estudo do Paleolítico 

Português (G. E. P. P.). Os materiais líticos que o seu estudo permitiu recolher foram 

genericamente associados ao Paleolítico inferior. Mas se nalguns casos tal classificação foi aferi 

da a partir da análise tipológica das colecções aí reunidas, noutros foi determinada pela associa- 

ção das peças recolhidas a um terraço médio do Tejo (32-42 m ), depósito esse sobre o qual to- 

das as jazidas referidas se localizavam. 

Na estação paleolítica de Vilas Ruivas as peças atribuídas ao Paleolítico inferior foram 

detectadas num nível subjacente à ocupação do Paleolítico médio, cuja parcial escavação em 

extensão se realizou entre 1979 e 1980 (G.E.P.P., 1983). Tratava-se porém de um conjunto 

restrito de materiais, igualmente pouco expressivos em termos técnicos e tipológicos, o que 

levou a que a sua cronologia fosse determinada quer pelo posicionamento da camada em que 

foram recolhidos relativamente à posterior ocupação do local no decurso do Paleolítico médio, 

quer pela alteração pedológica localmente evidenciada pelo terraço fluvial, permitindo sugerir a 

sua eventual correlação com um terraço similar do rio Tejo identificado na zona de Toledo e 

considerado mindeliano (G.E.P.P., 1974-1977). Artefactos tipológicamente associáveis ao 

Acheulense foram ainda encontrados no interior do terraço de 32-42 m na jazida de Porto do 

Tejo I, bem como na superfície do mesmo terraço na jazida da Celulose do Tejo.   

Nesta região o Paleolítico inferior encontra-se contudo particularmente bem representado na 

estação do Monte Famaco, onde se recolheram à superfície até meados dos anos oitenta mais de 

um milhar e meio de objectos talhados. Estes materiais foram agrupados em dois conjuntos, 

diferenciados entre si em função do maior ou menor alteração do seu estado físico por desgaste 

das respectivas arestas. Os objectos rolados, num total de 34 peças, foram considerados 



32                                                                                   O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

contemporâneos da base do terraço de 32-42 m, cujos testemunhos se encontram apenas 

parcialmente conservados, tendo uma sondagem realizada num desses locais permitido aliás a 

recolha de três objectos igualmente rolados. Concomitantemente, o estudo tipológico deste 

conjunto revelou também uma composição que sugeria a sua associação ao chamado “Acheu- 

lense antigo” identificado em diversas jazidas do Paleolítico inferior da Meseta Ibérica, entre as 

quais se destacava a estação acheulense de Pinedo, em Toledo (RAPOSO, 1987). 

Bastante mais numerosos, os materiais não rolados proviriam da superfície das coluviões 

que cobrem localmente o terraço do Tejo, consideradas contemporeâneas do Mindel-Rïss. 

Muito embora o seu estudo exaustivo se encontre ao fim de todos estes anos por realizar, os 

responsáveis pelos trabalhos entretanto aí efectuados tem admitido amiúde, com base em 

“observações de carácter mais qualitativo do que quantitativo” (RAPOSO, 1987, p. 157), a sua 

similitude com o “Acheulense médio evoluído” identificado em diversos estudos realizados na 

área da Meseta. 

Ainda na mesma área, recentes prospecções realizadas ao longo do actual leito do rio Ponsul 

e do paleo-canal pelo qual este rio originalmente desembocava no rio Tejo, nas imediações de 

Vila Velha de Ródão, permitiram a identificação de diversos materiais líticos atribuíveis ao 

Paleolítico (BICHO et al., 1994). Porém, tais descobertas, embora confirmando indícios de 

anteriores investigações (ALMEIDA e VEIGA FERREIRA, 1970), encontravam-se na sua 

maior parte dispersas e desprovidas de uma adequada contextualização geoarqueológica, facto a 

que não seria estranho para os seus responsáveis a circunstância de as formações sedimentares 

quaternárias localmente presentes evidenciarem uma génese grosseira, indiciando mesmo por 

vezes um regime fluvial de tipo torrencial. De acordo com os mesmos autores, os artefactos 

nucleiformes detectados - bifaces, machados de mão ou seixos talhados - seriam associáveis ao 

Paleolítico inferior, enquanto os núcleos discóides e Levallois, bem como as lascas simples e 

Levallois se enquadrariam genericamente no Paleolítico médio.  

Para jusante de Vila Velha de Ródão e até à confluência do rio Zêzere, surgem ainda na mar- 

gem direita do Tejo diversas jazidas do Paleolítico inferior que se dispersam pelos concelhos de 

Mação, Gavião e Abrantes. 

À excepção de Amoreira e de Rio de Moinhos, no concelho de Abrantes, onde os achados se 

circunscreveram à identificação em ambos os locais de um único artefacto cuja tipologia indicia 

va a sua associação às indústrias acheulenses (PEREIRA, 1971, SANTOS NETO, 1972), as 

restantes jazidas assinaladas correspondem a colecções de valor quantitativo variável, todas elas 

oriundas contudo de recolhas de superfície. As mais antigas descobertas realizaram-se na super- 

fície de um terraço do rio Tejo, em Ortiga, onde Lereno Antunes Barradas detectou nos anos 

quarenta dois utensílios paleolíticos e um número não especificado de lascas, tendo a análise de 

tais materiais permitido relacioná-los com o “Chelense” e o Acheulense (BARRADAS, 1948).  

Registe-se que a observação circunstanciada do desenho de um dos artefactos descritos 

sugere a sua eventual classificação como um machado de mão de tipo VII.  

Já as restantes jazidas paleolíticas posteriormente reconhecidas nos concelhos de Mação e 
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Gavião, elas reportam-se a colecções de objectos líticos talhados encontrados na superfície de 

amplas cascalheiras poligénicas que tiveram boa parte da sua origem no coluvionamento de 

depósitos terciários relativamente grosseiros (PEREIRA, 1970; CARDOSO, 1978; CARDOSO 

e CARVALHO, 1987). Em geral o estudo e classificação destes materiais efectuou-se de acordo 

com o ”método das séries”, permitindo a identificação de múltiplas séries, desde uma 

constituída por uma única peça e atribuída ao “Abbevilense”, até outras séries mais frequentes e 

relativamente mais representativas, consideradas genericamente associáveis  ao“Acheulense 

superior passando a Languedocense”. 

O núcleo mais importante de locais e jazidas arqueológicas referenciadas em conexão com o 

Paleolítico inferior na margem direita do rio Tejo concentra-se porém em torno da bacia 

hidrográfica do rio Almonda, numa zona onde a própria planície aluvial do Tejo se encontra 

par- ticularmente desenvolvida, o mesmo sucedendo com as respectivas formações fluviais 

quaterná- rias aí representadas.  

As primeiras descobertas que se realizaram nesta zona remontam, porém, ao início dos anos 

quarenta, altura em que Georges Zbyszewski recolheu materiais atribuíveis ao Acheulense 

superior na Costa do Castelo Velho e em Eirinha, no primeiro caso em associação com o 

“Tayacense” e no segundo com o Mustierense. O estudo destes achados permaneceu contudo 

inédito durante algumas dezenas de anos (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1972-1973), 

embora a existência destas jazidas tenha sido previamente assinalada nas primeiras publicações 

que se efectuaram sobre o Paleolítico da região (SERRA, 1962; PAÇO, 1965-1966). Entretanto, 

em meados dos anos sessenta, Afonso do Paço descreveu dois artefactos do paleolítico inferior 

encontrados separadamente nos arredores da povoação de Moitas Vendas (PAÇO, 1964). Mas 

tal como os materiais anteriormente recolhidos por G. Zbyszewski, também estes novos achados 

provinham da superfície do maciço calcário, tendo sido ambos detectados no topo do Arrife. A 

presença de vestígios do Paleolítico inferior nos terrenos da vizinha bacia terciária do Tejo só 

viria a ser posteriormente assinalada quando Afonso do Paço recolheu um utensílio talhado na 

Fonte da Barreta, na superfície de um terraço fluvial do rio Tejo, bem como dois outros arte- 

factos paleolíticos na Villa Cardilius, onde aparentemente haviam sido integrados nas constru- 

ções romanas aí edificadas (PAÇO, 1965-1966).  

No seu conjunto estas descobertas testemunhavam apenas ténues vestígios da presença do 

homem do Paleolítico inferior na região, muito embora indiciassem claramente os numerosos 

achados que os trabalhos preparatórios da cartografia geológica da região haveriam de 

proporcionar em seguida. Na verdade, entre 1970 e 1974 surgiram diversas publicações sobre 

jazidas do Paleolítico inferior assinaladas na região em diferentes níveis de terraços 

quaternários do rio Tejo, ou identificadas na superfície de formações fluviais similares rela-

cionadas com o rio Almonda e com a ribeira do Alvorão. As únicas excepções consistiam na 

colecção proveniente da jazida de Chamiço, onde os materiais haviam sido recolhidos na su-

perfície miocénica de uma vertente adjacente a um terraço considerado “Siciliano” (ZBYS- 

ZEWSKI et al., 1970a), e nos materiais oriundos da Charneca da Rexaldia, local em que as 
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peças talhadas se tinham também encontrado na superfície de afloramentos miocénicos 

(ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1972-1973).  

Em termos metodológicos estes estudos seguiram os princípios definidos pela escola que 

procurou protelar até à actualidade as investigações clássicas efectuadas por H. Breuil e G. 

Zbyszewski nos anos quarenta. Os materiais foram divididos por diferentes séries em função da 

alteração do seu estado físico e da respectiva pátina, isto independentemente do valor das 

amostragens analisadas. Se nas estações paleolíticas de Chões de Alpompé e da Ramalhosa as 

colecções estudadas incluíam cada uma delas mais de três centenas de peças (ZBYSZEWSKI et 

al.,1972, ZBYSZEWSKI et al., 1971), e em Castelo Velho tinham sido reunidas pouco mais de 

uma centena de objectos talhados (ZBYSZEWSKI et al., 1974), nas restantes jazidas as 

colecções estudadas só nalguns casos compreendiam pouco mais de meia centena de peças 

(ZBYSZEWSKI et al., 1970b). No Poço Covão, na ribeira do Alvorão, havia-se mesmo assi- 

nalado a presença de um único artefacto e no Casal da Pinheira, no vale do rio Almonda, os 

achados inventariados eram oriundos da superfície de diferentes retalhos de terraços quaterná- 

rios (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1972-1973).  

Situação paradigmática registava-se, contudo, no estudo da estação paleolítica de Mato de 

Miranda, onde um conjunto de 51 objectos talhados foi divido em seis diferentes séries 

(ZBYSZEWSKI et al., 1973). A série mais antiga era constituída por uma única peça “muito 

rolada, com coloração castanha”, atribuída ao “Abbevilense”, enquanto a mais recente engloba- 

va, por seu turno, 10 peças com “arestas vivas e sem pátina”, consideradas do “mustiero-langue- 

docense”. De permeio surgia a série IV, que integrando 15 objectos líticos com “ligeira pátina 

eólica” era de todas a mais representativa, correspondendo ao “Acheulense superior”. 

Estes trabalhos tiveram ainda continuidade com a descoberta e consequente publicação de 

algumas peças talhadas na superfície de um terraço do Tejo situado nas vizinhanças da 

povoação de Azinhaga, no concelho da Golegã (SANTOS NETO, 1974-1977), bem como com 

o estudo dos materiais recolhidos na superfície de um outro terraço, em Casal do Conde, no 

concelho do Entroncamento (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1986). 

No seu conjunto estas publicações testemunhavam bem a importância da região para o estu- 

do do Paleolítico inferior, deixando antever a possibilidade de se poder vir a correlacionar boa 

parte dos achados realizados com algumas das formações fluviais quaternárias que se desenvol- 

viam ao longo da margem direita do rio Tejo e nas principais redes hidrográficas adjacentes. 

Aliás, embora as colecções estudadas tivessem sido em grande parte recolhidas na superfície de 

diversas formações fluviais, a sua eventual associação a tais depósitos não podia assentar exclu- 

sivamente no intenso boleamento das suas arestas. Na verdade, como aliás adiante se verá, o 

estado físico dos materiais talhados provenientes do interior de um depósito fluvial depende de 

um conjunto de variáveis que nem sempre é possível seleccionar apenas a partir do grau de 

alteração das suas arestas.  

Compreender-se-á assim melhor as razões que nos levaram a também centrar a nossa atenção 

na região da margem direita do rio Tejo que se estende entre Vila Nova da Barquinha, a mon- 
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tante, e a foz do rio Alviela, a jusante, abarcando ainda a rede tributária adjacente do rio 

Almonda. Procurámos não só analisar o particular desenvolvimento que as formações fluviais 

do rio Tejo localmente evidenciavam, no intuito de se estabelecer as bases de uma crono-

estratigrafia de referência para os materiais arqueológicos ai detectados, como também alargar 

tal estudo a uma ampla rede de drenagem periférica do Maciço Calcário da Estremadura que, 

curiosamente, se desenvolve na vertente oposta à da bacia hidrográfica do rio Lis. 

Os trabalhos que se realizaram na região desde 1988 contaram com a colaboração da 

Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia (S.T.E.A.), tendo permitido tanto a desco- 

berta de novas jazidas paleolíticas, como também levaram à reunião nalgumas dos locais já co- 

nhecidos de novas e significativas colecções, incluindo frequentemente a recolha de materiais 

em cortes abertos nas formações fluviais (CUNHA-RIBEIRO, MAURÍCIO e SOUTO, 1995, 

CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997)). Paralelamente, fomos ainda convidados pelo Dr. João Zilhão, 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a estudar os materiais acheulenses por ele 

detectados no interior da Gruta do Almonda, nas imediações da Entrada do Vale da Serra, 

situação essa que nos levou também a colaborar numa intervenção arqueológica realizada no in- 

terior da cavidade cársica, com o intuito de melhor definir as condições de jazida dos materiais 

aí identificados à superfície (ZILHÃO, MAURÍCIO e SOUTO,1993). 

Tendo-se, porém, previsto inicialmente a integração dos resultados destas investigações no 

âmbito da presente dissertação, optou-se todavia por não concretizar tal desígnio dada a ampla 

dimensão dos resultados entretanto obtidos no vale do rio Lis, muito embora se pretenda dar em 

breve à estampa de forma completa os dados entretanto coligidos e as conclusões a que o seu es 

tudo nos permitiu chegar. 

Trabalhos mais recentes tem ainda dado conta de outras descobertas realizadas na mesma 

zona em paralelo com as nossas próprias investigações. É o caso das prospecções efectuados 

descontinuamente, entre 1985 e 1992, por Carolino Rodrigues e Farinha dos Santos na área do 

concelho de Torres Novas, de que se conhece já uma primeira notícia preliminar onde os 

respectivos resultados são sumariamente apresentados (RODRIGUES e FARINHA DOS 

SANTOS, 1994). De igual modo se assinalaram ainda mais recentemente diversos achados de 

materiais paleolíticos dispersos entre a região a norte do Entroncamento e a área de Tancos, a 

montante, alguns dos quais efectuados no âmbito de um Projecto de Carta Arqueológica do 

concelho de Vila Nova da Barquinha (CRUZ, 1997). Também aqui se desconhece porém 

frequentemente a adequada caracterização dos materiais recolhidos bem como a sua 

contextualização no quadro geoestratigráfico da região. Estudos mais recentes sugerem porém a 

proveniência de boa parte destes objectos líticos da superfície de um terraço médio do rio Tejo, 

tendo-se mesmo detectado algumas peças inseridas nos respectivos depósitos. Já a classificação 

de alguns destes vestígios como pertencentes a uma virtual indústria “Languedocense” afigura-

se pouco fundamentada e está longe aliás de se poder considerar  pacífica (GRIMALDI, 

ROSINA e CORRAL FERNANDEZ, 1997). 

Ainda no vale do rio Tejo, a jusante da confluência do rio Alviela assinala-se também a 



36                                                                                   O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

presença de um pequeno conjunto de jazidas do Paleolítico inferior na zona de Vila Nova da 

Rainha e de Alenquer. As colecções de objectos líticos talhados aí recolhidas, embora nu-

mericamente pouco representativas, provinham da superfície de formações fluviais quaternárias, 

tendo-se procedido ao seu estudo nos anos quarenta (BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1945) e, mais 

tarde, nos anos sessenta (PAÇO, 1966), de acordo com o clássico “método das séries”. 

 

 

3.8. ARREDORES DE LISBOA 

 

 

Na margem norte do estuário do rio Tejo, dispersos pela actual área metropolitana de 

Lisboa, surge um importante conjunto de locais e estações arqueológicas associáveis ao Pa-

leolítico inferior, quase sempre situa-se na superfície dos afloramentos basálticos existentes na 

região. Para além destas peculiares condições de jazida, a presença de uma elevada percentagem 

de peças de sílex permitiu também individualizar claramente esta área das restantes zonas com 

interesse arqueológico para o estudo do Paleolítico inferior, nelas se incluindo os núcleos 

inventariados para montante ao longo da margem direita do rio Tejo, onde a utilização sistemá- 

tica do quartzito como matéria-prima preferencial para a obtenção de objectos líticos talhados 

era uma constante. 

As mais antigas descobertas de vestígios do Paleolítico inferior nos arredores de Lisboa 

remontam ao século XIX e correspondiam, como já se viu, a achados pontuais de artefactos que 

apenas testemunhavam a antiguidade da presença do homem na região (FONTES, 1917; 

CARDOSO, 1885 e 1898). A realização de novas prospecções nas primeiras décadas do século 

XX conduziu porém à identificação de inúmeras jazidas paleolíticas situadas não só no interior 

da própria área urbana de Lisboa, como também nos actuais concelhos de Oeiras, Amadora e 

Loures (FONTES, 1911, CORREIA, 1912). Estes trabalhos traduziram-se na recolha superficial 

de amplas colecções de materiais líticos, englobando quase sempre vestígios associáveis a 

diferentes fases de ocupação da região, recorrendo-se inicialmente para a sua individualização à 

classificação das peças talhadas com base nas suas características morfológicas. Posteriormente, 

a partir dos anos quarenta, o estudo desses materiais passou a alicerçar-se na aplicação do 

chamado “método das séries”, de acordo com os critérios metodológicos definidos por Henri 

Breuil e Georges Zbyszewski nas suas clássicas investigações sobre o Paleolítico em Portugal. 

Do conjunto das jazidas identificadas nos arredores de Lisboa cedo se destacou a estação 

paleolítica de Casal do Monte, situada nas imediações da Póvoa de Santo Adrião, no concelho 

de Loures, num local topográficamente bem destacado e sobranceiro à ampla e fértil bacia de 

Loures, atravessada pelo rede hidrográfica do rio Trancão. 

Descoberta em 1909 por Joaquim Fontes, este autor recolheu logo aí uma colecção composta 

por duas centenas e meia de peças talhadas, tendo descrito numa primeira publicação quatro 

coups-de-poing, por ele considerados como alguns dos artefactos mais significativos detectados, 
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sublinhando que este tipo de utensílio apresentava quase sempre conservada na base a 

morfologia original do respectivo suporte (FONTES, 1910a). Posteriormente, num outro estudo, 

o mesmo investigador refere a identificação de “instrumentos característicos da época chelleana 

e da sua sub-divisão - a acheuleana - possuindo também grande abundância de exemplares da 

mustereana, solutreana, magdaleana e até uma ponta de setta neolithica” (FONTES, 1910b, p. 

39). Às duas primeiras “épocas” associa a presença de coups-de-poing, sublinhando a ligação 

das peças mais aperfeiçoadas ao segundo período considerado, enquanto no mustierense integra 

algumas tipos de ponta e raspadores e com Paleolítico superior relaciona alguns utensílios pou- 

co característicos. 

Quando nos anos quarenta Henri Breuil verificou que os materiais líticos recolhidos na 

estação paleolítica do Casal do Monte não apresentavam qualquer enquadramento estratigráfico 

significativo, logo defendeu como “único método de análise” a classificação dos “instrumentos 

segundo o grau de desgaste e de pátina” (BREUIL, 1941, p. 109). Nesse sentido, procedeu em 

colaboração com Georges Zbyszewski ao estudo de mais de um milhar de utensílios, dividindo-

os em nove séries diferentes que correspondiam a uma ocupação humana quase contínua do 

local ao longo dos tempos pré-históricos, desde os alvores do Paleolítico inferior até ao “Neo-

eneolítico” (BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1942). A sua individualização assentava no diferente 

estado físico das arestas de cada peça, na sua coloração e lustre, bem como na maior ou menor 

incidência da pátina nas respectivas superfícies. A composição tipológica juntamente com as 

técnicas de talhe clássicas predominantes em cada conjunto levou a associar então a série I ao 

“Abbevillo-Clactonense”, a série II ao “Clactono-Acheulense”, as séries IIIa e IIIb ao “Tayaco-

Acheulense” e a série IV ao “Acheulo-mustierense”. Por seu turno, a série V foi relacionada 

com o Mustierense, a série VI com o Paleolítico superior, a série VII com o Mesolítico e a série 

VIII com o “Neo-eneolítico”. 

Paralelamente, o estudo de outras jazidas paleolíticas há muito identificadas na superfície do 

complexo basáltico da região de Lisboa prosseguiu até à actualidade de acordo com os mesmos 

princípios metodológicos, limitando-se porém tais trabalhos à análise das antigas colecções 

conservadas no Museu dos Serviços Geológicos de Portugal, já que a maior parte dos locais 

referenciados foi irremediavelmente destruída pelo avanço das urbanizações em toda a área 

metropolitana de Lisboa (ZBYSZEWSKI e CARDOSO, 1987; CARDOSO, ZBYSZEWSKI e 

ANDRÉ, 1992). A única inovação significativa registada traduziu-se na equiparação do 

“Abbevillo-Clactonense” e do “Clactono-Acheulense” das séries I e II ao “Acheulense antigo”, 

enquanto o “Tayaco-Acheulense” das séries IIIa e b passou a corresponder ao “Acheulense 

médio” e o “Acheulo-Mustierense” da série IV foi substituído pelo “Acheulense superior”.  

No entanto, para além da já referida destruição de muitas das estações e locais com interesse 

arqueológico, as deficientes condições de jazida da generalidade das colecções de materiais 

líticos talhados recolhidas em toda a região inviabilizavam por si só a elaboração de um quadro 

crono-estratigráfico de referência, indispensável para o desenvolvimento de qualquer estudo 

alternativo deste espólio e da realidade arqueológica a que ele se reportava. Aliás, como já 
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Henri Breuil havia sublinhado, a própria fiabilidade da interpretação decorrente da aplicação do 

“método das séries” deveria ser validada com a descoberta e estudo de estações arqueológicas 

onde as condições de jazida dos materiais permitisse a identificação do seu enquadramento 

estratigráfico (BREUIL, 1941). 

Neste sentido, a descoberta e posterior estudo da Gruta do Correio Môr, próximo de Loures, 

constituiu claramente uma oportunidade perdida. Embora a existência desta gruta tenha sido 

apenas assinalada num momento em que a exploração de uma pedreira havia já destruído cerca 

de metade da cavidade, de acordo com os parcos dados que acompanham a publicação dos 

vestígios paleolíticos aí exumados, as escavações de emergência então realizadas permitiram 

identificar, ainda que parcialmente, a estratigrafia do seu enchimento (ZBYSZEWSKI et al., 

1987). Porém, na classificação das suas indústrias paleolíticas recorreu-se de novo à divisão das 

peças “em 4 séries sucessivas caracterizadas pela tipologia e pelo estado físico das peças” 

(ZBYSZEWSKI et al., 1987, p. 8), valorizando-se uma vez mais o “critério das pátinas” e 

omitindo-se qualquer referência à conexão do espólio com a estratigrafia aparentemente 

observada.  

Das mais de mil e trezentas peças estudadas 84,2% eram em sílex, 12,5% em quartzo e 

apenas 3,2% em quartzito. Na série I integraram-se 19 objectos líticos talhados que eviden-

ciavam uma “ligeira pátina eólica”, sendo apenas de destacar neste conjunto a presença de dois 

artefactos do grupo dos bifaces, o que terá levado a associar esta série ao Acheulense. Já na 

série II incluiram-se seis centenas de “peças esbranquiçadas e com ligeiro brilho”, tendo a sua 

composição tipológica e as características técnicas aí observadas permitido considerá-la como 

Mustierense. Por último, as quase cinco centenas de objectos talhados “com cor natural, arestas 

vivas e com menos brilho” que se agruparam na série III foram por motivos idênticos 

relacionadas simultaneamente com o Mustierense e com o Paleolítico superior, enquanto as 

restantes peças da série IV se associaram ao Paleolítico superior e a indústrias líticas poste- 

riores. 

A atribuição da série I ao Acheulense não deixa todavia de ser equívoca, já que os 

responsáveis pelo estudo destes materiais  consideram que o espólio “é sobretudo mustierense, 

com raros objectos de tradição acheulense superior na série I e com elementos do Paleolítico 

superior” nas duas últimas séries (ZBYSZEWSKI et al., 1987, p. 23). Aliás, numa anterior 

publicação, na representação gráfica de alguns dos cortes estratigráficos desta gruta surge 

apenas indicada a existência de uma só ocupação paleolítica, considerada Mustierense, situação 

essa claramente contraditória com o facto de os autores se referirem explicitamente no mesmo 

artigo à presença na gruta de um nível do Paleolítico superior bem marcado (ZBYSZEWSKI et 

al., 1980-1981). 
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3.9. EPÍLOGO 

   

 

Coligidos sumariamente os resultados obtidos no decurso de mais de um século de in-

vestigações sobre o Paleolítico inferior da região que se estende entre os rios Douro e Tejo, 

melhor se compreenderá a razão porque a presente dissertação sobre o Acheulense no Centro de 

Portugal centrou toda sua atenção na bacia hidrográfica do rio Lis, apesar de no decorrer do seu 

desenvolvimento se ter procurado alargar a área de intervenção a algumas zonas adjacentes. 

Mas se na região da margem direita do rio Tejo compreendida entre Vila Nova da Barquinha e a 

foz do rio Alviela foi a própria dimensão dos resultados obtidos que nos aconselhou a apartar o 

seu estudo do presente trabalho, em relação a outras áreas consideradas verificou-se uma 

situação diametralmente oposta..  

Em todo caso, no vale do rio Lis estávamos não só perante uma área geográfica onde 

anteriores trabalhos indiciavam a existência de uma riqueza arqueológica que as nossas 

investigações vieram a confirmar, como também o contexto geoarqueológico de muitos dos 

achados permitiu definir o seu enquadramento na crono-estratigrafia do Quaternário da região, 

circunstância essa desde logo indispensável para a prossecução dos objectivos que nos 

propúnhamos atingir, já que se goraram em boa medida as hipóteses de se obterem datações 

absolutas fiáveis para a realidade arqueológica multifacetada que pretendíamos estudar2. 

Julgamos aliás que os resultados alcançados e que se apresentam na presente dissertação 

constituem o melhor testemunho do que acabamos de referir. 

 
 
 

                                                      
2 Os dois únicos casos em que se obtiveram datações absolutas reportam-se a situações onde os materiais 
acheulenses estudados se encontravam associados a contextos claramente secundários. Relativamente à 
estação paleolítica do Casal do Azemel, na Batalha, foi assim apenas possível obter uma data holocénica 
para a coluvião que havia remobilizado na sua formação um amplo conjunto de materiais arqueológicos 
inequivocamente mais antigos, sem que todavia tal fenómeno tivesse engendrado a sua dispersão 
(CUNHA-RIBEIRO, 1995b).  
Já na Gruta do Almonda, na jazida acheulense da Entrada do Vale da Serra, as datações aí efectuadas 
realizaram-se a partir de dentes de Equus caballus que se consideraram associáveis às indústrias 
acheulenses que localmente se identificaram (ZILHÃO, MAURÍCIO e SOUTO, 1991). Mas tais vestígios 
arqueológicos encontravam-se igualmente em posição secundária, dado que originalmente se havia 
depositado numa dolina na superfície do maciço calcário, tendo-se muito provavelmente deslocado para o 
interior da cavidade cársica através do sumidouro da dolina no decurso da penúltima glaciação. No 
entanto, as datações obtidas sugeriram aos investigadores responsáveis por estas descobertas que a 
ocupação do local poderá ter ocorrido entre 120000 e 200000 BP, interpretação essa que não podendo ser 
corroborada nem tão pouco confrontada com outras datas referentes a realidades arqueológicas similares 
no âmbito da Península deverá, em nosso entender, ser por ora encarada como uma hipótese de trabalho 
que esperamos que o futuro desenvolvimento das investigações possa vir a validar ou não (ZILHÃO e 
MCKINNEY, 1993). 
Mais recentemente, a obtenção de datações absolutas pelo método da termoluminescência para um estrato 
sedimentar associado a níveis arqueológicos considerados “de aspecto Achelense superior” identificados 
no Vale do Forno, junto da povoação de Alpiarça, na margem esquerda do rio Tejo, sugere valores que o 
aproximam do início da última fase glaciar, muito embora sejam os próprios responsáveis por tais 
trabalhos a sublinhar as condições limites em que se processou a obtenção de tais datações (RAPOSO, 
1995). 





4. PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA 
 

 

 

Circunscrita a nossa área de intervenção ao vale do rio Lis, o estudo que nos propúnhamos 

realizar sobre o Paleolítico Inferior no Centro de Portugal viu-se assim preferencialmente 

orientado para a abordagem dos múltiplos problemas relacionados com a caracterização e 

desenvolvimento das indústrias líticas cuja presença aí havia sido assinalada em diferentes 

momentos.  

Na sua generalidade tratava-se de vestígios arqueológicos que correspondiam ao estereótipo 

clássico do Acheulense na Europa Meridional, já que se reportavam a indústrias líticas 

elaboradas quase exclusivamente a partir de seixos rolados de quartzito e onde se destacava a 

expressiva presença de bifaces, aos quais surgiam por norma associados em percentagens 

variáveis machados de mão e utensílios sobre lasca, estes últimos quase sempre com uma 

reduzida diversidade tipológica. Quando apareciam peças talhadas como os chamados núcleos 

discóides, alguns raspadores, lascas evidenciando uma preparação prévia dos respectivos 

planos de percussão ou outros materiais líticos igualmente considerados típicos, sugeria-se 

ainda tradicionalmente a identificação de indústrias mustierenses atribuíveis ao Paleolítico 

Médio. 

Muito embora se reconheça desde já as vicissitudes de que enferma o conceito clássico de 

Acheulense nas suas diferentes vertentes (DEBENATH et al., 1982; VILLA, 1991; CUNHA-

RIBEIRO, 1992-1993; DELPECH et al., 1995), a sua utilização começa por surgir aqui na 

acepção operacional que lhe foi pontualmente atribuída por Paola Villa (VILLA, 1983), 

conferindo-se-lhe, em consequência, um significado essencialmente cronológico. Procura-se 

desta forma denominar um vasto conjunto de indústrias que espraiam temporalmente a sua 

existência pelo amplo período a que grosso modo corresponde o chamado Paleolítico Inferior, 

indústrias essas onde pontifica como principal elemento comum a presença de bifaces, 

conscientes de que esta visão redutora da realidade não nos pode no entanto fazer ignorar as 

diversidades e os particularismos que muitas das vezes nela se encontram subjacentes. 

Aliás, a própria de delimitação do seu período de desenvolvimento revela de imediato duas 

situações bem contrastadas.  

Nos seus primórdios o Acheulense representa no ocidente peninsular os mais antigos 

vestígios que se conhecem da presença do homem. Na verdade, apesar das numerosas 

referências à existência de testemunhos considerados pré-acheulenses ou genericamente 

relacionados com a chamada Pebble-Culture, a realidade factual a que eles se reportam não 

evidencia à luz dos nossos conhecimentos actuais qualquer consistência. Trata-se quase sempre 

de colecções numericamente pouco expressivas, integrando apenas peças com um reduzido 
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número de levantamentos, o que desde logo permite questionar a intencionalidade do 

respectivo talhe, sendo a sua antiguidade inferida na maior parte das vezes pela associação que 

se estabelecia entre os materiais líticos e depósitos atribuídos ao Calabriano e ao Siciliano I, a 

partir da análise do estado físico das peças (RAPOSO e CARREIRA, 1986). Mesmo nos dois 

únicos casos em que esses materiais foram detectados no interior de depósitos detríticos bem 

definidos, como sucedeu em Belverde e Seixosa (AZEVEDO et al., 1979; ZBYSZEWSKI et 

al., 1982), compreendendo no último local a recolha de uma amostragem quantitativamente 

representativa, a situação é igualmente inconclusiva, tanto mais que as condições de 

sedimentação de tais depósitos podem estar na origem dos levantamentos observados nas peças 

(CUNHA-RIBEIRO, 1993). Não deixa aliás de ser significativo que a própria existência de 

vestígios considerados similares em Marrocos (BIBERSON, 1961), com os quais se procurou 

aliás correlacionar os materiais detectados em Portugal no intuito de se definir uma sequência 

evolutiva paralela (JORGE, 1972; PENALVA, 1978, 1979 e 1984), esteja na actualidade longe 

de se encontrar adequadamente demonstrada em termos científicos (RAYNAL e TEXIER, 

1989; RAYNAL et al., 1990)3. 

Relativamente à tradicional passagem do Paleolítico Inferior para o Paleolítico Médio, 

consubstanciada numa substituição temporalmente bem definida das indústrias acheulenses 

pelas indústrias mustierenses, ela corresponde a uma visão dos acontecimentos que a realidade 

emergente das mais recentes investigações tem vindo a complexificar. Com efeito, a datação de 

diversas jazidas do Paleolítico Médio na Europa permitiu verificar o aparecimento de múltiplas 

indústrias mustierenses contemporâneas do penúltimo período glaciar, realidade essa que se 

nalgumas regiões parece emergir na sequência da evolução regional das indústrias acheulenses, 

como aparentemente sucede no NW da França (TUFFREAU, AMELOOT-VAN DER 

HEIJDEN e MARCY, 1989; FARIZY, 1992), noutras coexiste com o desenvolvimento local 

das próprias indústrias acheulenses, bem como com outras realidades arqueológicas 

aparentadas que todavia se podem individualizar tecnologicamente destas últimas indústrias, 

como sucede no SW de França, onde tal situação se parece mesmo protelar até ao início do 

último período glaciar (DELPECH et al., 1995).       

Como se viu, o conhecimento que se possuía no Centro de Portugal dos vestígios ar-

queológicos respeitantes às chamadas indústrias acheulenses correspondia, na maior parte das 

situações, a recolhas ocasionais de superfície, frequentemente efectuadas no decurso dos 

trabalhos de levantamento da cartografia geológica regional. Os únicos achados resultantes do 

desenvolvimento premeditado de prospecções arqueológicas reportavam-se aliás às investi-

gações efectuadas por Manuel Heleno na bacia hidrográfica do rio Lis e permaneciam na sua 

                                                      
3 Segundo os autores citados, “A l’évidence, les galets supposés taillés recueillis dans les formations 
marines sont à regarder avec la plus extrême suspicion. Nous avons montré que toutes les séries du Maroc 
réputées anciennes provenaient de contextes stratigraphiques douteux, ou (…) de milieux de 
sédimentation propes à générer de pseudo-outils et impropes à préserver des objets taillés” (RAYNAL et 
al., 1990, p.317). 
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quase totalidade inéditos.  

Todavia, no primeiro caso, tratava-se de descobertas para cujo estudo se havia recorrido 

quase sempre à sua conexão com depósitos fluviais classificados de acordo com uma 

perspectiva glacio-eustática tradicional, o que permitia o estabelecimento de correlações entre 

regiões geográficas relativamente afastadas entre si a partir da aferição dos níveis altimétricos 

dos respectivos depósitos. 

Paralelamente a associação dos objectos líticos talhados aos depósitos fluviais ou praias 

fluviais era inferida da análise do estado físico de cada peça e da alteração das suas superfícies, 

consubstanciando-se uma maior ou menor incidência desta última variável no grau de 

desenvolvimento da respectiva pátina. Regra geral admitia-se que os objectos talhados cujas 

arestas se apresentavam mais esbatidas por desgaste seriam contemporâneos ou mais antigos 

do que o depósito quaternário à superfície do qual haviam sido encontrados, já que o estado 

físico apresentado resultaria do rolamento sofrido pelas peças no decurso da génese do referido 

depósito. Os restantes materiais eram agrupados em função da maior ou menor incidência do 

desgaste e da pátina, resultando amiúde tal procedimento numa multiplicação de séries de valor 

duvidoso, principalmente pela frequente subjectividade subjacente à sua individualização e 

pelo valor de muitas das amostragens disponíveis. 

Por seu turno, a classificação dos materiais líticos assentava numa tipologia cujas origens 

remontavam aos trabalhos de Henri Breuil. Basicamente, o seu estudo estruturava-se numa 

descrição individual das peças, sendo atribuída bastante relevância a alguns dos particu-

larismos técnicos que cada um dos objectos líticos revelava, já que tais atributos constituíam 

frequentemente os únicos argumentos justificativos da sua associação a uma determinada indús 

tria. Uma lasca com o ângulo de percussão bastante aberto era considerada “clactonense”, mas 

se com as mesmas características apresentasse dimensões reduzidas seria já tida como “tayacen 

se”. A própria denominação de algumas peças deixava mesmo antever a utilização de uma téc- 

nica específica e a sua consequente associação a uma determinada indústria e cronologia corre- 

lativa, como sucedia com os chamados “núcleos mustierenses” e as “calotes mustierenses”.  

A classificação tipológica dos utensílios era bastante menos clara, surgindo os tipos 

considerados em número muito variado e sem que os fundamentos em que se alicerçava tal 

classificação fossem ostensivamente descritos. Globalmente, entrevia-se um espírito analítico 

onde ainda imperavam os critérios de um especialista de História de Arte, como tinha sido o 

caso de Breuil em relação à arte do Paleolítico Superior (COLLINS, 1986). Daí que as nuanças 

da técnica nas suas múltiplas dimensões e detalhes, prefigurando amiúde a emergência de 

distinções estilísticas, constituíssem em grande medida a ossatura básica de tais estudos.  

Toda esta situação tornava imprescindível que qualquer trabalho de investigação a realizar 

não só se traduzisse na recolha de novas colecções de vestígios arqueológicos, como também 

levasse a cabo um levantamento exaustivo dos depósitos quaternários com interesse 

arqueológico aí identificados, por forma a definir no âmbito regional um quadro crono-
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estratigráfico de referência . 

Com a descoberta de novos materiais procurava-se antes do mais reunir amostragens 

suficientemente expressivas para a partir delas se realizar o adequado estudo das respectivas 

indústrias. Ao mesmo tempo, pretendia-se ainda determinar de forma segura as respectivas 

condições de jazida, quer se tratasse de recolhas exclusivamente provenientes da superfície, 

quer fosse possível estabelecer a sua associação a um contexto estratigráfico preciso, embora 

na generalidade dos casos em posição secundária. 

A nossa atenção incidiu assim sobre as estações paleolíticas já assinaladas na bibliografia, 

bem como nas formações geológicas com potencial interesse arqueológico, o que levou por 

vezes à descoberta de novas jazidas. Em ambos os casos os trabalhos de campo conduziram 

prioritariamente ao desenvolvimento de prospecções intensivas, tendo-se apenas realizado 

sondagens e, pontualmente, escavações nos locais onde a concentração de materiais em es-

tratigrafia o aconselhava. O objectivo era procurar encontrar, tendo em conta as circunstâncias, 

aquilo que Paola Villa definiu como “well-defined artifact concentrations that are useful 

sources of information and technology” (VILLA, 1991, p. 197).  

Para o estudo dos materiais líticos procurou-se actualizar, na medida do possível, os pres-

supostos tipológicos da sua classificação de acordo com os parâmetros definidos nas últimas 

décadas pela própria evolução das investigações sobre o Paleolítico Inferior no Sudoeste da 

Europa, embora se tenham também tentado ultrapassar as limitações que actualmente se 

reconhecem a uma tal abordagem, complementado a análise do espólio lítico com o seu estudo 

tecnológico, visando identificar os sistemas de produção da utensilagem lítica existentes em 

cada indústria, bem como as estratégias de aprovisionamento de matéria-prima subjacentes. 

 

 

4.1. O ESTUDO DOS DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS 

 

 

O estudo dos depósitos quaternários restringiu-se às formações fluviais e às coluviões 

desenvolvidas na área da bacia hidrográfica do rio Lis em que se centrou a nossa investigação. 

De fora ficaram as formações dunares e os depósitos marinhos existentes nas imediações do es-

tuário do rio Lis. Como já havíamos registado (CUNHA-RIBEIRO, 1992-93), em nenhuma 

delas se detectaram informações significativas em termos geológicos e arqueológicos para que 

o seu estudo fosse considerado relevante para a prossecução dos objectivos que nos 

propúnhamos atingir. 

Para a análise das formações fluviais e das coluviões recorremos em linhas gerais às 

concepções que já havíamos adoptado numa primeira aproximação ao estudo do Paleolítico no 

vale do rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993).  

Em relação às formações fluviais, procurou-se assim ultrapassar a visão estritamente 
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eustática e altimétrica em que quase sempre se fundamentou o seu estudo no âmbito da 

cartografia geológica portuguesa na escala de 1/50000. Nesse sentido não se podiam deixar de 

ter em conta as interpretações que procuravam explicar a génese de tais depósitos a partir do 

desenvolvimento do ciclo da bio-rexistasia, o qual se consubstanciava na ocorrência alternada 

de fases climáticas áridas, durante as quais se acentuava a erosão e se desenvolviam os 

acarreios laterais (rexistasia), com períodos de maior humidade, onde o desenvolvimento da 

vegetação limitava a acção dos fenómenos erosivos (biostasia), verificando-se ao mesmo 

tempo um aumento dos caudais dos cursos de água e o consequente encaixe dos seus leitos 

(ERHART, 1967; TEXIER, 1979; DELFAUD,1984). Não se ignorou todavia a importância 

que à escala regional e mesmo local outros fenómenos, porventura não ritmados, poderão ter 

desempenhado na sucessão de períodos de sedimentação por acções de erosão.  

Trabalhos recentes noutras bacias sedimentares tem aliás testemunhado a complexidade dos 

processos subjacentes ao estudo da sua evolução ao longo do Quaternário (SOARES, CUNHA 

e MARQUES, 1992; DAVEAU, 1993; SOARES, 1993), situação essa cuja amplitude 

ultrapassa em boa medida as aspirações da presente investigação, essencialmente centrada na 

criação de um quadro lito-estratigráfico fiável para se desenvolver de forma adequada a análise 

das indústrias líticas em estudo. Em todo o caso, ela sugere, no mínimo, que o  estabelecimento 

de correlações entre formações fluviais de áreas diferentes deverá ser por ora encarado com 

bastante prudência. 

As coluviões, por seu lado, correspondem a depósitos detríticos cuja génese se con-

substanciou num escoamento em massa dos seus constituintes, situação essa decorrente da 

remobilização de materiais sedimentares de formações mais antigas (TEXIER, 1979). A 

importância destes depósitos reside tanto nos elementos que o seu estudo pode fornecer para 

um melhor conhecimento dos paleoambientes, como no facto de neles se encontrarem 

frequentemente integrados vestígios arqueológicos cujas condições de jazida dependem da sua 

génese e dos fenómenos que posteriormente os afectaram. Na cartografia geológica portuguesa 

a sua presença é no entanto raramente referida, podendo-se apenas inferir a sua identificação 

quando no âmbito do chamado “Quaternário indiferenciado” se refere pontualmente a 

existência de “…areias superficiais, provenientes da lavagem das vertentes” (TEIXEIRA e 

ZBYSZEWSKI, 1968, p. 13).    

 

 

4.1.1. As formações fluviais 

 

Dados os condicionalismos exercidos pelo substrato geológico de cada área na génese e 

desenvolvimento das formações fluviais aí existentes, o estudo destes depósitos foi sempre 

precedido por uma análise genérica da geologia da região, recorrendo-se para o efeito à 

cartografia geológica na escala de 1/50000, às respectivas notícias explicativas, bem como a 
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outras publicações especializadas cuja consulta se revelou frutuosa. 

Em relação aos métodos de pesquisa procurou-se seguir de perto os critérios anteriormente 

utilizados num anterior trabalho (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), os quais resultavam em boa 

medida de uma adaptação simplificada da metodologia definida em investigações 

especializadas no âmbito da Geologia do Quaternário (TEXIER, 1979).  

Desta forma, os nossos esforços iniciais começaram por centrar-se numa prospecção in-

tensiva da região, no intuito de aí identificar morfológicamente a presença de formações 

fluviais. Assim, procurou-se encontrar desde logo locais onde fosse permitida a observação de 

cortes significativos abertos em tais depósitos, tentando-se ao mesmo tempo definir a sua 

extensão a partir da eventual presença de rupturas de pendor e da delimitação de plataformas 

morfológicas. Sempre que possível deu-se ainda realce à existência de cortes em que se 

verificasse o contacto da base de tais formações fluviais com o substrato. 

Este último aspecto revelou-se particularmente significativo quando, em seguida, se pro-

cedeu à análise da topografia da região. Na verdade, nessa fase da pesquisa procurou-se 

estabelecer com a precisão possível as cotas do topo e da base de cada formação fluvial, o que 

tornava bastante valiosa a identificação de locais onde se registava o afloramento do respectivo 

substrato. Para a execução deste levantamento utilizamos como base cartográfica as folhas 

referentes a cada uma das regiões da Carta Militar de Portugal na escala de 1/25000, as quais 

serviram igualmente para traçar os perfis longitudinais dos principais cursos de água, bem 

como os perfis transversais mais relevantes dos vales. Com a realização destes perfis 

pretendeu-se por um lado definir as conexões entre as várias formações fluviais identificadas 

ao longo do curso do rio e, por outro, fazer ressaltar a sua diferenciada disposição topográfica 

pelas encostas adjacentes. Em todo o caso, as ilustrações inseridas neste trabalho dos cortes 

geológicos elaborados a partir dos perfis transversais resultam claramente de uma interpretação 

da realidade observada. 

Paralelamente, efectuaram-se também trabalhos de leitura estereoscópica da fotografia 

aérea da região, usando-se para o efeito a cobertura disponível nos Serviços Cartográficos do 

Exército a uma escala de cerca de 1/30000. 

Nalgumas zonas onde a definição da topografia das formações fluviais se revelou difícil de 

determinar procurou-se ainda recorrer, sempre que foi possível, a um suporte cartográfico mais 

preciso. Na bacia hidrográfica do rio Lis pudemos assim dispor para a zona da Gândara dos 

Olivais, imediatamente a jusante de Leiria, de um levantamento cartográfico na escala de 

1/1000 com uma equidistância das curvas de nível de 5 m. 

Nos cortes mais significativos identificados nas várias formações fluviais procedeu-se a 

uma descrição cuidada da sua estratigrafia, anotando-se a textura e a disposição dos seus 

sedimentos, a respectiva coloração e a espessura dos depósitos. Teve-se igualmente em conta a 

morfologia e petrografia dos seus constituintes mais grosseiros e a composição mineralógica 

das respectivas areias, embora nesta fase da pesquisa se evitasse a criação de confusões 
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resultantes da frequente convergência de fácies, situação essa propiciada por formações 

correspondentes a ciclos sedimentares distintos devido à remobilização pelos seus depósitos de 

materiais detríticos oriundos da erosão de formações sedimentares mais antigas.  

Paralelamente, procurou-se também estabelecer uma caracterização sumária dos perfis 

pedológicos observados em cada corte, visando a obtenção de indicações para o conhecimento 

da evolução paleoclimática da região e a amplitude das alterações aí ocorridas (ICOLE, 1984). 

No mesmo sentido, tentou-se ainda, a partir dos restantes resultados obtidos, identificar os 

regimes hídricos responsáveis pela edificação de tais depósitos, as variações observáveis no 

desenvolvimento da respectiva sedimentação e os constrangimentos que lhes poderiam estar 

eventualmente subjacentes (BROWN, 1997), não se podendo contudo esquecer a incidência 

regional e até mesmo local de alguns destes fenómenos, bem como o seu possível carácter 

arítmico. 

A ausência de referências bioestratigráficas e de outros indicadores cronológicos associadas 

aos depósitos estudados nas duas regiões, levou-nos a definir a antiguidade das diferentes 

formações fluviais aí individualizadas a partir das relações estratigráficas que entre elas se 

pode estabelecer, recorrendo-se para o efeito à sua posição relativa. Desta forma, nos depósitos 

que se apresentavam sobrepostos aplicou-se o princípio básico da estratigrafia. Relativamente 

às formações que se dispunham de forma escalonada ao longo das vertentes admitiu-se, de 

acordo com o princípio geral do encaixe progressivo das redes fluviais decorrente da acção da 

isostasia, que as mais antigas se encontravam a uma cota mais elevada em relação ao curso 

actual do rio, sem que se subestime em relação a esta disposição o papel localmente 

desempenhado pela neotectónica, o que muita contribuía para inviabilizar a possibilidade de se 

estabelecer qualquer correlação entre diferentes bacias hidrográficas ou mesmo entre 

diferentes sectores de uma mesma bacia hidrográfica. 

Com o intuito de reunir as múltiplas informações coligidas sobre as diferentes formações 

fluviais reconhecidas em cada uma regiões estudadas, procurou-se em seguida concretizar a 

sua representação cartográfica, utilizando como base de trabalho as folhas da Carta Militar de 

Portugal na escala de 1/25000 referentes a cada zona. Pretendeu-se assim obter uma melhor 

visualização da configuração e repartição espacial das diferentes formações fluviais que as 

pesquisas desenvolvidas haviam permitido estabelecer, evidenciando-se ao mesmo tempo as 

relações estratigráficas que entre elas se tinham aferido. 

 

 

4.1.2. As coluviões 

 

No estudo das coluviões também não nos afastámos muito da metodologia já anteriormente 

usada numa primeira síntese sobre o Paleolítico no vale do rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-

1993), a qual acompanhava aliás de perto os procedimentos adoptados na análise das 
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formações fluviais. 

Procedeu-se assim ao posicionamento topográfico dos depósitos e à sua inserção na 

morfologia regional, definindo-se ao mesmo tempo a localização dos cortes observados e 

elaborando-se a respectiva descrição, com o cuidado de distinguir nesta última fase do trabalho 

o desenvolvimento dos processos sedimentares e dos processos pedológicos. Com a 

conjugação destes diferentes elementos de análise procurou-se em seguida estabelecer o 

enquadramento das coluviões na crono-estratigrafia do Quaternário de cada região. 

Refira-se que a abordagem destes depósitos não pretendeu incluir nenhum levantamento 

exaustivo da sua presença nas áreas onde se centrou a nossa investigação, mas limitou-se 

essencialmente à inventariação e estudo das coluviões com manifesto interesse arqueológico. 

Daí que a sua existência não tenha sequer sido assinalada na cartografia que realizámos, a qual 

se restringiu assim à representação das formações fluviais. 

 

 

4.2. O ESTUDO DOS MATERIAIS LÍTICOS 

 

 

Na generalidade das estações arqueológicas do Paleolítico Inferior onde incidiu o nosso 

estudo prevaleciam condições de jazida que por si só nada permitiam inferir sobre a homo-

geneidade dos conjuntos de objectos líticos talhados aí detectados. Quer se tratasse de jazidas 

onde a totalidade dos vestígios arqueológicos provinham de recolhas de superfície, quer se 

tratasse de estações onde tais achados podiam ser associados a uma estratigrafia relativamente 

bem definida, em qualquer dos casos o seu contexto era claramente secundário, podendo os 

materiais reunidos corresponder até a diferentes momentos de ocupação do local por parte do 

homem paleolítico. Nas jazidas associadas a formações fluviais podia-se mesmo nalguns casos 

admitir que os vestígios aí detectados proviriam não só de ocupações cronologicamente 

distintas, como também poderiam ser oriundos de locais afastados entre si, resultando a sua 

concentração num determinado local das diferentes acções de transporte que acompanharam a 

génese de tais depósitos. 

No seu conjunto, esta situação era aliás comum à quase totalidade das jazidas do Paleolítico 

Inferior em Portugal. Os únicos vestígios arqueológicos eventualmente contemporâneos 

encontrados em grutas resumiam-se ao achado isolado de um utensílio pontualmente 

considerado suficientemente significativo, como havia sucedido inicialmente com o coup-de-

poing da Gruta da Furninha, ou a materiais cuja individualização e caracterização está longe de 

se poder considerar clara, como se verificou com o espólio estudado na Gruta do Correio Môr. 

Em ambos os casos, porém, a respectiva cronologia necessita de ser confirmada.  

Procurando obstar a todas estas limitações o estudo destes materiais estruturou-se tradi-

cionalmente, como já vimos, na análise da alteração do seu estado físico e das respectivas 
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superfícies, de acordo com o chamado “método das séries”. Em função de variáveis tão di-

versificadas como o desgaste por rolamento, a coloração, o brilho e a pátina eólica eviden-

ciadas pelas peças, multiplicaram-se o número de séries em que se dividiam as colecções em 

estudo, considerando-se em geral as peças mais alteradas como as mais antigas. Cada uma das 

séries assim definidas era associada a uma diferente fase de desenvolvimento das indústrias 

paleolíticas em função do seu posicionamento cronológico relativo e a partir da eventual 

identificação de objectos líticos que pelas suas características tipológicas e/ou técnicas eram 

considerados como verdadeiros “fósseis directores”. Partia-se do princípio que “considerando 

o estado físico das peças de uma jazida determinada” é “possível conhecer a sua proveniência 

se tivermos em conta a natureza das diversas camadas geológicas presentes”, enquanto para as 

jazidas sem qualquer estratigrafia se considerava “que no decurso dos tempos, todos os 

objectos foram expostos às mesmas acções naturais, tendo os mais antigos sofrido uma acção 

mais prolongada daquelas” (ZBYSZEWSKI e CARDOSO, 1978b, p. 587).  

A plena validade dos resultados obtidos deveria ser posteriormente confirmada pelo estudo 

das condições estratigráficas das jazidas em causa, ou quando tal não fosse possível, a 

fiabilidade das respectivas séries teria de ser controlada com o subsequente estudo tipológico e 

técnico dos materiais que as constituíam (ZBYSZEWSKI, 1943). 

Cedo porém se enveredou por um abastardamento dos próprios princípios enunciados, 

emergindo mesmo por vezes estudos de materiais cuja proveniência exacta se desconhecia, 

ignorando-se obviamente também as respectivas condições de jazida e o eventual contexto 

estratigráfico, o que não impediu que a sua classificação se desenvolvesse com base nos 

pressupostos atrás enunciados (ZBYSZEWSKI e PENALVA, 1982).  

Tornou-se assim imprescindível proceder previamente a uma reavaliação dos princípios em 

que se alicerçava a análise do estado físico dos materiais líticos talhados, bem como outros 

critérios de aferição da homogeneidade das colecções, definindo, em seguida, os parâmetros de 

desenvolvimento do seu estudo técnico e tipológico. 

 

 

4.2.1. O estado físico das peças 

 

A análise do estado físico dos materiais líticos talhados ( EF ) reporta-se, como já vimos, a 

um conjunto de alterações que incidem na superfície das peças, aferindo-se o grau de desen-

volvimento de cada uma delas a partir da análise macroscópica dos materiais. O seu real 

significado em termos cronológicos é porém complexo e diverge em função da própria variável 

que se considere. 

No que se refere às modificações de cor e de brilho que frequentemente se observa na 

superfície das peças, conferindo-lhes pátinas com diferentes matizes, o seu valor é irrelevante. 

“A leur origine, les agents sont si nombreux, si divers, même dans une seule couche, et leur 
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étude est si complexe, qu’aucune classification chronologique basée sur la patine n’a encore 

abouti, y compris dans un même site” (TIXIER, INIZAN e ROCHE, 1980, p.33). Num anterior 

trabalho citámos mesmo a circunstância, referida por A. Tavoso, de dois fragmentos de uma 

mesma peça poderem apresentar pátinas bastante diferenciadas devido ao facto de terem estado 

associados a horizontes pedológicos distintos (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, p. 35). 

Quanto à alteração produzida pela acção do vento na superfície dos materiais líticos 

talhados, vulgarmente denominada como pátina eólica, também a partir dela não se pode tirar 

qualquer conclusão explícita sobre a homogeneidade cronológica ou não dos conjuntos em 

estudo. Como já referia François Bordes nos anos cinquenta, tem de se admitir a possibilidade 

de que “une partie de l’industrie s’est trouvée immédiatement enfouie, tandis que l’autre partie 

restait exposée à l’air, au ruissellement ou au vent” (BORDES, 1950b, p. 24). 

Normalmente associado também à alteração física das peças observa-se um maior ou menor 

desgaste evidenciado pelas arestas definidas a partir da intersecção de diferentes negativos nas 

peças talhadas. A génese deste fenómeno pode derivar da intervenção de múltiplos 

mecanismos de alteração física e fisico-química, entre os quais avulta a própria eolização. 

Frequentemente, porém, este tipo de situação foi imputada a uma acção de transporte de 

origem fluvial, pelo que se admitia que os materiais por ele afectados haviam sido submetidos 

a um rolamento de intensidade variável, decorrente de uma deslocação das peças ao longo de 

uma maior ou menor distância, deduzindo-se em consequência que os materiais mais alterados 

encontrados num depósito fluvial seriam mais antigos. No entanto, como François Bordes 

referiu “le degré d’usure ne représente que le chemin parcouru, qui peut lui-même être fort 

bref, si la rivière comporte des tourbillons, qui “roulent” extrêmement vite silex taillés et 

galets” (BORDES, 1950a, p. 408). Aliás, havíamos já anteriormente sublinhado, que se a 

alteração física das arestas “resulta frequentemente de um fenómeno de transporte fluvial, 

casos há em que pode não ser a consequência de uma acção mecânica, mas sim o resultado da 

erosão desencadeada por uma corrente líquida carregada de areia, o que ultrapassa claramente 

o significado que se atribui ao rolamento” (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, p.35). Daí que se 

tenha então enveredado por utilizar a expressão desgaste para denominar a incidência desta 

alteração física, evitando o significado equívoco de termos como rolamento ou usura, tanto 

mais que este último se reservava e reserva para designar exclusivamente a deterioração 

decorrente do uso continuado de um determinado objecto talhado por parte do homem. 

Respeitando essa mesma situação, no presente trabalho optou-se também pelo recurso à 

expressão boleamento como sinónimo de desgaste. 

Um outro aspecto directamente relacionado com a análise do estado físico dos materiais 

líticos talhados reporta-se aos diferentes tipos de matérias-primas ( MP ) que foram utilizadas 

para a sua produção e à forma diferenciada como as várias alterações consideradas nelas 

incidiram. Esta situação havia já sido considerada pertinente nos primeiros trabalhos em que 
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entre nós se procurou definir a metodologia subjacente ao chamado “método das séries”4, 

muito embora a sua ponderação tenha sido posteriormente postergada de forma bastante 

frequente. 

No que se refere às colecções paleolíticas cuja análise se desenvolveu no quadro da pre-

sente investigação, esta última variável referente ao comportamento diferenciado das diferentes 

matérias-primas utilizadas não se revelou contudo particularmente pertinente, dado que na sua 

totalidade a esmagadora maioria das peças talhadas que as compunham eram em quartzito, 

revelando as restantes matérias-primas presentes valores quantitativos quase sempre 

inexpressivos. 

Já o contexto secundário da generalidade dos materiais estudados, bem como o facto de 

uma boa parte deles ter sido recolhida na superfície esventrada de depósitos fluviais, levou-nos 

a entrar em linha de conta com o desenvolvimento diferenciado do desgaste das arestas das 

peças talhadas e, em segundo lugar, com a presença ou ausência de vestígios de pátina eólica 

na sua superfície, por forma a tentar discernir no interior de tais indústrias líticas a presença de 

conjuntos eventualmente bem distintos entre si pela homogeneidade do seu estado físico. Teve-

se porém sempre em atenção o contexto estratigráfico a que era possível associar cada 

colecção, procurando-se dessa forma aferir numa primeira fase a pertinência dos critérios de 

seriação utilizados. Posteriormente, a separação destes conjuntos foi ainda confrontada, 

quando possível, com o estudo técnico e tipológico comparativo dos seus componentes, por 

forma a verificar a ocorrência ou não de uma significativa individualização entre eles, pois tal 

separação poderia muito bem resultar apenas da complexa dinâmica que muitas vezes 

justificava a alteração diferenciada dos componentes de uma mesma indústria lítica.  

Em qualquer dos casos, quer em relação à aferição do grau de desgaste, quer relativamente 

à incidência da pátina eólica, reduziu-se ao mínimo indispensável o número de grupos 

considerados, evitando uma multiplicação de critérios que certamente conduziriam à definição 

de grupos de validade dúbia e cuja determinação se revelaria subjectiva. Mesmo assim, ter-se-

ia sempre de admitir a ocorrência de peças cuja integração num ou noutro grupo classificativo 

seria problemática, o que só se poderia ultrapassar quando o valor quantitativo das 

amostragens em estudo fosse suficientemente expressivo para reduzir ao mínimo a 

subjectividade dessas situações pontuais. 

Relativamente à análise do grau de desgaste das peças, recorremos a um critério origi-

nalmente definido para o estudo das indústrias acheulenses recolhidas num terraço fluvial do 

rio Tejo, em Pinedo, nas proximidades de Toledo (QUEROL e SANTONJA, 1979), o qual já 

tinha já sido por nós adoptado num primeiro trabalho de investigação sobre o Paleolítico 

                                                      
4 Em 1943 Georges Zbyszewski afirmava: “Il faut tenir compte de la nature du matériel taillé, de sa dureté 
et de ses possibilités d’altération. Il sera nécessaire dès lors, de refaire séparément pour chaque roche la 
classification précédente, car les pièces en calcaire ou en basalte, malgré un fort degré d’usure, n’auront 
pas le même âge que d’autres, également usées, en quartzite, en quartz filonien ou en silex (plus 
résistants)” (ZBYSZEWSKI, 1943, p. 11-12). 
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Inferior no vale do rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), bem como no estudo das 

indústrias líticas do litoral minhoto realizado por José Meireles (MEIRELES, 1991). Os 

materiais foram assim divididos em três grupos identificados pelo seu número de ordem, cada 

um dos quais reunindo peças cujo estado físico revelava características bem definidas. 

Num primeiro grupo, identificado pelo digito correspondente à unidade (EF=1), integraram-

se peças que evidenciavam um desgaste tão acentuado que se tornava mesmo difícil determinar 

o posicionamento das arestas resultantes da intersecção dos negativos aí observáveis, dado que 

estas se encontravam particularmente esbatidas pelo boleamento sofrido. 

Os materiais que apresentavam indícios claros de desgaste, embora o seu grau de incidência 

não perturbasse a delimitação dos negativos de anteriores extracções, associaram-se por seu 

turno no grupo número 2. 

Por último juntaram-se no chamado grupo 3 as peças cujo estado físico não permitia vislum 

brar qualquer vestígios de desgaste, destacando-se em todas elas a intersecção dos levantamen- 

tos anteriores aí presentes pelas suas arestas vivas. 

Relativamente aos materiais provenientes de depósitos detríticos de textura mais fina, como 

ocorria em determinadas coluviões, a incidência de fenómenos de deflação nos materiais 

arqueológicos pontualmente aí abandonados à sua superfície desenvolveu-se, como já vimos, 

de forma bastante complexa. Esta situação não impediu contudo que a maior ou menor 

eolização dos vestígios aí exumados pudesse reforçar ou não a homogeneidade do conjunto, 

sempre que esta era previamente sugerida pelo estudo técnico e tipológico dos materiais 

talhados, bem como pelas respectivas condições de jazida. Neste sentido, paralelamente aos 

grupos de desgaste já referidos, considerou-se ainda a existência de dois grupos de alteração 

definidos em função do grau de incidência da eolização na superfície das respectivas peças. 

Num primeiro grupo associado à letra maiúscula E, integraram-se os objectos líticos 

talhados globalmente afectados pela eolização, muito embora o grau de incidência de tal 

alteração possa variar de intensidade entre as diferentes zonas da superfície de cada uma das 

peças. 

Os objectos parcialmente eolizados, evidenciando uma alteração da sua superfície pela 

acção do vento limitada a uma determinada face ou a uma ou mais zonas da sua superfície, 

foram agrupados à parte, identificados pela sigla pe. 

No âmbito da análise do estado físico dos materiais estudados individualizaram-se ainda as 

peças com dupla pátina (dp) e assinalou-se também, sempre que tal se justificava, a presença 

de objectos líticos talhados com diferentes graus de desgaste que apresentavam ao mesmo 

tempo claros vestígios de eolização (1e, 2e ou 3e). Os materiais com dupla pátina constituíam 

porém um caso particularmente significativo, já que correspondiam a peças que após terem 

sido numa primeira fase talhadas, sofreram em seguida um desgaste mais ou menos 

pronunciado ou viram a sua superfície afectada pela acção do vento, sendo a sua posterior 

reutilização testemunhada por um número variável de levantamentos que se destacam dos 
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restantes pela ausência de qualquer alteração na superfície dos seus negativos. A existência 

destas peças tanto pode resultar da sobreposição de duas ocupações cronologicamente bem 

distanciadas entre si, como permite admitir nalguns casos a possibilidade de o local ter sido 

apenas sazonalmente habitado, sendo as condições climatéricas prevalecentes na sua fase de 

abandono responsáveis pela alteração entretanto sofrida pelas peças em causa.    

Não se pode contudo deixar de sublinhar mais uma vez que os conjuntos definidos a partir 

da triagem dos materiais com base nos pressupostos acabados de definir devem ser apenas 

considerados como uma hipótese de trabalho. A confirmação ou não da sua validade só é no 

entanto alcançável por intermédio de um ulterior estudo comparativo das respectivas 

características técnicas e tipológicas. Acresce que, paralelamente, é ainda possível tentar de-

terminar o grau de integridade de cada conjunto ou de uma indústria no seu todo aferindo as 

proporções relativas dos seus núcleos e utensílios nucleares com as das lascas recolhidas e 

deles extraídas, ou com a presença ou ausência de determinados produtos resultantes da sua 

transformação por talhe (SANTONJA e VILLA, 1990). 

 

 

4.2.2. Tipologia e tecnologia 

 

Para o estudo e classificação dos materiais líticos recorreu-se tradicionalmente à tipologia, 

procurando através dela a determinação de entidades classificativas devidamente padronizadas 

pela associação recorrente de atributos essencialmente morfológicos que permitiam a sua 

individualização.  

A análise da componente técnica inerente à produção de tais materiais restringia-se, por seu 

turno, à simples identificação das diferentes técnicas de talhe utilizadas na obtenção de lascas 

quer a partir dos blocos naturais de matéria-prima de que se dispunha, quer no decurso da 

transformação dessa mesma matéria-prima ou dos produtos de debitagem já dela destacados 

num conjunto diversificado de utensílios que se dividiam em vários tipos e por vezes até em 

subtipos, de acordo com uma sistematização que ia buscar à classificação taxonómica das 

chamadas ciências naturais boa parte dos seus fundamentos.  

Paralelamente, recorria-se ainda à noção de fóssil director, comummente usada no âmbito 

da Geologia e da Paleontologia, por se considerar que à presença de determinados tipos 

específicos no interior de um dado conjunto arqueológico se podia atribuir um significado 

cronológico-cultural relativamente preciso. Da mesma forma, a identificação de produtos de 

talhe que pelas suas características peculiares revelavam a utilização de certas técnicas de talhe 

era também frequentemente considerada  indiciadora de um enquadramento cronológico e 

cultural não menos importante. 

Estes pressupostos de análise dos materiais paleolíticos prevaleceram inalterados até 

meados do nosso século, altura em que a introdução de sistemas de aferição quantitativa das 
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variáveis morfológicas de alguns utensílios mais significativos e a própria aplicação da 

estatística aos estudos tipológicos vieram consubstanciar uma primeira revolução metodológica 

nos estudos do Paleolítico.  

O grupo dos bifaces, pela sua importância quantitativa e qualitativa no quadro da evolução 

das indústrias do Paleolítico Inferior e Médio, desde cedo se tornou objecto de diversas 

tentativas de descriminação dos seus múltiplos morfo-tipos a partir da determinação de 

diferentes variáveis métricas das peças e da sua posterior correlação (MALVESIN-FABRE, 

1948; ALIMEN e VIGNAL, 1952). Foi contudo com François Bordes que este tipo de 

abordagem atingiu a sua plena maturidade e se revelou particularmente operacional, já que a 

partir da mensuração de cinco dimensões específicas para cada utensílio e do subsequente 

cálculo de quatro índices principais de correlação entre essas mesmas dimensões se 

estabeleceu uma tipologia alicerçada na existência de 27 tipos principais de bifaces, fre-

quentemente divididos em subtipos específicos em função de determinados particularismos 

morfológicos secundários, o que permitiu eliminar boa parte da subjectividade e até do 

sincretismo que acompanhava as anteriores classificações tipológicas (BORDES, 1961). 

Relativamente ao conjunto dos restantes utensílios procurou-se esvaziar a desmesurada 

importância até aí atribuída à presença ou ausência de certos tipos particulares, considerados 

como verdadeiros fósseis directores numa dada indústria. Optou-se assim por estudar os 

utensílios de cada indústria no seu todo a partir da realização de um inventário com base numa 

lista-tipo previamente definida, na qual se haviam procurado integrar todos os morfotipos cuja 

presença tinha sido considerada significativa no quadro da indústria em estudo (BORDES, 

1950a). Este procedimento permitia, em contrapartida, valorizar a percentagem evidenciada 

por cada tipo considerado ou por um grupo de utensílios em relação ao conjunto estudado, 

aferindo-se ao mesmo tempo alguns índices tipológicos mais significativos. “Ce qui, en réalité, 

semble caractéristique, ce sont les proportions relatives des divers types d’outils” (BORDES, 

1961, p.2). 

Em termos gráficos os resultados obtidos eram frequentemente visualizados através da 

apresentação de polígonos de frequências cumuladas alicerçados na lista-tipo apresentada ou 

por histogramas com as percentagens relativas dos grupos de utensílios mais característicos. 

Com a aplicação deste método estatístico, por vezes denominado com inteira justiça por 

“método Bordes”, apartava-se da análise dos utensílios a classificação dos núcleos e das lascas 

não Levallois, a qual era considerada no âmbito do estudo técnico da indústria.  

No caso dos núcleos a classificação assentava na morfologia resultante da exploração mais 

ou menos intensiva das peças, o que permitia o reconhecimento de núcleos discóides, 

prismáticos, piramidais ou globulosos. Os núcleos Levallois eram os únicos cuja indi-

vidualização se alicerçava numa estratégia de exploração bem precisa, distinguindo-se entre 

eles os núcleos Levallois de lascas, de pontas e de lâminas. Quando se tratava de peças que não 

se inseriam em nenhuma das categorias anteriormente consideradas, nem tão pouco 
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evidenciavam uma morfologia precisa, classificavam-se como núcleos informes.  

Em relação às lascas contabilizavam-se em separado o tipo de talões identificados nas 

lascas Levallois e nas lascas não Levallois, anotando-se ainda o número de lascas de talhe 

provenientes da manufacturação dos diferentes tipos de utensílios e os detritos de talhe. O 

destaque dado à identificação dos talões decorria da importância atribuída à cuidada 

preparação dos planos de percussão no âmbito da análise das técnicas de talhe, o que se 

traduzia na aferição de índices técnicos de facetagem ampla e restrita, a par da determinação 

do índice técnico Levallois.  

A utilização corrente deste método, implicando por vezes adaptações a determinados 

particularismos regionais e a pontuais especificidades de certas indústrias, veio contudo 

permitir não só o posterior desenvolvimento de estudos tipológicos comparativos, como 

também a plena afirmação do primado da tipologia em relação à técnica no âmbito do estudo 

dos materiais paleolíticos: “La typologie paléolithique est la science qui permet de reconnaître, 

de définir et de classer les différentes variétés d’outils se rencontrant dans les gisements de 

cette longue période de l’évolution de l’humanité” (BORDES, 1961, p.1). “… la technique 

n’est jamais qu’un moyen, l’outil, défini par sa morphologie ou son usage, étant la fin. (…) On 

peut toujours, dans n’importe quelle matière première (…), obtenir la forme extérieure que 

l’on désire, en appliquant la technique convenable” (BORDES, 1961, p.11).  

Entre nós a divulgação destes princípios metodológicos ocorreu apenas nos inícios dos anos 

setenta, através de diversos trabalhos publicados por Vítor Oliveira Jorge (JORGE, 1971; 

SERRÃO e JORGE, 1971). Os resultados daí decorrentes para o desenvolvimento específico 

da investigação das indústrias acheulenses em Portugal foram porém indirectos. Na verdade, 

tendo-se orientado para a revisão crítica de concepções ultrapassadas que, como já vimos,  

teimavam em persistir nos estudos sobre o Paleolítico em Portugal (JORGE et al., 1973), tais 

investigações centraram boa parte dos seus esforços em realçar a presença de um elevado 

número de seixos talhados entre as indústrias paleolíticas portuguesas, procedendo-se ao seu 

consequente estudo no âmbito do chamado “complexo industrial de seixos afeiçoados”, o qual 

aí emergiria aparentemente no decurso do Paleolítico Inferior inserido no desenvolvimento 

local das indústrias sem bifaces (JORGE, 1972 e 1974). 

Na continuidade destes esforços surgiram aliás posteriormente, de forma esparsa, alguns 

trabalhos sobre o estudo morfo-descritivo de seixos talhados (RAPOSO e GOMES, 1975; 

SANDE LEMOS e PINHO MONTEIRO, 1975), reflectindo uma tendência por vezes esboçada 

no âmbito da análise tipológica de multiplicar o número de variáveis quantificáveis para 

melhor suportar a validade das classificações que se pretendia através delas estabelecer, 

embora a operacionalidade e a razoabilidade de um tal procedimento ficasse quase sempre por 

demonstrar. No entanto, só mais tarde, a partir de meados dos anos oitenta, é que apareceram 

em Portugal os primeiros trabalhos de investigação sobre as indústrias acheulenses onde 

transparecia a influência clara do método de Bordes e da sua tipologia (RAPOSO, CARREIRA 
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e SALVADOR, 1985; MEIRELES, 1986; CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993).   

Tratava-se contudo de estudos circunscritos a áreas precisas do território e efectuados em 

boa medida na contracorrente da escola do “método das séries”, ainda omnipresente e onde 

continuava a prevalecer um sistema classificativo dos materiais líticos em larga medida 

baseado na tipologia pré-estatística e algo evasiva de Breuil e numa excessiva valorização das 

diferentes técnicas de talhe e do significado cronológico que muitas das vezes lhes era 

atribuído. As únicas referências ao método estatístico por parte da referida escola tradicional 

resumia-se frequentemente à inserção de inventários numéricos finais que eram considerados 

como “quadros estatísticos” (ZBYSZEWSKI et al., 1971, 1972 e 1974), mesmo quando as 

amostragens estudadas se revelavam quantitativamente pouco representativas (ZBYSZEWSKI 

et al., 1973). Paralelamente, apresentavam-se pontualmente listas-tipo baseadas “no 

reconhecimento empírico dum certo número de formas importantes” (ZBYSZEWSKI e 

CARDOSO, 1978b, p. 590), onde era amiúde manifesta a multiplicação de determinados tipos, 

sem que os atributos por eles evidenciados justificassem amiúde a sua individualização. 

Note-se que a par da maior objectividade com que pretendia encarar a análise dos vestígios 

arqueológicos, a aplicação do método estatístico aos estudos tipológicos não deixava de 

transparecer uma visão essencialmente culturalista da diversidade do registo arqueológico. 

Com efeito, da clara diferenciação tipológica das indústrias líticas inferia-se muitas vezes a 

presença de identidades culturalmente bem distintas entre si. Desta forma, o desenvolvimento 

no decurso do Paleolítico Inferior na Europa e na Ásia das indústrias acheulenses em paralelo 

com outras indústrias sem bifaces, representando cada uma delas duas tradições bem 

individualizadas (BORDES, 1968), constituía o primeiro exemplo de uma diversidade cultural 

emergente cuja decisiva afirmação se consubstanciava, posteriormente, na coexistência de 

diferentes indústrias no âmbito do Complexo Mustierense durante o Paleolítico Médio 

(BORDES e BOURGON, 1951; BORDES, 1981). 

Esta perspectiva culturalista cedo se viu porém confrontada com uma interpretação de 

carácter funcional, para a qual a variabilidade registada nas indústrias mustierenses do Pa-

leolítico Médio europeu seria apenas o resultado do desenvolvimento de diferentes actividades, 

consoante os locais ou os níveis de ocupação considerados (BINFORD e BINFORD, 1966 e 

1969). 

Com a polémica criada em torno destas duas visões questionou-se o real valor da abor-

dagem estritamente tipológica dos vestígios paleolíticos. No entanto, embora muitas das 

posteriores investigações daí decorrentes tenham primado pelo seu criticismo ao primado da 

tipologia, constituindo por vezes pertinentes avaliações da realidade analisada, a partir delas 

não se veio a afirmar qualquer interpretação metodológicamente alternativa para o estudo da 

utensilagem lítica. 

Curiosamente, a ultrapassagem das limitações inerentes à análise tipológica e à visão 

culturalista a ela associada vai em boa parte germinar no seio do próprio desenvolvimento de 
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algumas das mais prestigiadas escolas de tipologistas. Com efeito, foi a partir das experiências 

de talhe experimental iniciadas por François Bordes no âmbito da escola de Bordéus e das 

reflexões extraídas por Jacques Tixier e colaboradores de trabalhos similares que, em confluên 

cia com as abordagens de cariz paleoetnológico subjacentes às investigações de André Leroi-

Gourhan na bacia de Paris, surgiu nos inícios dos anos oitenta uma reavaliação da importância 

e do significado da tecnologia nos estudos paleolíticos. 

Em certa medida tratava-se de corporizar uma velha aspiração de Leroi-Gourhan, para 

quem “…la technologie contient plus que l’étude morphologique des activités matérielles, elle 

aboutit à la definition du comportement technique de l’homme, à une “sociologie des 

techniques” dans laquelle la préhistoire prend progressivement sa situation de préface” 

(LEROI-GOURHAN, 1952, p. 86). Neste quadro cedo se procurou não só estabelecer os 

princípios de uma nova metodologia para o estudo e interpretação do registo arqueológico 

constituído pelos materiais líticos, mas também discernir a partir deles as formas de exploração 

dos recursos naturais por parte do homem paleolítico, a sua estratégia de ocupação do território 

e a complexidade subjacente às opções tecnológicas nas suas múltiplas vertentes, numa 

abordagem que em tese ainda se pretendia mais ambiciosa (KARLIN, PIGEOT e PLOUX, 

1992). 

Com o estudo tecnológico dos materiais líticos pretendeu-se assim realizar essencialmente 

uma análise global da totalidade dos objectos talhados produzidos no decurso dos seus 

diferentes processos de transformação, desde a escolha inicial da matéria-prima até ao 

abandono final dos diferentes utensílios, tentando-se ao mesmo tempo determinar o posi-

cionamento de cada peça no encadeamento das operações técnicas aí identificadas (TIXIER, 

INIZAN e ROCHE, 1980). O objectivo final desta abordagem era determinar os sistemas de 

produção de materiais líticos presentes em cada indústria5, individualizando no seu interior a 

presença de uma ou mais cadeias operatórias visando quer a produção de determinados 

utensílios particulares, quer o desenvolvimento de métodos de talhe para a produção de lascas 

destinadas a serem directamente utilizadas como tal ou aproveitadas como suportes e 

subsequentemente transformadas em utensílios6. 

                                                      
5 No âmbito dos sistemas de produção dos materiais líticos de uma dada indústria incluem-se o conjunto 
de operações tecnológicas desenvolvidas desde o aprovisionamento e selecção inicial das matérias-primas, 
até às diferentes fases de utilização e abandono dos diferentes produtos obtidos, procurando nelas 
discernir os comportamentos tecno-psicológicos e tecno-económicos que lhes estão subjacentes (BOËDA, 
GENESTE e MEIGNEN, 1990). A noção de cadeia operatória, por seu turno, comporta uma visão mais 
restritiva dessa mesma realidade tecnológica, já que procura identificar e ordenar cronologicamente as 
operações e gestos técnicos desenvolvidos tendo em vista a obtenção de determinados objectos líticos bem 
precisos, no quadro dos referidos sistemas de produção dos materiais líticos. 
 
6 Utiliza-se aqui a designação de método de talhe para identificar o desenvolvimento encadeado de 
diversos processos de fraccionamento da matéria-prima que visavam a obtenção de determinados produtos 
premeditados. A técnica, por seu turno, reporta-se exclusivamente ao próprio procedimento subjacente às 
extracções, configurando-se as suas variantes em função do tipo de percutor utilizado (INIZAN et al., 
1995). Na sua acepção mais ampla a palavra talhe reporta-se porém às múltiplas operações de 
fraccionamento das rochas duras normalmente utilizadas como matéria-prima, nas quais se inclui não só a 



58                                                                               O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

A concretização deste processo de análise estrutura-se numa observação cuidada de cada 

objecto lítico, procurando-se reconstituir o encadeamento de todas as operações de trans-

formação que ele sofreu, recorrendo-se para o efeito à contribuição decorrente do esta-

belecimento de remontagens, bem como à execução de trabalhos de talhe experimentais 

(TIXIER, INIZAN e ROCHE, 1980; GENESTE, 1985; BOËDA, 1986; PELEGRIN, 1986). 

Quando porém o contexto dos materiais arqueológicos, as condições de investigação e o 

próprio tempo de que se dispõe não permitem encarar a realização adequada de remontagens 

sugere-se o recurso à chamada remontagem mental (PELEGRIN, 1986, p. 35), operação a que 

já Jacques Tixier e os seus colaboradores se havia referido como a “restructuration mentale des 

différents événements” (TIXIER, INIZAN e ROCHE, 1980, p. 36). Trata-se basicamente de 

proceder a um estudo individual de cada peça em função das suas características morfológicas, 

da presença ou ausência de superfícies corticais e do registo do seu posicionamento relativo, 

bem como do ordenamento dos negativos de anteriores extracções que nela se evidenciam, 

desenvolvendo-se para o efeito, sempre que tal se justifique, esquemas diacríticos adequados. 

Pretende-se assim reproduzir mentalmente os resultados que se alcançariam com a 

remontagem, reconstituindo-se a sequência de operações técnicas em que a peça se integra. 

Subjacente a este nível de análise torna-se em seguida imprescindível proceder ao en-

quadramento de cada objecto lítico nas diferentes etapas de transformação em que se estru-

turam todos os sistemas de produção de materiais líticos e, em particular, cada cadeia opera-

tória (KARLIN, 1991). Neste sentido, considera-se tradicionalmente a existência de cinco 

fases fundamentais no decurso de um processo que se iniciava com a escolha da matéria-prima 

e só terminava com o abandono dos produtos utilizados: 

1 - Aquisição da matéria-prima. 

2 - Produção dos suportes e configuração dos utensílios. 

3 - Definição dos utensílios pela transformação dos suportes por retoque. 

4 - Utilização dos utensílios, sua eventual reavivagem ou nova transformação. 

5 - Abandono dos produtos utilizados. 

Na primeira fase procede-se à escolha das matérias-primas pretendidas em função da sua 

natureza litológica, da respectiva qualidade e da morfologia original em que se apresentavam. 

É apesar de tudo um processo algo complexo, já que se frequentemente uma opção pode ser 

determinada pela maior disponibilidade ou acessibilidade de uma matéria-prima em detrimento 

de outra, não é possível deixar de ter igualmente em conta a hipótese de terem acontecido 

                                                                                                                                                           
produção específica de lascas (“débitage”), como também o apuro de alguns artefactos pela transformação 
morfológica dos suportes através da ablação de lascas (“façonnage”) e a definição de outros utensílios 
pela modificação dos respectivos suportes por retoque (“retouche”). No âmbito de uma tentativa de 
normalização da terminologia descritiva destes materiais arqueológicos e da sua análise tecnológica, com 
a intenção de procurar recorrer sempre que possível a palavras portuguesas, traduzimos literalmente a 
expressão “retouche” por retoque, enquanto para designar a operação de “débitage” se utilizou a palavra 
debitagem, reconhecendo-se que corresponde claramente a um galicismo. Quanto à denominação do 
processo de “façonnage”, entendemos ser mais correcto a utilização da expressão portuguesa de 
configuração. 
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escolhas decorrentes da assunção de constrangimentos de outra natureza. No que diz respeito à 

sua qualidade, quando a mesma não pode ser directamente avaliada por um exame exterior do 

tipo de bloco em que se encontra disponível a matéria-prima (seixo rolado, nódulo, etc.), 

verifica-se por vezes a extracção de um único levantamento, com o claro intuito de se testar as 

respectivas qualidades para o talhe e a eventual presença no seu interior de alterações não 

observáveis exteriormente. Relativamente à morfologia, a selecção decorria da necessidade de 

se escolherem blocos de matéria-prima adequados aos propósitos correspondentes ao 

desenvolvimento posterior da sua transformação, isto é, dependia do facto de deles se 

pretender obter directamente um determinado número de lascas ou alterar a sua forma pela 

incidência de extracções que iriam permitir a configuração de determinado tipo de utensílios. 

Com os dados coligidos nesta primeira fase procuraram-se também analisar as estratégias 

de aprovisionamento que deles emergiam, no intuito de contribuir para proporcionar uma 

análise bem mais ambiciosa da sua interconexão com os sistemas culturais e sociais em que se 

inseriam (GENESTE, 1991). 

A produção de suportes na segunda fase considerada corresponde, por seu turno, ao 

desenvolvimento de uma operação de debitagem, que tanto se consubstancia na obtenção 

relativamente simples de lascas, como também implica a prévia preparação do bloco de 

matéria-prima em exploração, designado como núcleo, tendo em vista a extracção de lascas 

com determinado tipo de características, o que nos casos mais complexos se pode traduzir 

mesmo na pré-determinação da sua morfologia. Nestes últimos casos estamos já perante um 

método de debitagem, os quais implicam o ordenamento temporal de um conjunto de 

operações que nalguns casos abrangem mesmo o recurso a diferentes técnicas de talhe, tendo 

em conta a obtenção de um determinado objectivo de acordo com a estratégia inicialmente 

delineada. Acresce que a exploração continuada de um núcleo de acordo com um determinado 

método de debitagem implica, por vezes, uma manutenção especial da sua morfologia por 

forma a assegurar a continuidade da respectiva exploração no quadro de uma estratégia 

recorrente de debitagem.  

Relativamente à configuração dos utensílios, quando se opta pela utilização de suportes 

nucleares, isto é, quando a sua manufacturação decorre da transformação de determinados 

blocos de matéria-prima pela extracção de um conjunto sucessivo de levantamentos, esta 

segunda fase traduz-se na definição de esboços aproximados dos produtos que se pretendem 

obter, senão mesmo nos próprios utensílios finais. É uma operação que incide também, sempre 

que necessário, nas lascas suporte, no intuito de as aproximar igualmente das formas dos 

utensílios que a partir delas se procure confeccionar. Basicamente, trata-se em ambos os casos 

de dar forma aos utensílios através da determinação da sua volumetria final, o que equivale ao 

processo de “façonnage” dos autores francófonos. 

A fase subsequente corresponde genericamente à definição de utensílios pela transformação 

dos suportes por retoque e concretiza-se na sua forma mais simplificada através da incidência 
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contínua do retoque numa determinada área do gume de uma lasca suporte não alterada, 

permitindo esta operação por si só a criação de uma zona activa específica susceptível de dar 

origem a um utensílio sobre lasca. O retoque revela-se porém também imprescindível no 

acabamento de muitos utensílios nucleares ou sobre lasca cuja confecção essencial foi de-

terminada pela extracção de um número variável de levantamentos que possibilitaram a sua 

prévia definição volumétrica. Neste caso a acção do retoque limita-se à regularização com-

plementar do utensílio, incidindo pontualmente na rectificação do perfil ou da aresta de um 

bordo ou na delimitação morfológica de uma extremidade. Note-se, porém, que a manufactura- 

ção de alguns utensílios na fase anterior, através da definição da sua volumetria pela simples 

incidência de levantamentos, permite por vezes obter resultados que quer pelo seu diminuto 

grau de apuro, quer exactamente pela situação contrária, passam à ilharga desta fase de 

confecção ou de acabamento dos utensílios7. 

A consequente utilização dos utensílios resulta naturalmente na usura das respectivas zonas 

activas e na presença de retoques acidentais decorrentes do exercício de determinadas funções, 

retoques esses quase sempre isolados, discontínuos e por vezes alternantes. A principal 

dificuldade na individualização desta fase de desenvolvimento dos sistemas de produção de 

materiais líticos reside no entanto na identificação das causas dos indícios apontados, os quais 

tanto podem derivar de facto da utilização dos utensílios, como podem ser imputados a factores 

de ordem natural, relacionados nomeadamente com as condições de jazida. Contudo, quando é 

possível estabelecer sem grandes margens para dúvidas a existência de retoques de utilização, a 

sua presença revela-se imprescindível para discernir a parte útil do utensílio (BALOUT, 1967). 

Por outro lado, a utilização de determinados suportes não transformados é também 

frequentemente sugerida pela evidência de estigmas similares, muito embora a plena aferição 

de uma tal realidade só seja possível determinar através de estudos da traceologia, método este 

cuja operacionalidade é condicionada pelas condições de jazida das peças e pelas 

características da matéria-prima8. De recordar ainda quer a ocorrência de reavivagens das 

zonas activas de determinadas peças, quer a reutilização de certos utensílios, bem patente 

quando se assinalam nalguns casos peças com dupla pátina. 

Finalmente, surge o abandono das peças, que pode ser determinado pelo desgaste dos 

próprios utensílios, tornando inoperacional as respectivas zonas activas, ou pela alteração 

                                                      
7 Entende-se aqui por retoque a operação de talhe que incide sobre um determinado objecto lítico visando 
a definição de uma zona activa bem clara através da regularização ou da adaptação morfológica de uma 
parte da peça, sem que tal transformação afecte no essencial a volumetria original do suporte. Por 
contraponto, o levantamento é concebido como uma extracção que pela sua incidência se traduz numa 
modificação volumétrica minimamente significativa do bloco original de matéria-prima em que foi obtido, 
dando origem à produção de uma lasca que por vezes pode atingir apreciáveis dimensões.  
 
8 No que concerne ao Paleolítico inferior, os estudos de traceologia não tem conduzido à obtenção de 
dados suficientemente pertinentes para deles se inferir a presença de elementos susceptíveis de 
condicionarem a análise dos respectivos artefactos, sendo apenas possível constatar a multiplicidade de 
materiais que já então se manipulavam (KEELEY, 1977, KEELEY e TOTH, 1981). 
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significativa das suas características morfológicas na sequência de fracturações acidentais que 

impeçam o seu uso. Nalguns casos pode-se ter mesmo verificado o simples esquecimento do 

utensílio ou a sua substituição por outro eventualmente mais eficaz. 

No seu conjunto, a maior ou menor complexidade dos sistemas de produção dos materiais 

líticos ou de determinadas cadeias operatórias traduz-se quase sempre por um alongamento ou 

simplificação das fases 2 e 3, ambas correspondentes aos diversificados processos de manufac-

turação dos utensílios. Por outro lado, a eventual ausência de testemunhos referentes a algumas 

das fases do processo de transformação tecnológico das peças permite por vezes inferir a 

existência de um desenvolvimento espacialmente diferenciado dos sistemas de produção ou 

das próprias cadeias operatórias, com a execução das diferentes fases consideradas em 

distintos locais. Da mesma análise pode-se também deduzir as estratégias subjacentes de 

aprovisionamento das matérias-primas, destacando-se em particular o grau de dependência ou 

não em relação às respectivas fontes de abastecimento. 

Há que ter no entanto em conta que, como sublinhou Jacques Pelegrin, este processo de 

transformação dos materiais líticos “…n’est donc pas un enchaînement linéaire et immuable de 

gestes mais une succession de séries de paramétres optimaux. Chaque série concerne un stade 

ou un moment de la progression du travail: morphologie du nucléus avant puis pendant le 

débitage, sélection et préparation de chaque enlèvement à venir, notion du ou des produits 

parfaits…”. O mesmo autor acrescentava ainda: “Un schéma opératoire fonctionne donc 

comme un concept idéal, guidant une stratégie adaptée à la matière première. C’est lui, et non 

plus une démarche invariable, que le tailleur cherche plus ou moins consciemment à respecter, 

parce qu’il sait d’experience qu’il permettra d’obtenir les résultats attendus” (PELEGRIN, 

1985, p.77). 

Inicialmente o desenvolvimento dos estudos tecnológicos centrou uma parte significativa 

dos seus esforços nas indústrias do Paleolítico Médio, procurando não só ultrapassar uma 

interpretação assente na análise da sua variabilidade interna pelo estudo dos comportamentos 

tecnológicos subjacentes (GENESTE, 1985), como também abordar o conceito Levallois em 

toda a sua dimensão tecnológica (BOËDA, 1986). A subsequente aplicação de conceitos 

metodológicos similares ao Paleolítico Superior cedo revelou resultados igualmente 

promissores (PELEGRIN, 1986), permitindo frequentemente individualizar com diferentes 

pressupostos as múltiplas entidades arqueológicas identificadas no seu interior. 

Já relativamente ao Paleolítico Inferior este tipo de abordagem confrontou-se com as 

dificuldades decorrentes da diversificada homogeneidade da documentação de que fre-

quentemente se dispõe e também com a presença de estratégias menos padronizadas de de-

senvolvimento dos respectivos sistemas de produção dos materiais líticos. Estes constrangi-

mentos não tem impedido contudo o aparecimento de alguns trabalhos onde se procura 

estruturar já em bases essencialmente tecnológicas o estudo das indústrias do Paleolítico In-

ferior (MONCEL, 1989; BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 1990; GENESTE, TEXIER e 
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RIGAUD, 1991; ROCHE e TEXIER, 1991), tendo-se mesmo identificado pontualmente no seu 

interior a presença de cadeias operatórias bastante peculiares (BOËDA, 1991). Algumas destas 

investigações incidem simultaneamente a sua atenção nas indústrias do Paleolítico Inferior e 

do Paleolítico Médio, procurando destacar as continuidades e/ou rupturas entre elas existentes 

(TURQ, 1992, DELPECH et al., 1995). Muitos dos resultados destes estudos tem aliás sido 

incorporados em esboços de síntese publicados na última década (VILLA, 1991; FARIZY, 

1992). 

Em Portugal, o desenvolvimento destas novas tendências da investigação arqueológica no 

âmbito do Paleolítico encontra-se já materializado nos trabalhos inovadores de José Meireles e 

de João Zilhão que se reportam, respectivamente, ao estudo das indústrias líticas do Litoral do 

Minho e do Paleolítico Superior da região da Estremadura (MEIRELES, 1991; ZILHÃO, 

1995). 

No presente trabalho procurámos integrar na análise dos materiais líticos do Paleolítico 

Inferior muitas das preocupações das mais recentes investigações atrás referidas, conferindo 

assim ao seu estudo tecnológico um estatuto privilegiado, não se descurando todavia a 

realização de uma análise tipológica exaustiva. Não se trata de encontrar uma solução de 

compromisso entre duas metodologias diferentes, nem tão pouco uma busca de novos 

equilíbrios relativamente à discussão da exequibilidade ou não do primado clássico da 

tipologia em relação à tecnologia (RAPOSO, 1993b). A nosso ver, estes dois tipos de abor-

dagem evidenciam objectivos e permitem obter resultados que se revelam complementares e, 

no actual estado de desenvolvimento das investigações, indispensáveis para os propósitos que 

nos propúnhamos alcançar. 

Através da tipologia procurou-se essencialmente individualizar entidades que apresentam 

atributos morfológicos homogéneos e recorrentes, por forma a descrever e ordenar os dados 

coligidos de acordo com parâmetros inteligíveis, permitindo ao mesmo tempo viabilizar o 

posterior estabelecimento de comparações com muitas das investigações anteriormente 

efectuadas.  

A tecnologia, por seu lado, conduz a uma aproximação mais dinâmica aos materiais líticos, 

procurando integrar cada peça no quadro geral dos respectivos sistemas de produção, 

identificando os potenciais esquemas operatórios existentes a montante e a jusante e aferindo 

nesse contexto a complexidade envolvida no desenrolar de todo o processo. Ora, com a 

abordagem tecnológica pretendeu-se discernir o significado das diferentes escolhas detectadas, 

visualizar uma parte da economia por intermédio da análise dos sistemas de exploração dos 

recursos naturais e, em particular, do aprovisionamento das matérias-primas, bem como tentar 

ainda compreender em relação à estrutura social, no mínimo, as estratégias de ocupação do 

território. 

No essencial, tratava-se de discernir em termos tecnológicos as realidades arqueológicas 

que na área em estudo são por norma associáveis ao conceito abrangente de Acheulense, bem 
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como determinar a possível ocorrências de tendências evolutivas no seu devir. 

A viabilização destas opções metodológicas condicionou obviamente o estudo dos 

diferentes grupos de objectos talhados, determinando quer para os produtos de talhe e seus 

derivados, quer para os utensílios propriamente ditos, a aferição de atributos específicos e o 

desenvolvimento de descritores adequados. A maturação destes procedimentos, traduzindo 

uma experiência de trabalho de vários anos, assentou numa reflexão prolongada de muitos dos 

trabalhos inovadores já citados e, essencialmente, numa aproximação progressiva à realidade 

em análise, o que implicou não apenas a revisão dos materiais líticos já anteriormente 

estudados (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), mas também o exame por várias vezes repetido de 

boa parte das restantes colecções de materiais líticos reunidas.  

Trata-se aliás de uma atitude processual particularmente pertinente, para a qual já Alain 

Turq havia chamado à atenção: “Après la première approche, qui peut d’ailleurs consister en 

un enregistrement scrupuleux des données lithologiques, technologiques, typologiques et qui 

peut être suivie de l’exploitation des données enregistrées, dans la mesure du possible, il est 

souhaitable de reprendre au moins une fois l’examen. La vision du matériel que l’on aura alors 

será différente pour plusieurs raisons. D’une part, nous aurons “assimilé” les premières infor-

mations et nous aurons ainsi l’esprit plus disponible pour l’observation. D’autre part, entre 

temps, nous aurons probablement acquis (par lecture, discussions…) de nouveaux éléments 

d’analyse permettant de pousser plus loin la réflexion. En outre, le premier bilan fait naître de 

nouvelles questions, donc va conduire à chercher d’autres réponses et à observer d’autres élé 

ments. Enfin, aussi objective que puisse être une étude, elle ne permet de mettre en évidence 

que ce que l’on cherche consciemment ou inconsciemment. Pour tous ces raisons, l’examen 

répeté des séries lithiques est souhaitable et nous l’avons toujours pratiqué” (TURQ, 1992, p. 

59). 

Em todo o caso, os resultados apresentados nesta dissertação constituem no seu conjunto 

uma abordagem que está longe de se poder considerar como uma versão definitiva da realidade 

analisada, mas tão só uma primeira leitura, resultante das opções metodológicas aqui 

assumidas. Acresce que se em si mesmo esta abordagem constitui a melhor forma de procurar 

compreender o material arqueológico em análise, ela está longe de permitir encontrar as razões 

últimas que justificam a variabilidade do registo arqueológico em questão, donde não se podem 

afastar factores de ordem cultural e adaptativo, entre outros, ou mesmo constrangimentos de 

outra ordem e até localmente circunscritos. 

 

 

4.2.3. Os produtos de talhe 

 

No âmbito da análise dos produtos de talhe integramos todos os materiais resultantes do 

fraccionamento premeditado das rochas duras, aí se incluindo desde logo o estudo das lascas e 
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dos núcleos, mas também uma série de outros subprodutos secundários derivados igualmente 

do referido fraccionamento ou que nele participaram, como sucede com os percutores. 

 

4.2.3.1. Lascas 

 

Consideram-se como lascas os objectos líticos provenientes da fracturação de um bloco de 

rocha dura, normalmente constituídos por matérias-primas como o sílex, o quartzito ou o 

quartzo, em consequência da sua percussão intencional através de uma adequada operação de 

talhe, circunstância esta que transforma também de imediato o bloco original num núcleo. 

Do ponto de vista descritivo a lasca corresponde a uma peça constituída por duas faces 

opostas, cuja intersecção forma em geral um gume periférico mais ou menos cortante, apenas 

interrompido por uma superfície aplanada de dimensões variáveis, designada por talão, que 

resulta da partição do plano de percussão onde incidiu no núcleo o golpe de percussão. O talão 

surge por vezes marcado por uma saliência lateral semicircular, que corresponde ao ponto de 

impacto do referido golpe, evidenciando uma morfologia determinada pela ausência ou não de 

preparação do plano de percussão no núcleo respectivo, o que permite classificá-lo como 

cortical, liso, diedro ou facetado, assinalando-se por vezes também a sua ausência por fractura 

acidental ou supressão intencional. Eventualmente a plataforma do talão pode restringir-se nas 

suas dimensões ao próprio ponto onde ocorreu o impacto da percussão, sendo em tal situação o 

talão designado como punctiforme.  

Uma das faces, denominada face superior ou anverso, conserva ainda as características pré-

existentes no bloco de matéria-prima donde a lasca foi extraída. Esta face apresenta-se coberta 

pelo córtex que originalmente envolvia a matéria-prima9, caso no respectivo núcleo não se 

tenha obtido préviamente nenhuma outra extracção no mesmo local, ou então recorta os 

negativos das lascas anteriormente aí retiradas, conservando as nervuras resultantes da sua 

intersecção, embora possa também ainda apresentar uma composição das duas situações 

descritas em proporções variáveis. A outra face, designada como face inferior, superfície de 

lascamento ou reverso, corresponde ao plano de fractura que permitiu o destacamento da peça 

e é definida por um conjunto de características morfológicas decorrentes da própria operação 

de talhe. Junto do talão, na continuação do ponto de impacto, surge frequentemente uma 

saliência cónica, denominada cone de percussão, a que se segue uma convexidade mais ou 

menos pronunciada que se apelida por bolbo ou conchóide. A superfície lisa que a partir daí se 

desenvolve evidencia também amiúde uma convexidade mais ligeira, situação essa por vezes 

                                                      
9 O córtex corresponde a uma camada de origem natural que envolve perifericamente os blocos de 
matéria-prima mais comummente utilizadas na obtenção de objectos líticos talhados. No caso dos nódulos 
de sílex, a sua existência constitui um testemunho da zona de contacto entre a rocha propriamente dita, e o 
meio em que ela se formou, enquanto nos seixos rolados de quartzito e de quartzo a formação do córtex 
resultou das alterações físicas que incidiram nas respectivas superfícies no decurso do seu boleamento, 
evidenciando quase sempre as mesmas propriedades mecânicas do interior do bloco, ao contrário do que 
sucede nos nódulos de sílex. 
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acentuada nalgumas rochas por ondulações concêntricas desenvolvidas sensivelmente a partir 

do ponto de impacto e cuja presença testemunha a propagação das ondas de choque produzidas 

pelo golpe de percussão. 

À maior ou menor protuberância do ponto de impacto, do cone de percussão e do bolbo é 

frequentemente associada a utilização de um determinado tipo de percutor, sugerindo-se 

habitualmente que a maior expressividade de tais atributos está associada ao uso do percutor 

duro. Os restantes particularismos referidos surgem também de forma mais ou menos 

destacada em função do tipo de matéria-prima usada e das suas características próprias. 

Nalguns sílex a sua presença encontra-se, por exemplo, particularmente bem assinalada, o 

mesmo sucedendo com alguns quartzitos de grão mais fino, embora neste caso de forma algo 

atenuada. 

A obtenção de uma lasca tanto pode resultar de uma operação de debitagem, como da 

configuração de um utensílio ou do seu afeiçoamento por retoque. No primeiro caso o 

objectivo reside exactamente na produção da própria lasca, cuja posterior utilização poderá ter 

sido imediata ou implicado a sua transformação num utensílio específico, por simples retoque 

ou por intermédio de uma adequada configuração da sua morfologia com a extracção de novos 

levantamentos. Por vezes esta operação conduziu à utilização de estratégias de exploração do 

bloco original da matéria-prima, visando quer uma simples preparação do plano de percussão, 

quer o recurso a métodos de talhe mais elaborados, nomeadamente no intuito de obter lascas 

pré-determinadas, como sucede com o método de debitagem Levallois ou com a aplicação do 

método de debitagem Kombewa. Já a produção de lascas no decorrer da fase de configuração 

ou de retoque de um utensílio não constituía um fim em si, muito embora no primeiro caso elas 

possam ter sido posteriormente reaproveitadas como suporte para a manufacturação de de-

terminados utensílios. 

No estudo das lascas, para além da identificação de cada peça a partir da anotação do seu 

número de inventário, começou por se registar o tipo de matéria-prima usada e o seu estado 

físico, de acordo com princípios já enunciados.  

Aferiram-se em seguida os seus principais atributos tipométricos, determinando-se o 

comprimento de acordo com o eixo técnico de percussão da lasca, o qual parte do ponto de 

impacto e divide tendencialmente ao meio o bolbo adjacente, procurando corresponder à 

direcção da percussão. A largura e a espessura foram estabelecidas em função da primeira 

variável indicada, já que a largura corresponde à dimensão máxima da peça perpendicular ao 

comprimento e a espessura é, por seu lado, definida na perpendicular do plano delineado pelas 

duas dimensões anteriores.  

Ainda em termos tipométricos, após a caracterização morfológica do talão, registou-se o 

seu comprimento de acordo com a dimensão máxima da respectiva superfície, sendo a 

respectiva largura obviamente determinada na sua perpendicular. Estes dois últimos atributos 

morfológicos foram contudo apenas aferidos só quando o talão da lasca correspondia a uma 
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superfície não truncada e morfológicamente bem delimitada, dado que a sua determinação se 

revelava impossível quando o talão se apresentava fracturado ou a sua natureza cortical 

impedia uma adequada delimitação da superfície adjacente igualmente cortical que se 

desenvolvia pela face superior da lasca ou ao longo de um dos seus bordos. 

A anotação do valor do ângulo de lascamento, definido pela intersecção do talão com o 

plano correspondente à face de lascamento da lasca, deparou com algumas dificuldades 

práticas no rigor da sua determinação, pelo que se optou por realizar a respectiva medição em 

graus com aproximação a valores estabelecidos de 5 em 5 unidades, tendo-se apenas registado 

desta forma ângulos com 100°, 105° ou 110°, por exemplo. 

Relativamente à existência de fracturas, procurou-se assinalar a sua presença em simultâneo 

com a indicação do respectivo posicionamento na peça, referindo-se se a fractura em causa se 

desenvolvia pela totalidade da lasca ou se limitava à sua zona proximal, mesial ou distal, 

juntamente com a identificação da respectiva inclinação em relação ao eixo técnico da lasca. 

De forma particular destacou-se a ocorrência de fracturas múltiplas ou de fenómenos do tipo 

“buril” de Siret, o qual corresponde a um acidente de talhe relativamente frequente, produzido 

no decurso da própria obtenção da lasca10. Em seguida anotou-se o número de levantamentos 

obtidos antes da extracção da lasca, a partir da contabilização dos negativos passíveis de 

enumerar na respectiva face superior, registando-se ainda, sempre que possível, o seu 

posicionamento em face do eixo de percussão da lasca. 

A indicação destes dois últimos atributos surge, porém, de forma completar à classificação 

das lascas adoptada, a qual se alicerça na ausência ou presença de vestígios de córtex na face 

superior de cada lasca, bem como no seu posicionamento relativo e extensão ocupada. Trata-se 

basicamente do sistema classificativo usado por André Tavoso no âmbito do estudo de 

indústrias do Paleolítico Inferior e Médio do Sudoeste de França elaboradas a partir da 

transformação por talhe de seixos de quartzito e quartzo (TAVOSO, 1978), cuja aplicabilidade 

havia já sido anteriormente testada com êxito em indústrias líticas portuguesas com 

características similares (MEIRELES, 1986 e 1991; CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993).  

De acordo com a sua versão original, distinguiam-se desde logo dois grandes grupos de 

lascas, integrando-se no primeiro as lascas com talão cortical e no segundo as lascas com talão 

não cortical, ficando de fora as lascas com talão suprimido ou fracturado e os fragmentos de 

                                                      
10 No momento em que é desferido pelo percutor o golpe no plano de percussão, a violência do choque 
produzido determina por vezes não só a extracção da lasca, como também a sua imediata fracturação 
segundo um plano longitudinal que se desenvolve a partir do ponto de impacto, dividindo o produto de 
talhe em duas metades aproximadamente iguais. Como cada um dos fragmentos assim produzidos 
apresenta o talão seccionado pelo referido plano de fractura, dando origem à formação de um diedro, a 
sua presença foi no início erradamente associada à confecção intencional de um tipo particular de buril, o 
que justifica a designação contraditória que ainda hoje é comummente atribuída a este acidente de talhe. 
No âmbito da realização de alguns trabalhos experimentais de talhe em quartzito o aparecimento deste 
fenómeno foi considerado como o acidente mais comum, tendo-se verificado que a sua ocorrência 
resultava quase sempre da presença de clivagens no interior da matéria-prima, embora a respectiva 
incidência pudesse variar em função da natureza da matéria-prima usada e da destreza do artífice 
(MOLONEY, 1988; MOLONEY et al., 1988). 
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lascas. Em cada um dos grupos considerados identificavam-se nove tipos de lascas com 

características similares, correspondendo genericamente os três primeiros às lascas iniciais de 

descorticagem, a que se seguiam três outros tipos representativos de uma continuação lateral 

da exploração dos núcleos, bem patente na presença de dorsos corticais de dimensões e posição 

variáveis, podendo ser agora considerados como lascas de descorticagem. A esta primeira 

geração de lascas contrapunha-se uma segunda geração, constituída pelos três últimos tipos de 

cada grupo, que englobavam lascas obtidas em zonas dos núcleos já anteriormente exploradas, 

o que se traduzia na total ausência de vestígios corticais no seu anverso ou na redução da sua 

presença a pequenas placas residuais. Por outro lado, se a preponderância de lascas do primeiro 

grupo, com talão cortical, no âmbito de cadeias operatórias orientadas para a manufacturação 

de certos utensílios, indicia genericamente o desenvolvimento preferencial de um talhe 

unifacial, já a sua presença como resultado de uma estratégia de exploração de determinado 

tipo de núcleos deixa transparecer a ausência de qualquer preparação prévia dos respectivos 

planos de percussão. Paralelamente, um maior número de lascas com talão não cortical 

testemunha na primeira situação referida a importância que terá tido o talhe bifacial, enquanto 

no segundo caso permite, no mínimo, identificar uma estratégia de aproveitamento da 

superfície de negativos anteriores como plano de percussão, muito embora a partir da sua 

morfologia se possa ainda discernir o eventual desenvolvimento de operações mais complexas 

de preparação desses mesmos planos.          

Procurando optimizar a abrangência deste sistema classificativo, incluímos agora na sua 

aplicação um novo grupo de lascas com talão suprimido ou fracturado, mas cujas carac-

terísticas morfológicas e estigmas técnicos conservados permitiam não só orientar de forma 

adequada cada peça, como também determinar, tal como para os restantes grupos, a extensão e 

o posicionamento do córtex na respectiva face superior, pelo que nele se considerou de novo a 

existência dos mesmos nove tipos diferentes de lascas. 

Globalmente esta classificação destacava-se não só pela sua eficiente exequibilidade, mas 

principalmente pela complementaridade que revelava em relação ao estudo dos núcleos, tornan 

do possível visualizar uma maior ou menor intensidade no aproveitamento das matérias-primas 

usadas e, ao mesmo tempo, delinear as diferentes estratégias operatórias envolvidas. 

Além dos 27 tipos de lascas que a metodologia adoptada permitia considerar, teve-se ainda 

em conta a existência de lascas Kombewa, dos chamados fragmentos de lasca e de lascas cuja 

classificação se revelava indeterminável.  

Relativamente às lascas Kombewa, elas identificam-se por apresentarem conservadas em 

ambas as faces a convexidade característica da superfície de estalamento das lascas, acom-

panhados nalguns casos de outros estigmas técnicos complementares, não se inserindo com tais 

atributos morfológicos em nenhum dos grupos classificativos considerados. A sua presença 

testemunha sempre a utilização do anverso de determinadas lascas como superfície de 

exploração para a obtenção de novos produtos de debitagem, podendo-se contudo registar 
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nalguns casos o desenvolvimento de uma estratégia visando a pré-determinação dos produtos 

de debitagem a extrair através de um judicioso aproveitamento da regularidade da face de 

lascamento da lasca-núcleo. Nesse sentido, para se falar da existência de um método de 

debitagem Kombewa é preciso que se identifiquem não só as lascas resultantes do seu de-

senvolvimento, como também os núcleos donde elas foram obtidas, já que lascas com carac-

terísticas similares podem ser produzidas no decorrer do processo de configuração de 

utensílios como os machados de mão ou de outros utensílios que com eles compartilham o 

mesmo tipo de suporte (TURQ, 1992). 

Na categoria dos fragmentos de lascas englobaram-se as peças talhadas que apresentavam 

uma face ocupada por uma superfície convexa, cuja morfologia permitia fazê-la corresponder 

ao testemunho do reverso de uma lasca que por acidente ou razões de ordem natural já não 

evidenciava talão nem estigmas técnicos susceptíveis de permitirem a sua orientação em 

função do respectivo eixo de percussão. Por outro lado, quando a peça em causa havia sido 

aproveitada  como suporte para a exploração de um núcleo ou a manufacturação de um 

determinado tipo de utensílio, resultando essa transformação numa mutilação das 

características morfológicas que impedia o seu adequado enquadramento na classificação 

utilizada, a lasca era considerada como indeterminável. 

 
Fig. 4.1. Método de debitagem Kombewa. Produção de uma lasca com dupla face de estalamento e talão 
cortical, segundo Tixier (BALOUT, 1967). 1 - Bloco original da matéria-prima seleccionada; 2 - Lasca-
núcleo inicial; 3 - Obtenção de uma lasca Kombewa a partir da lasca-núcleo; 4 - Lasca Kombewa pro-
duzida; 5 - Aspecto final da lasca-núcleo; 
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Neste último caso, bem como em todas as situações em que se registava o desenvolvimento 

de um núcleo ou a confecção de um utensílio a partir de uma lasca, indicou-se nas notas do 

respectivo inventário a ocorrência de tal transformação, assinalando-se especificamente o tipo 

de peça obtida quando tal era o caso. O mesmo sucedia sempre que a lasca apresentava 

vestígios de retoques cuja incidência permitia considerar estarmos perante uma lasca retocada, 

embora tal transformação não se consubstanciasse na definição de um utensílio particular, 

distinguindo-se tais situações da simples presença de retoques dispersos e sem qualquer tipo de 

organização, que era igualmente assinalada nas notas.  

Quando se afigurou pertinente, procurou-se ainda ter em conta na análise das lascas a 

ocorrência de acidentes de talhe concretizados no aparecimento de lascas com ressalto ou de 

lascas ultrapassadas, assim como a existência de bolbos bem destacadas ou a sua presença em 

duplicado, visando determinar o respectivo significado técnico no quadro do desenvolvimento 

dos sistemas de produção dos materiais líticos subjacentes.  

Paralelamente, no estudo de cada indústria lítica, quando a amostragem o permitia, aferi-

ram-se ainda os índices técnicos clássicos: índice Levallois técnico, índice de facetagem amplo 

e índice de facetagem restrito11. 

 

4.2.3.2. Núcleos 

 

O núcleo corresponde a um bloco natural de rocha dura a partir do qual se procedeu à 

extracção de um número variável de lascas. O quartzito, o quartzo, sob a forma de seixos 

rolados, e o sílex foram, por norma, nas indústrias paleolíticas que estudámos, as matérias-

primas utilizadas para a exploração de núcleos. Só muito raramente se recorreu  a outras 

rochas, todas elas com características aparentemente menos apropriadas. 

O reconhecimento de um núcleo baseia-se na presença de negativos de levantamentos cuja 

extracção visou a produção de lascas, tendo em vista a sua posterior utilização directa ou o seu 

aproveitamento como suporte para a confecção de utensílios diversificados. Tais negativos 

surgem amiúde intercalados por superfícies corticais ou apresentam-se sobrepostos, formando 

a sua intersecção nervuras mais ou menos bem destacadas, resultando esta sua disposição quer 

do número de lascas obtidas a partir do núcleo, quer da própria estratégia usada na sua 

exploração.  

A par dos negativos descritos surgem por vezes outros, determinados por levantamentos 

que não tinham por fim a obtenção de uma lasca, mas sim a criação específica de uma su-

                                                      
11 A presença de lascas Levallois não era especificamente considerada na sistematização por nós 
adoptada, já que a sua existência se diluía quase sempre no tipo 18, mas a sua presença foi sempre que 
possível assinalada obrigatoriamente e com destaque nas notas, em paralelo com o tipo de objecto lítico a 
que a eventual utilização da lasca como suporte havia conduzido. Não se pode contudo negar a 
dificuldade com que muitas vezes se defrontou a identificação destas peças líticas e a sua diferenciação de 
outros produtos com características morfológicas semelhantes, embora resultantes do desenvolvimento de 
diferentes estratégias de exploração dos núcleos ou até mesmo da manufacturação de alguns artefactos. 
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perfície adequadamente regularizada, onde em seguida incidiram os golpes de percussão que 

originaram a extracção das lascas subsequentes. A definição desta superfície, designada como 

plano de percussão, era por vezes substituída pelo aproveitamento da superfície do negativo de 

um levantamento anterior. Noutros casos a preparação da extracção das lascas não se resumia 

porém à definição de um plano de percussão adequado à posterior incidência da pancada do 

percutor, mas pretendia também condicionar préviamente a morfologia do produto a obter, 

desenvolvendo-se para o efeito um conjunto de operações técnicas devidamente hierarquizadas 

e ordenadas, consubstanciadas na extracção de um conjunto diversificado de extracções 

preparatórias, como sucede de forma paradigmática com o método de debitagem Levallois nas 

suas múltiplas variantes (BOËDA, 1986; BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 1990). 

Uma análise circunstanciada de cada núcleo permite normalmente reconstituir desde logo o 

encadeamento das várias extracções, assinalando-se para cada uma delas o respectivo número 

de ordem, ao mesmo tempo que se deverá procurar determinar também a sua direcção de 

percussão a partir da leitura dos estigmas técnicos observáveis no negativo, por forma a 

delinear a estratégia operatória subjacente à sua exploração. Neste sentido, sempre que tal se 

revelou necessário, o estudo de cada núcleo foi acompanhado pelo estabelecimento de um 

esquema diacrítico definido de acordo com princípios devidamente normalizados (DAUVOIS, 

1976), não só com o intuito de tornar mais esclarecedora a sua leitura técnica, mas até 

frequentemente de a procurar mesmo visualizar. 

Na descrição dos atributos específicos de cada peça, após a indicação do número de ordem 

no inventário respectivo, começou-se por assinalar o tipo de matéria-prima usada e o estado 

físico do núcleo, de acordo com critérios utilizados para o mesmo efeito em relação às lascas, 

passando-se depois à identificação do suporte.  

A definição desta última variável revelava-se bastante pertinente, já que por seu intermédio 

se procuraram discernir as estratégias esboçadas no momento da aquisição e selecção dos 

blocos originais de matéria-prima, as quais se poderiam traduzir na utilização directa dos 

blocos naturais ou dos seixos rolados disponíveis, seleccionando-se eventualmente entre eles 

os que apresentavam as morfologias mais convenientes, no aproveitamento de formas 

resultantes da fragmentação natural dos blocos originais, como sucedia com as calotes 

relativamente aos seixos rolados, ou implicar a obtenção premeditada de lascas cujas 

características morfológicas melhor satisfizessem os fins em vista. 

Relativamente ao registo das dimensões, a sua aferição nos núcleos consistiu na determi-

nação do comprimento, da largura e da espessura, definindo-se estas duas últimas pela sua 

perpendicularidade em relação à primeira, a qual é estabelecida em função do eixo morfológico 

maior da peça. A única excepção a esta última regra consistiu na determinação do 

comprimento nos núcleos cuja exploração implicou uma preparação prévia, tendo em vista a 

obtenção preferencial de lascas de forma pré-determinada segundo uma estratégia unipolar ou 

bipolar, como sucedia com algumas variantes dos núcleos Levallois. Neste caso a aferição do 
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comprimento foi estabelecida segundo a orientação das percussões registada nos negativos dos 

produtos de debitagem preferenciais. 

Em seguida procurou-se anotar o número de levantamentos cuja extracção era contabi-

lizável a partir dos negativos observáveis em cada núcleo, individualizando-se a sua dis-

tribuição por mais do que uma superfície de exploração sempre que tal se justificava e 

registando-se, nesse caso, o número de levantamentos existentes em cada superfície de acordo 

com a sequência operatória subjacente ao seu aproveitamento. Quando tal não era possível, 

indicava-se em primeiro lugar a face com um menor número de extracções. Paralelamente, 

assinalou-se ainda a disposição dos levantamentos em cada superfície de exploração, 

determinando-se a sua orientação em relação ao eixo morfológico da peça e, sempre que o 

núcleo apresentava mais do que uma superfície de exploração, seguindo-se critérios similares 

aos utilizados na aferição do atributo anterior.  

Esta descrição da exploração de cada núcleo terminou com a anotação da inclinação dos 

respectivos levantamentos, separando-se igualmente o seu registo de forma independente para 

cada superfície de exploração. Por razões operacionais indicou-se apenas a ocorrência de três 

níveis de inclinação distintos, considerando-se como planos os levantamentos com uma 

inclinação entre 0° e 30°, oblíquos os levantamentos com uma incidência entre os 30° e os 60° 

e abruptos os que evidenciavam uma inclinação que ia dos 60° aos 90°. Frequentemente, no 

conjunto dos levantamentos descritos, verificou-se contudo a necessidade de admitir a 

existência de situações de transição que variavam entre o plano e o oblíquo ou entre o oblíquo 

e o abrupto. 

Por último, antes de se proceder à classificação dos núcleos, pretendeu-se definir o seu grau 

de exaustão ( GE ), de acordo com critérios originalmente definidos por M. A. Querol e M. 

Santonja para o estudo de materiais acheulenses da jazida de Pinedo, em Toledo (QUEROL e 

SANTONJA, 1979), e cuja operacionalidade já havia sido por nós testada (CUNHA-RIBEIRO, 

1992-1993). Tratava-se de distinguir os núcleos que evidenciavam uma exploração pouco 

desenvolvida, por vezes apenas mesmo esboçada ( GE: 0 ), dos que se apresentavam 

intensamente aproveitados ( GE: 1 ), apartando-se, contudo, estes últimos das peças com um 

nível de exploração tão intensivo que se tornava impraticável nelas obter novas extracções, 

sendo neste caso lícito considerá-las como núcleos esgotados ( GE: 2).     

Com esta análise procurou-se aferir para os núcleos o grau de aproveitamento da matéria-

prima revelado pela sua exploração, no intuito de estabelecer um paralelo com os resultados 

que o estudo das lascas visava, por seu lado, alcançar. Em ambos os casos o estudo efectuado 

decorria, de forma particularmente clara, da utilização como matéria-prima preferencial do 

quartzito e do quartzo sob a forma de seixos rolados. Na verdade, a sua exploração revela-se 

bem distinta do aproveitamento de nódulos de sílex onde a superfície exterior se apresenta por 

norma ocupada por uma zona cortical cujas propriedades físicas e mecânicas se diferenciam 

totalmente das da rocha existente no interior. Desta forma, enquanto a exploração de um 
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nódulo de sílex implicava desde logo o desenvolvimento de uma ampla operação de 

descorticagem, pelo menos das zonas onde se pretendia posteriormente efectuar a extracção de 

lascas devidamente operacionais, já nos seixos de quartzito e de quartzo as próprias lascas de 

descorticagem apresentam de imediato gumes cortantes e resistentes, dado que o córtex não 

evidencia propriedades mecânicas diferentes das do resto da peça, resultando antes a sua 

formação apenas da alteração física superficial da rocha decorrente do boleamento sofrido. 

Relativamente à classificação dos núcleos, havíamos já verificado a inadequação das sis-

tematizações que alicerçavam parte significativa dos seus pressupostos na morfologia resul-

tante da aplicação de determinadas estratégias de exploração das peças, permitindo a iden-

tificação de núcleos piramidais, prismáticos, discóides ou globulosos, embora concomitan-

temente considerassem também a existência de núcleos Levallois, por exemplo, cuja indi-

vidualização se apoiava na presença de determinados atributos técnicos que indiciavam uma 

preparação prévia dos produtos a obter. Esta situação levou-nos numa primeira fase de de-

senvolvimento da nossa investigação a adoptar a classificação usada por M. A. Querol e M. 

Santonja para o estudo dos núcleos da jazida acheulense de Pinedo (CUNHA-RIBEIRO, 1992-

1993), que se baseava na identificação de diferentes estratégias de remoção das lascas para 

individualizar a ocorrência de distintos grupos de núcleos (QUEROL e SANTONJA, 1979). 

No presente trabalho optámos porém por utilizar a sistematização posteriormente apresentado 

por M. Santonja (SANTONJA, 1984-85), a qual constitui uma clara evolução da anterior 

proposta classificativa, escorando o essencial da sua fundamentação não só nas técnicas de 

exploração de cada núcleo, como também na sequência operatória evidenciada na extracção 

dos vários levantamentos. A existência ou não de uma preparação prévia dos planos de 

percussão é aí apenas pontualmente considerada uma variável complementar, enquanto os 

particularismos morfológicos das peças são ignorados. 

Na sua totalidade os núcleos foram assim repartidos por onze grupos diferentes, três dos 

quais se encontram divididos em três subgrupos. 

Entre os núcleos do grupo I integraram-se peças com um reduzido número de levanta-

mentos, quase sempre isolados um dos outros ou pelo menos nunca apresentando mais do que 

dois levantamentos adjacentes, sem que nenhum deles evidencie qualquer tipo de preparação 

dos respectivos planos de percussão. 

No grupo II os núcleos apresentam já um número variado de levantamentos adjacentes a um 

mesmo plano e com direcções de percussão paralelas ou subparalelas, formando uma ou mais 

séries independentes entre si. Em todo o caso, a amplitude da área explorada pode variar 

significativamente de peça para peça. 

O grupo III, por seu turno, engloba peças definidas pela extracção de levantamentos 

paralelos ou subparalelos entre si, dispostos em torno de um plano de percussão ao qual 

conferem um recorte pelo menos tendencialmente poligonal. Nalguns casos pode-se registar 

uma prévia preparação dos respectivos planos de percussão, enquanto a diferenciada inclinação 
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dos levantamentos conduz, por outro lado, à definição de uma secção triangular ou rectangular. 

Os núcleos que evidenciam um número de extracções variado dispostas em múltiplos 

planos que se recortam entre si, revelando a respectiva exploração uma judiciosa estratégia de 

exploração assente no aproveitamento dos negativos de extracções anteriores como planos de 

percussão para a obtenção de novos levantamentos, foram aglutinados no grupo IV. No mínimo 

apresentam sempre mais do três levantamentos adjacentes, conduzindo a sua exploração 

intensiva ao aparecimento de formas tendencialmente poliédricas. 

Quando os núcleos se caracterizam pela extracção alternante de levantamentos em torno de 

uma aresta, situada ou não em posição equatorial, eles são associados ao grupo V. Tais peças 

podem por vezes apresentar mais do que uma série de extracções estruturadas em torno de 

diferentes arestas, contíguas ou não. 

Seguem-se os grupos que integram diferentes tipos de núcleos caracterizados pelo de-

senvolvimento de extracções centrípetas.  

No grupo VI surgem assim peças com uma superfície de exploração principal onde os 

levantamentos foram sendo tradicionalmente extraídos da periferia para o centro da peça, 

evidenciando no seu conjunto uma disposição centrípeta, incluindo frequentemente peças com 

morfologia discóide. O maior ou menor desenvolvimento da preparação dos planos de 

percussão de tais levantamentos na face oposta, ou mesmo a ausência de tal preparação, 

permitiu considerar a existência de três subgrupos: VIa - núcleos com preparação do plano de 

percussão na face inferior, onde abrange a totalidade do contorno da peça; VIb - núcleos com 

preparação do plano de percussão na face inferior abarcando entre 10% e 90% do seu contorno 

periférico; VIc - núcleos sem qualquer preparação premeditada do plano de percussão na face 

inferior; 

Já no grupo VII os núcleos apresentam duas faces de exploração justapostas, ambas evi-

denciando uma disposição centrípeta dos respectivos levantamentos, verificando-se que a sua 

extracção se desenvolveu muitas das vezes segundo uma sequência alternante. 

Os três grupos de núcleos subsequentes correspondem a peças que, de uma forma mais 

clara ou não, evidenciam estratégias exploratórias onde emerge o propósito de obter extracções 

de morfologia pré-determinada. 

Desde logo, no grupo VIII surgem núcleos com uma preparação prévia segundo 

modalidades relativamente diversas, por vezes mesmo parcial, visando contudo a obtenção de 

uma extracção preferencial que recorta significativamente os levantamentos preparatórios, o 

que permite considerar a sua equiparação aos tradicionalmente chamados núcleos “proto-

levallois”. 

Os núcleos do grupo IX, por seu lado, correspondem aos núcleos Levallois, os quais se 

repartem por três subgrupos diferentes de acordo com os produtos finais que a sua cuidada 

preparação prévia visava obter: IXa - núcleos Levallois de lascas; IXb - núcleos Levallois de 

pontas; IXc - núcleos Levallois de lâminas. 
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Quanto ao grupo X, aí se integram núcleos sobre lasca em que a superfície de exploração 

corresponde ao anverso do suporte, distinguindo-se as seguintes variantes operatórias: Xa - 

núcleos com uma única extracção que evidencia um plano de percussão preparado ou várias 

extracções separadas entre si mas todas com plano de percussão preparado; Xb - núcleos com 

um único levantamento ou diversos levantamentos separados entre si não apresentando 

nenhum deles qualquer preparação dos respectivos planos de percussão; Xc - núcleos com 

várias extracções adjacentes sem preparação especial dos planos de percussão; 

Por último, no grupo XI contabilizaram-se as peças cuja exploração particularmente in-

tensiva não permitia distinguir a estratégia operatória subjacente ao seu aproveitamento, não se 

podendo consequentemente integrá-los em nenhum dos grupos anteriormente considerados. 

A estes diferentes grupos de núcleos acrescentámos apenas a existência dos chamados 

fragmentos de núcleos, integrando objectos líticos que pelas características de talhe eviden-

ciadas correspondiam inequívocamente a parte de núcleos, tendo-se deles separado por 

fractura, estalamento ou lascamento acidental, não sendo contudo possível vislumbrar em tais 

peças atributos suficientemente explícitos para permitir a sua adequada associação a qualquer 

grupo específico de núcleos.   

Globalmente a operacionalidade deste sistema classificativo revelou-se bastante eficaz ao 

longo de toda a nossa investigação, testemunhando além do mais uma hábil adaptação às 

peculiaridades das indústrias líticas elaboradas a partir da transformação por talhe de seixos 

rolados de quartzito e de quartzo. 

No seu conjunto, esta sistematização dos núcleos proposta por M. Santonja não pode ser 

porém entendida de forma rígida, limitando-se a definição de cada um dos grupos referidos à 

reunião de uma série de atributos particulares e exclusivos. Além do mais, a estratégia de 

exploração de tais grupos evidencia amiúde uma dinâmica de desenvolvimento que nalguns 

casos conduz à passagem de uma peça de um grupo para outro, como o testemunham as 

múltiplas formas de transição detectadas. O próprio Santonja havia já assinalado que “la 

totalidad de los núcleos forma sin duda un conjunto estructurado, al que puede aplicarse el 

concepto de cadena tecnológica” (SANTONJA, 1984-85, p.31), chegando mesmo a propor um 

esquema de relações técnicas entre os vários grupos onde visualizava o estabelecimento de 

conexões baseadas na génese e desenvolvimento de muitos dos grupos aí considerados. 

 

De qualquer maneira, a maior ou menor representatividade de cada um deles ou a sua 

eventual ausência indiciará a estratégia de aproveitamento da matéria-prima que está subja-

cente à indústria em estudo, o seu grau de exaustão e a complexidade tecnológica atingida. 

Na prática esta visão dinâmica depara frequentemente com situações menos claras do ponto 

de vista classificativo. Nalguns casos trata-se apenas de simples formas de transição entre dois 

grupos diferentes de núcleos, noutros porém emergem peças onde à afirmação de uma 

determinada estratégia de exploração do núcleo se sobrepõem indícios que sugerem a tentativa 
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de desenvolvimento de características próprias de outro grupo de núcleos. Acresce ainda que 

em certas peças se podem também observar testemunhos de uma primeira fase de exploração 

dos núcleos de acordo com uma estratégia diferente daquela que posteriormente se veio a 

impor e a condicionar a própria morfologia final da peça tal como chegou até nós. 

Os núcleos devem ser assim analisados no quadro de um sistema de produção de materiais 

líticos onde por vezes alguns dos diferentes grupos considerados surgem aglutinados no 

interior de uma mesma cadeia operatória, não se podendo também deixar de considerar a 

possibilidade de ocorrerem desenvolvimentos na exploração de certas peças susceptíveis de 

determinarem a sua transferência para uma cadeia operatória diversa da que inicialmente se 

integrava. 

 

 

 

 
Fig. 4.2. Relações observáveis entre os diferentes grupos de núcleos considerados na classificação 
proposta por M. Santonja (SANTONJA, 1984-1985). 
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Ora, tendo em conta a particular adequação do sistema classificativo dos núcleos definido 

por M. Santonja à análise dos materiais  integrada no âmbito do presente trabalho, julgou-se 

também pertinente nele considerar a proposta de interpretação tecnológica  elaborada de forma 

complementar a partir da  referida  classificação para o estudo de algumas indústrias líticas 

recolhidas em jazidas de superfície localizadas no Alto Guadiana, embora introduzindo-lhe 

algumas modificações que se entenderam necessárias (MARTÍN et al., 1994; JIMÉNEZ MAN 

ZANARES et al., 1995)12.  

Basicamente, foi possível considerar a integração dos vários grupos de núcleos em 6 ca- 

deias operatórias distintas, cada uma delas definida pela adopção de métodos de debitagem pró 

prios.  

Assim, os núcleos dos grupos I e II, bem como os núcleos do grupo III sem qualquer 

preparação dos respectivos planos de percussão, integraram-se na cadeia operatória de talhe 

simples, a qual se baseia quase sempre na extracção de um número limitado de lascas de 

descorticagem ou de semi-descorticagem. Mas se em relação aos núcleos do grupo I é im-

putável a extracção preferencial de lascas de primeira geração em geral com talão cortical, com 

destaque para as lascas de tipo 1A, relativamente aos núcleos do grupo II e do grupo III aqui 

incluídos, tanto se terá obtido numa primeira fase da sua exploração produtos de debitagem 

similares, como na fase subsequente é já de admitir o aparecimento de lascas resultantes do 

desenvolvimento lateral do talhe, evidenciando dorsos corticais. No seu conjunto 

predominavam os talões corticais, surgindo contudo por vezes talões lisos e, mais raramente, 

diedros. 

Na cadeia operatória multifacial, por seu lado, integram-se exclusivamente os núcleos do 

grupo IV, bem definidos por uma estratégia operatória oportunista onde a produção de cada 

novo levantamento procurou sempre aproveitar os negativos de anteriores extracções como 

plano de percussão. O seu desenvolvimento permite a produção de todo o tipo de lascas, bem 

como grande variedade de talões, tudo dependendo do grau de exaustão atingido. Note-se, 

porém, que a eventual presença de talões diedros ou facetados não corresponde aqui a qualquer 

tipo específico de preparação do respectivo plano de percussão, mas tão só ao recorte de 

negativos de anteriores extracções. Acresce que, como sublinha M. Santonja, no que às lascas 

diz respeito podem mesmo aparecer peças com um anverso onde o recorte dos negativos de 

levantamentos mais antigos sugere uma morfologia similar à de verdadeiras lascas Levallois. 

De igual forma, a cadeia operatória bifacial abarca apenas os núcleos do grupo V, com eles 

partilhando uma estratégia operatória alicerçada na extracção alternante de levantamentos em 

torno de uma ou mais arestas, o que pode conduzir à obtenção de lascas de diferentes gerações, 

tudo dependendo do grau de exaustão dos núcleos. Prevalecem contudo as lascas de 

                                                      
12 Optou-se assim por uma maior normalização no estudo destes materiais, facilitando a realização de 
eventuais comparações com outras jazidas e evitando também a adopção de sistemas classificativos com 
uma diferente identificação dos vários grupos de núcleos, sem que daí resultasse uma distinta e inovadora 
análise das respectivas estratégias operatórias (JARA, 1996). 
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descorticagem ou de semi-descorticagem com talões lisos ou corticais, embora naturalmente 

estes também possam tanto ser diedros como facetados. 

Em seguida surge a chamada cadeia operatória de talhe centrípeto, que como o seu próprio 

nome deixa entender se reporta às peças dos subgrupos VIa, VIb e VIb e do grupo VII, 

caracterizados em conjunto pelo facto de a sua estratégia operatória se basear na obtenção de 

levantamentos orientados da periferia para o centro, que tanto podem incidir apenas numa das 

faces do núcleo, como em duas faces justapostas, desenvolvendo-se neste último caso de forma 

alternante. Com a sua continuada exploração os núcleos desta cadeia operatória tendem na 

maior parte dos casos a apresentar uma silhueta circular ou subcircular, enquanto as lascas 

produzidas apresentam por norma dimensões relativamente reduzidas, correspondendo em 

regra a produtos de segunda geração. Os talões, bastante diversificados, são preferencialmente 

lisos, diedros e facetados nos núcleos do grupo VII e dos subgrupos VIa e VIb, embora neste 

último subgrupo possam também ser corticais. Já entre os levantamentos obtidos a partir de 

núcleos do subgrupo VIc surgem naturalmente apenas talões corticais. 

Relativamente aos outros núcleos, à excepção do grupo XI, onde pela sua própria definição 

se incluem opções exploratórias tão diversificadas que não são associáveis a nenhuma cadeia 

operatória específica, todos os restantes apresentam estratégias operatórias que passam 

potencialmente pela pré-determinação da forma das extracções que em última instância deles 

se procura retirar.  

Entre os núcleos referidos destacam-se desde logo os núcleos do grupo VIII, que cor-

respondem grosso modo aos chamados núcleos proto-levallois, e os núcleos do grupo IX, que 

se repartem pelas categorias classicamente admitidas no âmbito do método de debitagem 

Levallois, os quais foram repartidos no âmbito da proposta de interpretação tecnológica a que 

nos reportámos por duas cadeias operatórias distintas (MARTÍN et al., 1994; JIMÉNEZ 

MANZANARES et al., 1995). As peças do grupo VIII associaram-se assim a uma cadeia 

operatória designada como de talhe de uma só lasca pré-determinada, enquanto as do grupo IX 

se integravam no seu todo na cadeia operatória de debitagem Levallois. 

Julgamos no entanto que no quadro de uma abordagem tecnológica dos processos de 

obtenção de produtos pré-determinados de acordo com o método de debitagem Levallois, o es-

tudo de todos estes núcleos deve ser considerado em conjunto. Na verdade, na sequência de 

diversos trabalhos de investigação tecnológica foi possível ultrapassar a clássica concep-

tualização do método Levallois, a qual se restringia ao desenvolvimento de uma cuidada 

preparação prévia do núcleo visando a obtenção de uma única extracção pré-determinada, de 

acordo com uma estratégia de exploração claramente linear. Registou-se assim a ocorrência de 

diferentes sistemas de aproveitamento de núcleos preparados pelo método de debitagem Leval-

lois, os quais por vezes se traduziam mesmo na extracção sucessiva de mais do que um 

levantamento pré-determinado, sendo para tal apenas necessária uma gestão eficaz da mor-

fologia da superfície de exploração previamente definida, recorrendo-se pontualmente ao seu 
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reajustamento no decorrer da própria exploração do núcleo (GENESTE, 1985; BOËDA, 1986; 

BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 1990). 

Desta forma, para além dos núcleos Levallois lineares que conduziam à extracção de uma 

única lasca preferencial, identificaram-se núcleos Levallois recorrentes cuja exploração 

resultou na obtenção de mais do que um produto de debitagem em que a morfologia havia sido 

pré-determinada, podendo-se distinguir entre eles os que evidenciavam uma orientação 

unipolar ou bipolar dos levantamentos que haviam condicionado toda a sua preparação prévia, 

dos núcleos que apresentavam uma orientação centrípeta das sucessivas extracções pré-

determinadas. Em comum, registava-se em todos uma preocupação subjacente ao de-

senvolvimento da sua exploração que se concretizava na necessidade de se definirem con-

vexidades laterais e distais em relação aos levantamentos a obter, os quais serviriam de guias à 

sua extracção, determinando-lhes a respectiva forma. 

Em nosso entender, a adopção destes critérios na definição da existência de uma estratégia 

operatória Levallois pareceu-nos bastante pertinente no âmbito do desenvolvimento da 

investigação realizada, embora no que respeita à sua classificação tenhamos decidido manter 

no quadro do inventário realizado a sistematização proposta por M. Santonja, apenas 

assinalado complementarmente a especificidade operatória de cada núcleo Levallois, isto é, 

indicando se se tratava de um núcleo com uma exploração linear ou recorrente e neste último 

caso se correspondia a uma estratégia de exploração unipolar, bipolar ou centrípeta. Ora, ao 

determinar uma maior maleabilidade na definição dos atributos indispensáveis à identificação 

do método de debitagem Levallois, esta opção permitiu uma abrangência tal que nela se diluiu 

o próprio conceito de proto-levallois que está na base da definição do grupo VIII. Daí a 

inclusão da totalidade dos núcleos dos grupos VIII e IX numa cadeia operatória 

específicamente relacionada com o método de debitagem Levallois, no âmbito da qual surgia a 

produção de lascas não só pré-determinadas, como também uma série de outras lascas cuja 

extracção havia configurado a preparação adequada da superfície de exploração, sendo em 

consequência designadas como lascas pré-determinantes. Em regra trata-se de pequenas lascas 

não corticais com talão liso, diedro ou cortical, embora numa fase de inicialização do núcleo 

possam ser naturalmente produzidas algumas lascas de descorticagem. 

Não se pode porém deixar de sublinhar a proximidade existente entre as estratégias de 

exploração de alguns núcleos do grupo VI e o desenvolvimento de determinadas sequências 

operatórias de tipo Levallois. Esta situação é aliás particularmente pertinente quando se trata 

de estabelecer a separação entre os chamados núcleos discóides e os núcleos Levallois 

recorrentes centrípetos, tendo levado A. Turq a afirmar: “…nous ayons à faire, dans le 

débitage discöide, comme dans toutes les méthodes de débitage Levallois, à des systèmes 

proches, non cloisonnés (possibilité de passage) qui permettent tous la production d’éclats 

prédéterminés dont le degré de prédétermination, donc de standardisation, augmente en 

fonction du soin donné à la préparation de la surface de débitage et au positionnement plus ou 
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moins précis du ou des plans de frappe” (TURQ, 1992, p.617-618). Na sequência desta análise 

Turq propôs-se mesmo reservar a utilização do método de debitagem Levallois num sentido 

restrito que abrangeria apenas os núcleos com estratégias de exploração lineares ou recorrentes 

unipolares e bipolares, agrupando à parte e em conjunto os chamados núcleos discóides e os 

núcleos Levallois recorrentes centrípetos.  

Embora se trate sem dúvida de uma proposta com acuidade e cuja aplicação é merecedora 

de ponderação, haverá que entrar em linha de conta com a individualização desenvolvida por 

Eric Boëda, com base em critérios de cariz tecnológico, entre os chamados sistemas de 

debitagem Levallois e os de debitagem discóide (BOËDA, 1993). De acordo com tal estudo, 

nos núcleos Levallois a hierarquização entre as suas duas faces ou a cuidada manutenção da 

morfologia pré-determinante da chamada face de exploração permite distingui-los claramente 

dos núcleos discóides associáveis ao grupo VII. Já relativamente aos núcleos dos subgrupos 

VIa, VIb e VIc tal distinção nem sempre se afigura tão clara, dado que também eles patenteiam 

por definição uma clara hierarquização entre as suas duas faces, incidindo a exploração apenas 

numa delas, enquanto a face oposta servia exclusivamente de plano de percussão preparado ou 

não numa extensão variável. Os núcleos Levallois destacar-se-iam agora não só pela 

circunstância de os respectivos levantamentos pré-determinantes e pré-determinados se 

apresentarem desenvolvidos de forma paralela ou subparalela ao plano de intersecção das duas 

superfícies secantes que definem volumétricamente o núcleo, como também pela adequada 

gestão da morfologia da sua face de exploração, de forma a manter e renovar sempre que 

necessário as convexidades laterais e distais que serviriam de guias às extracções pré-

determinadas. Porém, o sistema de debitagem discóide, quer no âmbito dos subgrupos VIa, VIb 

e VIc, quer em relação grupo VII, permitiria destacar também levantamentos pré-determinados, 

delimitados em qualquer dos casos pela própria convexidade da superfície ou das superfícies 

de exploração do núcleo, obtidos em ambas as situações de acordo com uma estratégia 

operatória frequentemente recorrente. Um dos poucos critérios para a distinção destes 

levantamentos pré-determinados basear-se-ia no facto de evidenciarem uma direcção de 

percussão perpendicular à linha de intersecção das duas superfícies dos núcleos, embora tal 

atributo não fosse por si só exclusivo e muito menos conclusivo. 

Na prática, a frequente proximidade que os núcleos dos subgrupos VIa, VIb e VIc apre-

sentam muitas das vezes com os núcleos Levallois recorrentes centrípetos remete-nos de novo 

para a acuidade das observações de A. Turq e sua operacionalidade. 

Resta-nos assinalar a presença de núcleos do grupo X, relacionada com o desenvolvimento 

de uma estratégia de exploração que visaria igualmente a obtenção de produtos de debitagem 

com forma pré-determinada de acordo com o chamado método de debitagem Kombewa. Em 

termos práticos a sua aplicação traduzia-se num processo de aproveitamento como superfície 

de exploração da regular convexidade do anverso de uma lasca usada como suporte do núcleo, 

o que levava à obtenção de produtos de debitagem cuja morfologia poderia ser assim pré-
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determinada, sem que para tal fosse necessário proceder a uma prévia preparação da face de 

exploração do núcleo, como sucede com o método Levallois, pressupondo além do mais uma 

assinalável economia de gestos (DAUVOIS, 1981). As lascas obtidas tanto podiam 

corresponder a simples lascas Kombewa, como apresentarem uma adequada preparação dos 

planos de percussão ou indiciarem a extracção de vários levantamentos adjacentes, o que em 

termos gerais justificava a aceitação da proposta de sistematização apresentada por M. 

Santonja (SANTONJA, 1984-85). 

Quanto aos núcleos do grupo III com planos de percussão preparados, apartados que foram 

dos seus congéneres menos elaborados e integrados na cadeia operatória de talhe simples, 

sublinhe-se também a circunstância de corresponderem por norma a peças intensamente 

exploradas, sugerindo frequentemente a extracção de lascas guiadas pelos negativos e arestas 

de anteriores levantamentos uma elevada complexidade tecnológica e mesmo, nalguns casos, 

fortes indícios de pré-determinação. É de qualquer forma clara a sua associação à produção de 

lascas não corticais com talões lisos, diedros ou facetados, por vezes relativamente alongadas. 

A reduzida representatividade destes últimos núcleos e dos seus congéneres do grupo X, 

bem como o facto de ambos corresponderem a estratégias operatórias relativamente complexas 

embora significativamente diferenciadas, já que tanto resultavam da obtenção de lascas 

condicionadas pela própria morfologia do suporte, como pelo eventual aproveitamento 

judicioso de anteriores levantamentos,  levou-nos a considerar a sua integração em cadeias 

operatórias que partilhando certamente o mesmo objectivo, se alicerçavam em métodos de 

talhe bem diferenciados, mas que em conjunto designámos como cadeias operatórias de talhe 

tendencialmente pré-determinado.  

Por fim, registe-se que se a individualização entre os vários grupos de núcleos considerados 

revelava nalguns casos uma certa complexidade, muitas vezes o problema residiu na separação 

entre os verdadeiros núcleos, isto é, entre os objectos líticos cuja fragmentação por talhe visou 

a obtenção de lascas, e alguns dos chamados utensílios nucleares, ou seja, os utensílios cuja 

definição assentou na transformação dos respectivos suportes através da extracção de um 

número variável de levantamentos.  

A delicadeza deste problema ganha aliás uma dimensão particular quando se trata de 

analisar uma indústria lítica elaborada a partir da transformação de seixos rolados, tanto mais 

que as características das matérias-primas em questão e a frequente associação de tais materiais 

líticos a contextos geológicos com uma dinâmica sedimentar pouco favorável, retiram qualquer 

veleidade que se pudesse ter na eventual realização de estudos de traceologia tendo em vista a 

resolução deste problema. Como atempadamente sublinhou A. Tavoso, “dans une industrie 

entiérement tirée de galets, il n’y a aucun critére objectif qui permette de séparer les núcleus, 

résidus de blocs dont a tiré des éclats, des outils mis en forme par grands enlèvements. (…) 

L’utilisation ou la création de plans de frappe permettant d’obtenir les plus grands éclats 

possibles d’un galet donné, la morphologie souvent irrégulière, l’absence de tranchant ou de 
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pointe paraissant commodément utilisable, l’épannelage en général plus poussé sont les 

critéres qui expliquent les plus souvent l’attribution d’un galet taillé aux nucléus plutôt qu’aux 

outils sur galets” (TAVOSO, 1978, p. 33). 

Quando, porém, procuramos desenvolver o estudo destas indústrias paleolíticas numa 

perspectiva de ordem tecnológica, onde a análise dos núcleos assume aliás um papel de 

particular relevo, julgamos que a distinção de alguns dos núcleos relativamente a certos 

utensílios nucleares se deve alicerçar em parâmetros completamente diferentes. Não sendo de 

descurar a presença de um gume cortante e operacional ou a definição pontual de uma ponta 

bem destacada por talhe como indícios de alguma relevância para a determinação de um 

utensílio, o cerne da questão situa-se porém na inserção de cada peça no âmbito dos sistemas 

de produção de materiais líticos subjacentes a cada indústria. Nesse sentido, sempre que 

possível, procurou-se através do respectivo estudo técnico definir a sua associação a uma 

cadeia operatória especificamente virada para a produção de determinados utensílios ou 

visando explícitamente a obtenção de suportes de acordo com uma estratégia de exploração 

que, naturalmente, se deveria integrar na dinâmica operatória testemunhada pelos restantes 

núcleos identificados na respectiva indústria. 

Outra situação onde a fronteira entre núcleos e utensílios nucleiformes nem sempre é fácil 

de estabelecer surge em relação a algumas peças que, após terem sido intensivamente 

exploradas como núcleos, foram em seguida aproveitados como suportes para a confecção de 

determinados utensílios, tendo-se esta última transformação consubstanciado quase sempre na 

definição por retoque de uma zona activa correspondente a um entalhe ou a um gume. Mas se 

em muitos casos este reaproveitamento é por demais evidente, noutros revela-se contingente, 

tanto mais que a distinção entre retoque e levantamento nem sempre é totalmente clara13. 
 

4.2.3.3. Fragmentos de talhe, detritos e outros objectos líticos 
 

No decurso das operações de talhe orientadas quer para a obtenção específica de levan-

tamentos, quer para a manufacturação de determinados tipos de utensílios, surgem amiúde 

subprodutos que não correspondem nem à definição técnica de uma lasca, nem tão pouco 

evidenciam as características de um núcleo ou de qualquer utensílio particular. Em geral trata-

se de fragmentos de dimensões muito variáveis, cuja produção ocorre frequentemente em 

simultâneo com a própria extracção de uma lasca, sem que todavia apresente características 

morfológicas e técnicas capazes de permitirem a sua individualização. Paralelamente, durante a 

exploração de um núcleo ou no decorrer da manufacturação de um utensílio, é vulgar 

acontecerem acidentes que se traduzem na fragmentação de tais peças, dando origem ao 

aparecimento de fragmentos de lasca, de núcleos ou de determinado tipo de utensílios. Quando, 

porém, estes fragmentos não apresentam características que os permitam relacionar com 

                                                      
13 Veja-se a este propósito o conteúdo da nota 6 no presente capítulo. 
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nenhum dos objectos líticos donde provêm, eles são genericamente agrupados com os 

subprodutos de talhe anteriormente referidos no interior de uma categoria classificativa 

genericamente designada por fragmentos de talhe. 

A avaliação da importância destes fragmentos de talhe no quadro das indústrias paleolíticas 

que tivemos o ensejo de estudar deve ser encarada com particular prudência. Na verdade, 

sempre que a prospecção de tais materiais líticos se desenvolveu na superfície ou no interior de 

um terraço fluvial limitou-se a recolha de tais fragmentos a peças onde os indícios de talhe 

intencional fossem inquestionáveis, já que a própria dinâmica do processo de sedimentação 

fluvial pode dar origem a acções de fragmentação natural de que resultam objectos líticos que 

dificilmente se conseguem distinguir de forma eficaz dos produtos da intervenção humana. Por 

outro lado, quando uma indústria lítica provém de um contexto onde a presença de seixos 

rolados de quartzito e de quartzo é claramente de origem antrópica, o número destes 

fragmentos de talhe tende a subir exponencialmente, sendo ainda por vezes acompanhados pela 

individualização de alguns fragmentos resultantes da ocorrência de acidentes bem 

determinados, como acontece com os estalamentos, o mesmo sucedendo também com a própria 

identificação dos chamados detritos. 

Assim, na categoria dos detritos integraram-se, sempre que tal foi possível, os objectos 

líticos cuja presença num determinado local só poderia ser imputada à acção do homem, não 

apresentando nenhum deles, contudo, qualquer evidência estruturada de talhe, encontrando-se 

apenas nalguns casos seccionados por fracturas. Entre os estalamentos abarcaram-se, como o 

próprio nome indica, os objectos líticos cuja separação em relação ao bloco original de 

matéria-prima resultou de um estalamento de origem térmica ou mecânica, seguindo 

normalmente neste último caso planos de clivagem existentes no interior da matéria-prima. 

Sempre que se revelou viável distinguiram-se os estalamentos que seccionaram objectos líticos 

que havia sido previamente talhados, daqueles que aparentemente resultavam da ablação de um 

bloco bruto de matéria-prima, já que não apresentavam qualquer estigmas de talhe. Os 

primeiros foram naturalmente agrupados com os fragmentos de talhe no quadro da análise 

global das indústrias líticas em estudo, enquanto os segundos se consideraram à parte, em 

paralelo com os detritos. 

Relativamente aos atributos considerados no âmbito do estudo destes diferentes objectos 

líticos, em relação a todos eles registou-se o número de inventário de cada peça, o tipo de 

matéria-prima e o estado de alteração física da sua superfície, tendo-se limitado a aferição das 

principais dimensões - comprimento, largura e espessura - aos fragmentos de talhe. 

Por último, quando as condições de jazida permitiam apartar em condições satisfatórias 

certos objectos líticos cuja presença num determinado local indiciava um transporte de origem 

antrópica, chegou-se mesmo a contabilizar entre eles numerosos seixos rolados ou fragmentos 

de seixos que não evidenciavam quaisquer vestígios de talhe. Com efeito, perante a manifesta 

utilização do percutor duro no desenvolvimento das mais diversas operações de talhe, bem 
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patente frequentemente nas cicatrizes observados nos diferentes objectos líticos das indústrias 

paleolíticas que lhes estavam associadas14, não se poderia deixar de ponderar a utilização de 

alguns desses seixos como eventuais percutores. Nesse sentido, no seu estudo, para além do 

código de inventariação de cada objecto, da identificação da sua matéria-prima, da indicação 

do respectivo estado físico e da aferição das suas principais dimensões, houve o cuidado de 

localizar sempre que possível a presença na respectiva superfície de estigmas resultantes da 

eventual utilização da peça como percutor, isto é, de sinais de picotagem ou de massacramento 

agrupados em extremidades relativamente destacadas, nas proximidades de arestas ou em 

zonas com uma certa angulosidade, bem como de anotar a existência de pequenas fracturas ou 

de levantamentos decorrentes do exercício da referida actividade e o seu respectivo 

posicionamento15. Acima de tudo tratava-se de sustentar a consistência de uma hipótese cuja 

efectiva validação sabíamos de antemão que só muito dificilmente deixaria o domínio das 

probabilidades. 

 

 

4.2.4. Os utensílios 

 

Na análise dos utensílios agruparam-se todos os objectos líticos intencionalmente trans-

formados por talhe com o intuito de criar zonas activas e/ou formas propícias ao desempenho 

de determinadas funções cuja identificação precisa na maior parte dos casos se ignora. A sua 

manufacturação traduziu-se por vezes na combinação da extracção de levantamentos visando a 

obtenção de formas volumetricamente adequadas ao fim em vista, com o desenvolvimento de 

retoques, estes últimos incidindo de maneira a possibilitar tanto a regularização de algumas 

formas particulares, como a assegurar a respectiva eliminação ou a determinar em certos casos 

a sua definição de raiz. Esta transformação pode-se no entanto reduzir apenas a uma das 

operações referidas, como sucede nas formas mais clássicas de raspadores, onde a zona activa 

                                                      
14 Como já se viu, associa-se tradicionalmente a utilização do percutor macio à extracção de 
levantamentos com convexidade pouco pronunciada, por oposição aos levantamentos obtidos com 
percutor duro, onde se conservam de forma relativamente bem destacada os estigmas de talhe e se 
evidencia uma concavidade acentuada nos respectivos negativos. Este critério, estabelecido inicialmente 
para o estudo do talhe em sílex, revela uma adequação bastante mais discutível quando nos reportamos à 
análise de materiais em quartzito, já que o desenvolvimento do talhe em tais circunstâncias só muito 
raramente sugere a utilização do percutor macio. De acordo com algumas experiências de talhe 
relativamente recentes, o recurso ao percutor macio no talhe do quartzito conduz aliás essencialmente à 
obtenção de extracções invasoras e adelgaçadas (MOLONEY, et al., 1988). 
 
15 São tradicionalmente raros na bibliografia da especialidade as referências a estudos sobre a presença de 
percutores nas indústrias acheulenses do Paleolítico inferior (MALVESIN-FABRE, 1953 e 1956). Para a 
definição dos critérios descritivos expostos socorremo-nos porém da análise sobre percutores realizada no 
âmbito do estudo das indústrias acheulenses da jazida de Orgnac 3, em Ardèche (MONCEL, 1989), tendo-
se também consultado a proposta de classificação tipológica apresentada por S. Beaune para os «utensílios 
de pedra não talhada», para cuja sistematização a autora procurou combinar dados arqueológicos 
provenientes de jazidas do Paleolítico recente com informações etnográficas oriundas de África e da 
Austrália (BEAUNE, 1989). 
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é determinada por retoque, ou com alguns outros utensílios cuja definição volumétrica por 

intermédio de grandes levantamentos permitiu a sua viabilização operacional sem que se 

tivesse de recorrer à regularização complementar por retoque das respectivas zonas 

potencialmente activas. 

Em termos práticos considerou-se de forma individualizada o estudo dos bifaces, dos 

machados de mão e dos utensílios sobre lasca, enquanto os restantes utensílios identificados 

foram em geral integrados no seu todo entre os chamados utensílios diversos, onde não só de 

podia assinalar a presença de diferentes utensílios com características técnicas e tipológicas 

atípicas, como também diversos tipos de picos, alguns seixos talhados e mesmo triedros ver-

dadeiros, todos eles representados por amostragens quase sempre quantitativamente 

inexpressivas.  

Para cada um dos principais grupos de utensílios procuraram-se definir os atributos mais 

relevantes tendo em vista a determinação da sua classificação tipológica, bem como 

estabelecer a sua caracterização técnica de forma a permitir, sempre que possível, reconstituir a 

respectiva cadeia operatória, desde a selecção inicial da matéria-prima até ao abandono do pro-

duto final. 

 

4.2.4.1. Bifaces 

 

Genericamente, os bifaces são utensílios obtidos a partir da transformação por talhe de uma 

lasca, produzida ou não intencionalmente para o efeito, ou de um bloco de matéria-prima de 

origem natural, que tanto pode corresponder a um seixo rolado, como a um nódulo, a uma 

calote de seixo ou a uma placa. A sua elaboração assenta num conjunto de levantamentos cuja 

extracção visa modificar a morfologia original do suporte utilizado com a criação de uma 

volumetria baseada na intersecção de duas faces convexas justapostas, o que permite a 

delimitação de um gume periférico de maior ou menor extensão e, ao mesmo tempo, determina 

a definição de uma extremidade distal de morfologia variável. Esta fase de configuração dos 

bifaces é por vezes complementada pelo desenvolvimento de uma operação de retoque, 

procurando-se através dela eliminar irregularidades ao longo do gume periférico, no intuito de 

aumentar a sua operacionalidade ou de acentuar a definição de uma silhueta simétrica, noutros 

casos tentando alterar determinados particularismos morfológicos, tendo em vista, por 

exemplo, a transformação da morfologia da extremidade distal ou a sua eventual correcção. 

A amplitude do talhe nas duas faces, condicionando a extensão do gume periférico bifacial, 

torna possível desde logo estabelecer uma clara diferenciação entre os bifaces propriamente 

ditos e os chamados bifaces parciais. Nos primeiros incluem-se os utensílios em que o gume 

definido por talhe bifacial se desenvolve por mais de metade do perímetro total da peça, 

enquanto os segundos correspondem a utensílios onde o gume definido bifacialmente não 

ultrapassa o referido valor. Já os utensílios cuja transformação se limitou em boa parte à 
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definição mais ou menos cuidada da zona distal da peça e em especial da sua extremidade, sem 

que o trabalho de talhe tenha permitido uma alteração volumétricamente significativa da 

morfologia global do suporte, nem tão pouco a criação de um gume periférico cortante com 

uma amplitude expressiva, são por seu turno incluídos na categoria dos esboços de bifaces. 

No grupo dos bifaces integraram-se ainda os chamados unifaces. Trata-se essencialmente 

de utensílios em que o trabalho de talhe incidiu exclusivamente numa das faces do suporte, 

tendo-se procurado aproveitar a respectiva morfologia original na definição da face oposta, a 

qual tanto pode corresponder ao anverso ou ao reverso de uma lasca, como à superfície cortical 

de um seixo rolado ou ao plano de clivagem de uma calote de seixo. Tudo dependia 

essencialmente da adequação da morfologia dessa superfície relativamente à estratégia 

operatória subjacente à concepção da peça, a qual configura aliás naturalmente uma 

simplificação dos processos operatórios envolvidos na confecção dos bifaces e dos bifaces 

parciais. 

Para o estudo conjunto destes utensílios procurou-se seleccionar uma série de atributos cuja 

determinação permitisse a criteriosa caracterização morfológica e técnica de cada uma das 

peças, muito embora, no âmbito de um estudo tão abrangente, a aferição de alguns desses 

atributos se revelasse pontualmente inviável na descrição de peças como os unifaces ou os 

esboços de bifaces, o que sucedia igualmente quando alguns bifaces se encontravam 

acidentalmente fracturados, não sendo, por exemplo, possível determinar a morfologia da sua 

extremidade distal. 

Cada utensílio foi assim assinalado pelo seu número de inventário, procedendo-se de 

imediato à indicação da respectiva matéria-prima e do seu estado físico, definindo-se esta 

última característica de acordo com critérios a que já anteriormente aludimos. Para determinar 

o tipo de suporte usado recorreu-se a um exame criterioso de cada peça, procurando-se 

identificar a presença de estigmas técnicos susceptíveis de indicarem a utilização de uma lasca, 

a ocorrência de resquícios de superfícies de clivagem capazes de revelarem o emprego de uma 

calote ou o desenvolvimento de superfícies corticais em ambas as faces que testemunhassem o 

aproveitamento de um seixo rolado. Frequentemente o desenvolvimento do talhe inviabiliza 

porém esta operação, obrigando a considerar o suporte como indeterminável, devendo-se 

contudo ter em conta que nessa situação a morfologia final da peça pode por vezes sugerir a 

sua eventual identificação, sem que uma tal hipótese seja contudo confirmável. 

Em seguida determinaram-se as principais dimensões de cada utensílio, começando-se por 

estabelecer o respectivo comprimento máximo em paralelo ao eixo de simetria do peça, após o 

que se aferiu a largura máxima na sua perpendicularidade, enquanto a espessura era por seu 

turno avaliada na perpendicular do plano definido pelas duas dimensões anteriores. Anotou-se 

ainda a altura a que se encontra a largura máxima da base da peça e a largura aferida no ponto 

médio do comprimento. Paralelamente mediu-se o perímetro total de cada utensílio, 

registando-se a amplitude do perímetro correspondente ao desenvolvimento de um gume 
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natural ou não, a extensão do gume definido por talhe uni ou bifacial e, por último, a dimensão 

do gume bifacial. 

Da correlação entre estas últimas variáveis estabeleceram-se três índices diferentes a partir 

dos quais se procurou avaliar a extensão do gume cortante de cada peça definida por talhe 

bifacial, por talhe unifacial ou eventualmente decorrente do aproveitamento de um gume já 

originalmente existente no suporte. No primeiro caso definiu-se o chamado índice de 

bifacialidade, resultante da relação entre a extensão do gume da peça definido bifacialmente 

(Pgb) e a totalidade do gume do utensílio (Pta), correspondendo o seu valor máximo à unidade 

sempre que ambas as variáveis consideradas não se diferenciavam entre si, isto é, quando na 

totalidade do perímetro da peça surgia um gume talhado bifacialmente. O índice de 

unifacialidade, por seu turno, resultava da relação entre o perímetro do gume retocado por 

talhe unifacial (Pgr) e o perímetro do gume bifacial (Pgb), subtraindo-se ao valor assim aferido 

a unidade por forma a que o índice das peças em que a extensão do gume retocado coincide 

com o gume bifacial corresponda a 0. Consequentemente, quanto maior for o valor do índice 

de unifacialidade maior será também a extensão do gume definido por talhe exclusivamente 

unifacial. Finalmente, da relação entre o perímetro total do gume (Ptg) e o perímetro do gume 

retocado (Pgr) é possível aferir a amplitude do gume original do suporte que foi incorporado na 

configuração final do utensílio em estudo, subtraindo também aqui o valor da unidade ao 

resultado inicialmente aferido, o que permite que nas peças em que tal aproveitamento é nulo o 

índice seja igual a 016. 

Para caracterizar a definição por talhe de ambas as faces procurou-se descrever a extracção 

de levantamentos a partir de cada um dos bordos de ambas as faces, indicando-se para o efeito 

o seu posicionamento relativamente às diferentes zonas do bordo, a sua incidência pontual, 

contínua ou discontínua, a maior ou menor amplitude dos negativos obtidos relativamente à 

superfície a transformar e a respectiva inclinação média dos levantamentos considerados. 

Relativamente aos retoques, sempre que se identificou a sua presença, anotou-se igualmente o 

correspondente posicionamento, incidência e inclinação. 

Continuando-se a descrição individualizada de cada peça, registou-se a forma e a regu-

laridade ou sinuosidade do perfil da aresta determinada pela intersecção das duas faces ao 

longo de cada um dos bordos da peça e, de acordo com critérios similares, a própria forma 

desses mesmos dois bordos. Em relação à morfologia do utensílio, procurou-se depois 

sublinhar a maior ou menor simetria da sua silhueta, estabelecer a respectiva secção longi-

tudinal e indicar o número de levantamentos observáveis em cada uma das faces a partir da 

contabilização dos correspondentes negativos que aí se reconheceram. 

Com a indicação da morfologia apresentada pela extremidade distal do utensílio, tentou-se 

                                                      
16 Estes índices foram sendo identificados simplificadamente pela associação das siglas das variáveis de 
cuja correlação resultavam: índice de bifacialidade = Pgb/Pta; índice de unifacialidade = Pgr/Pgb; índice 
do gume original = Ptg/Pgr;   
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identificar a combinação operatória subjacente à sua definição, tendo-se para o efeito 

codificado os diferentes modelos de desenvolvimento do talhe que o estudo realizado havia 

permitido registar através da elaboração do respectivo esquema diacrítico. Complementar-

mente assinalou-se também a morfologia da zona proximal, apresentando os constrangimentos 

morfológicos e técnicos que a haviam determinado. Em ambos os casos tratava-se de valorizar 

dois aspectos que assumem particular importância no âmbito da definição morfológica dos 

utensílios que se integram no grupo dos bifaces, seja pelo cuidado com que a determinação da 

extremidade distal é por vezes alcançada, como pela forma premeditada com que 

frequentemente se preservou ou criou uma base espessa, cortante ou ainda combinando ambos 

os atributos (MONCEL, 1989). 

Por último, antes de se proceder à classificação tipológica de cada uma das peças, tentou-se 

compreender o desenvolvimento do processo que conduziu à definição por talhe das suas duas 

faces a partir da observação cuidada dos negativos dos diversos levantamentos aí obtidos, 

analisando para o efeito as suas múltiplas sobreposições e a conservação ou não dos re-

spectivos estigmas de talhe, de maneira a determinar a sua ordem de extracção. Essencialmente 

pretendia-se discernir se o talhe das duas faces se tinha desenvolvido de forma sequencial, 

evidenciando eventualmente entre elas um determinada hierarquização, ou se havia 

correspondido antes a uma estratégia operacional de tipo alterno ou alternante. Para anotar a 

ordem de extracção dos diversos levantamentos identificáveis recorreu-se, sempre que 

necessário e tal como já havia acontecido com os núcleos, à elaboração do desenho diacrítico 

da respectiva peça. A única excepção registada na anotação desta variável verificou-se numa 

única jazida arqueológica, onde a dimensão quantitativa da amostragem de utensílios 

integráveis no grupo das peças bifaciais permitiu mesmo a identificação de sequências 

operatórias peculiares no âmbito do processo de manufacturação de tais utensílios.  

Relativamente à sua classificação tipológica, adoptou-se em linhas gerais a sistematização 

desenvolvida por F. Bordes no início dos anos sessenta para o estudo das indústrias líticas do 

Paleolítico Inferior e Médio da Europa (BORDES, 1961).  

Trata-se de um método de classificação de índole morfo-tipológico que, no que respeita aos 

bifaces, baseava a individualização dos diversos tipos considerados na aferição de índices 

estabelecidos a partir de certas dimensões das peças, cujos valores se conjugavam em seguida 

com determinadas características morfológicas específicas. A triagem assentava em boa parte 

no cálculo de quatro índices principais: o índice de achatamento, definido pela relação entre a 

largura e a espessura máxima da peça (m/e); o índice de alongamento, decorrente do quociente 

aferido entre o comprimento e a largura máxima da peça (L/m); o índice de arredondamento 

dos bordos do biface, determinado pela relação entre o valor da largura da peça no ponto 

médio do eixo longitudinal correspondente ao comprimento máximo e a respectiva largura 

máxima (n/m); o índice de arredondamento da base, estabelecido pela divisão do comprimento 
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da peça com a distância da largura máxima à base (L/a)17. 

Uma primeira separação decorria desde logo do valor determinado para o índice de 

achatamento, individualizando-se os chamados bifaces espessos dos bifaces planos sempre que 

o seu valor era inferior a 2,35. De seguida, dentro de cada um destes grupos definiam-se 

diversos tipos e subtipos em função das respectivas silhuetas, correlacionando-se para o efeito 

o índice de arredondamento da base com o índice de arredondamento dos bordos dos bifaces. 

Paralelamente, recorria-se também nalguns casos ao próprio índice de alongamento da peça e à 

morfologia cortante ou não da respectiva base. 

Numa categoria à parte incluiam-se as peças que apresentavam na sua extremidade distal 

um gume transversal, quer se tratasse de verdadeiros bifaces em que a forma do referido bordo 

distal era determinada no decurso da definição volumétrica da peça por talhe e/ou retoque 

bifacial, quer correspondesse a um utensílio sobre lasca onde o gume transversal era definido 

no próprio momento da extracção da lasca pela intersecção da respectiva face de estalamento 

com o negativo de um levantamento anterior parcialmente conservado no anverso do suporte 

ou com a própria superfície cortical localmente preservada. No primeiro caso estava-se perante 

um utensílio que se designava como “hachereau-biface”, enquanto na segunda situação os 

utensílios em questão integravam-se nos chamados “hachereaux sur éclat”, sendo agrupados 

por analogia com os bifaces. 

Considerava-se também a existência dos bifaces parciais, apenas parcialmente talhados nas 

duas faces ou mesmo numa só, dos bifaces abbevilenses, definidos essencialmente por um 

talhe fruste, dos bifaces nucleiformes, assim denominados pela sua similitude com os núcleos, 

e dos bifaces diversos, onde se procurava agrupar todas as restantes peças cujos atributos não 

havia até aí permitido a sua adequada classificação. De permeio havia-se ainda considerado a 

classificação das peças genericamente integradas na categoria dos picos, as quais evidenciavam 

uma morfologia alongada e uma secção transversal quase sempre espessa, triangular ou 

quadrangular, mas só raramente achatada. 

Muito embora a operacionalidade desta classificação tipológica se encontrasse bem 

testemunhada pela sua sistemática utilização no quadro do Paleolítico europeu, a sua aplicação 

prática viu-se mesmo assim confrontada com a necessidade de integrar frequentes adaptações 

decorrentes das realidades que emergiam da análise regional, adicionando-se aos chamados 

bifaces clássicos outros tipos considerados não clássicos (TURQ, 1992).  

Desde logo a importância dos denominados “hachereaux sur éclat” entre as indústrias 

acheulenses da Europa meridional e de África veio a determinar a autonomização do seu 

estudo, com a sua consequente individualização dos chamados “hachereaux-bifaces” com base 

em critérios técnicos bem claros, decorrentes do próprio desenvolvimento do processo de 

                                                      
17 De acordo com as siglas adoptadas no inventário dos materiais para a identificação das diferentes 
variáveis dimensionais, aos índices indicados correspondem as seguintes siglas: índice de aplanamento = 
L/e; índice de alongamento = C/L; índice de arredondamento dos bordos dos bifaces = m/L; índice de 
arredondamento da base = C/a; 
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manufacturação de cada um destes utensílios. Para os primeiros reservou-se o uso da 

denominação francesa de “hachereaux”, traduzível em português por machados de mão 

(CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997), enquanto relativamente aos segundos o seu estudo passou a 

desenvolver-se no âmbito dos chamados bifaces de bisel terminal (CHAVAILLON, 1965). 

Em relação à separação entre o grupo dos bifaces espessos e grupo dos bifaces planos, o 

seu real significado no âmbito das indústrias paleolíticas elaboradas a partir da transformação 

de seixos rolados de quartzito e de quartzo surge actualmente esbatido, já que frequentemente 

tal atributo é em boa medida condicionado essencialmente pela espessura dos suportes 

utilizados, sem que de tal situação decorra necessariamente um maior ou menor refinamento 

técnico na definição do utensílio final. Contudo, sendo de manter em termos operacionais essa 

distinção, procurou-se individualizar entre os espessos peças com silhuetas discóides e 

ovalares, tanto mais que o grupo dos bifaces cordiformes corresponde ao dos bifaces 

amigdalóides, os bifaces planos triangulares e subtriangulares evidenciam silhuetas muito 

próximas do grupo dos lanceolados e as “limandes” e os bifaces naviformes encontram-se 

representados entre os bifaces espessos, respectivamente, pelas “proto-limandes” e pelos 

bifaces naviformes espessos.   

Por outro lado, a análise dos chamados bifaces parciais e dos unifaces foi associada à dos 

verdadeiros bifaces, pautando-se a respectiva classificação por critérios em tudo similares, o 

que permitiu considerar a existência de bifaces parciais ou unifaces planos ou espessos, 

individualizando-se no interior de cada um destes grupos as categorias cuja existência havia já 

sido reconhecida para os bifaces. Registe-se que a acrescida importância destes utensílios 

decorria em grande parte do aproveitamento de seixos rolados de quartzito e de quartzo na 

confecção das indústrias líticas em estudo, que se traduzia amiúde num judicioso 

aproveitamento da morfologia original dos suportes que se escolhiam, reduzindo-se ao máximo 

a incidência da sua transformação por talhe e/ou retoque.  

De um ponto de vista tecnológico, a análise de cada uma destas peças iniciou-se com a 

indicação da sua matéria-prima e do suporte utilizado, visando no primeiro caso identificar as 

estratégias de exploração dos recursos naturais subjacentes e, em seguida, vislumbrar a 

eventual  ocorrência de transformações primárias no seu aprovisionamento.  

A fase operatória subsequente corresponde ao próprio processo inicial de manufacturação 

da peça, traduzindo-se na configuração volumétrica do utensílio por intermédio da extracção 

de um número variável de levantamentos. Este procedimento é aliás por vezes complementado 

posteriormente por uma maior ou menor incidência do retoque, através do qual tanto se 

procura eliminar as irregularidades morfológicas do potencial utensílio como, em certos casos, 

se tentou determinar mesmo a forma de algumas zonas de indesmentível importância 

funcional, como era o caso das extremidades distais.  

Qualquer uma destas operações revela-se, contudo, de grande importância para a configuração 

final da peça, já que da definição por talhe da morfologia das duas faces emerge tendencial-
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mente um plano de simetria bifacial, enquanto os retoques permitem amiúde reforçar o plano 

de equilíbrio bilateral da sua silhueta, muitas das vezes já alcançado na fase em que se 

determinou volumetricamente a peça (ROCHE e TEXIER, 1991; INIZAN et al., 1995)). Mas 

se a presença de todas estas etapas de transformação, incluindo por vezes a ampliação de um 

determinado procedimento operatório, como sucede, por exemplo, quando a configuração da 

volumetria de um biface assenta na extracção de mais do que uma geração de levantamentos, 

sugere uma complexificação por alongamento da respectiva cadeia operatória, não se pode 

esquecer que a forte pré-determinação do suporte de um utensílio pode também reduzir 

substancialmente as suas várias etapas de manufacturação, situação esta relativamente comum 

entre as indústrias elaboradas a partir de seixos rolados. Por outro lado, as características de 

talhe do quartzito e de outras rochas similares possibilita desde logo a criação de gumes  

suficientemente  resistentes para que a sua operacionalidade necessite de ser reforçada por 

qualquer tipo de retoque, pelo que a incidência deste se limita amiúde à eliminação de 

irregularidades mais salientes na peça ou à delimitação específica de uma ou outra 

características mais peculiar. 

 

 

Fig. 4.3. Planos de equilíbrio bilateral (A) e bifacial (B) de um biface (INIZAN et. al., 1995). 

 

Foi ainda no âmbito desta fase operatória que se procurou discernir a sequência do de-

senvolvimento do talhe das duas faces a partir do ordenamento dos levantamentos que as 

determinaram (MONCEL, 1989). O objectivo era saber se a extracção dos levantamentos se 

desenrolou de forma simultânea nas duas faces, permitindo individualizar a ocorrência de 

estratégias alternantes ou alternas e, ao mesmo tempo, determinar o desenvolvimento de duas 

faces não hierarquizadas e tendencialmente simétricas, ou se essa mesma operação se desen 
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rolou de forma sequencial, conduzindo à definição de duas faces potencialmente 

hierarquizadas, onde o plano de equilíbrio bifacial surgia amiúde algo distorcido.  

Tratando-se da manufacturação de utensílios preferencialmente em quartzito ou em rochas 

com propriedades mecânicas afins, no decurso deste processo o retoque, quando está presente, 

limita-se como se viu a desempenhar um papel complementar.  

Surgem por último, com frequência, indícios de acidentes de talhe que se traduzem numa 

fragmentação das peças, ou em vestígios de macerações, cuja génese tanto pode estar 

intimamente relacionada com a sua utilização, tendo contribuído provavelmente de forma 

decisiva para o seu abandono, como também podem ter decorrido das condições de jazida que 

sobrevieram. A sua inventariação foi no entanto, sempre que possível, agregada ao estudo do 

grupo dos bifaces, tendo-se para cada uma delas anotado os parcos atributos que era possível 

registar. Além do mais tratava-se de testemunhos indiciadores das fases de utilização e de 

abandono destas peças líticas talhadas, fases essas que correspondiam à finalização dos 

respectivos sistemas de produção. 

 

4.2.4.2. Machados de mão 

 

Os machados de mão correspondem a utensílios líticos elaborados a partir de uma lasca e 

que se caracterizam pela presença de um bisel transversal na sua extremidade distal, o qual é 

classicamente definido pela intersecção da face inferior do suporte com a superfície do 

negativo de um levantamento obtido antes da própria extracção da lasca inicial, permitindo 

desde logo considerar a sua pré-determinação. Situações há, porém, em que a determinação do 

gume resulta da intersecção do reverso da lasca suporte com a superfície cortical conservada 

no anverso, podendo-se também registar a sua formação em resultado da justaposição de duas 

faces de estalamento convexas quando o suporte considerado é uma lasca de tipo Kombewa. 

Em qualquer dos casos o gume é delimitado por um retoque com uma incidência e uma 

amplitude variável, que se desenvolve ao longo dos bordos adjacentes, com o intuito aparente 

de tornar o utensílio mais preensível à mão humana. 

O facto de a sua presença se associar às indústrias líticas do Paleolítico Inferior e Médio, 

sendo particularmente característica nas indústrias acheulenses africanas e da Europa 

Meridional, levou muitos autores a integrarem o seu estudo no grupo dos bifaces (BORDES, 

1961; TAVOSO, 1978). No entanto, cedo o machado de mão não só se tornou um dos utensí 

lios paleolíticos cujo estudo morfo-tecnológico se revelava mais bem desenvolvido, como 

também o utensílio sobre o qual melhor conhecemos algumas particularidades funcionais. A 

existência de um gume distal com o bisel bem destacado, no qual se detectam frequentemente 

claros indícios de retoques de utilização, permitem defini-lo claramente como a zona activa do 

peça, enquanto o cuidadoso afeiçoamento por retoque dos bordos laterais adjacentes não 

deixam muitas dúvidas sobre o seu provável manuseamento directo pela mão do homem. 
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De notar que a presença significativa destes utensílios nas indústrias Acheulenses de 

Portugal tem conduzido à adopção, por diversos autores, de designações tão variadas como 

machado, machadinho, machada e machadinha, com os quais se procurou traduzir para 

português a terminologia consagrada pelos pré-historiadores franceses, anglo-saxónicos e 

castelhanos para os denominarem (CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997). Todas elas constituem 

porém variantes reportáveis à designação de um utensílio em cuja definição está implícito o 

seu encabamento, situação esta que os arqueólogos franceses procuraram justamente evitar ao 

denominá-los por “hachereaux”, que permite diferenciá-los claramente dos “haches”, o mesmo 

sucedendo com os castelhanos que se decidiram por considerá-los como “hendedores”. 

Desconhecendo-se com base em tais pressupostos uma adequada correspondência em 

português para a palavra francesa “hachereau” ou para a sua homónima castelhana “hendedor”, 

a expressão machado de mão é sem dúvida a designação que melhor permite caracterizar estes 

utensílios, tanto mais que a sua utilização para a tradução literal do termo inglês de “handaxe” 

(biface) há muito que se encontra em desuso na terminologia portuguesa das indústrias líticas 

pré-históricas. 

Quanto à análise descritiva de cada peça, após a indicação do seu número de inventário, da 

respectiva matéria-prima e do seu estado físico, identificou-se sempre que foi possível o tipo 

de lasca utilizado como suporte. Seguiu-se a aferição das suas principais dimensões, 

determinando-se o comprimento máximo em paralelo ao eixo morfológico da peça, a largura 

máxima na sua perpendicularidade e a espessura, por seu turno, na perpendicularidade do 

plano formado pela intersecção das duas anteriores dimensões. 

O registo dos atributos de cada machado de mão concentrou-se depois nas características do 

gume, começando-se por anotar o perímetro total do utensílio e o perímetro total do gume, 

ambos em mm. De seguida passou-se à medição em graus do ângulo definido pelos dois planos 

cuja intersecção forma o gume, registou-se o valor em mm da sua corda, medida esta 

correspondente à distância em linha recta que separa as duas extremidades do gume, e a 

morfologia evidenciada pelo próprio gume. Assinalou-se ainda a disposição oblíqua ou 

perpendicular do gume relativamente ao eixo de simetria da peça, anotando-se no primeiro 

caso o valor do respectivo ângulo em graus. Por último, sempre que o gume apresentava 

retoques resultantes do seu uso, procurou-se indicar a sua disposição directa, inversa, 

alternante ou bifacial e a sua incidência contínua ou descontínua. 

Já a determinação da silhueta em U ou em V do utensílio e a definição da morfologia da sua 

secção transversal se circunscreveu à caracterização morfológica dos machados de mão. 

Complementarmente, assinalou-se ainda a direcção de percussão da lasca suporte 

relativamente ao eixo de simetria do utensílio, socorrendo-nos para o efeito da rosa dos ventos, 

sobre a qual se coloca a peça com o anverso da lasca suporte virado para cima e fazendo 

coincidir o eixo de simetria do utensílio com o eixo norte-sul da rosa dos ventos, indicando-se 

o ponto cardeal para o qual apontava o eixo de percussão a partir do ponto de impacto da 
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pancada original. 

A atenção centrou-se depois na análise dos atributos relacionados com o afeiçoamento dos 

bordos laterais e com a morfologia da base de cada utensílio. Nesse sentido anotou-se em 

ambas as faces, de forma independente para cada bordo, o posicionamento, a incidência, a 

amplitude e a inclinação dos retoques e eventuais levantamentos responsáveis pela sua 

modelação, registando-se nalguns casos a ausência de qualquer transformação por talhe, 

decorrente de um aproveitamento judicioso das angulosidades existentes na superfície cortical 

que, pelo menos de forma parcial, cobria o anverso da lasca suporte. Paralelamente assinalou-

se também a forma evidenciada pelo perfil das arestas de ambos os bordos, bem como a sua 

maior ou menor sinuosidade, indicando-se ainda a morfologia e a regularidade ou não dos dois 

bordos em relação à silhueta do utensílio. Por último, anotou-se a forma cortante, espessa ou 

mista que a extremidade proximal da peça apresentava, identificando-se ao mesmo tempo os 

constrangimentos técnicos e morfológicos que a determinaram.      

Para a classificação destes utensílios adoptou-se a sistematização tipológica desenvolvida 

por Jacques Tixier, nos anos cinquenta, no âmbito das indústrias acheulenses do Norte de 

África (TIXIER, 1956), mas cuja operacionalidade cedo se veio a revelar bastante pertinente 

para o estudo do Acheulense noutras regiões onde a presença destes utensílios se revelava por 

vezes bastante significativa (TAVOSO, 1978; QUEROL e SANTONJA, 1979), presença essa 

aparentemente determinada pelo tipo de matéria-prima explorada (JELINEK, 1977; VILLA, 

1981). 

Trata-se de um sistema de classificação que alicerça a sua fundamentação em critérios 

essencialmente morfo-tecnológicos. A própria definição do utensílio assenta desde logo no 

princípio da pré-determinação do gume distal que o caracteriza, o que se consubstancia na 

obtenção de um primeiro levantamento cujo negativo, ao ser posteriormente recortado pela 

extracção da lasca suporte do machado de mão, intercepta a respectiva superfície de estala-

mento e determina a formação de um gume de extensão variável. Já a individualização entre os 

vários tipos de machados de mão inicialmente considerados decorria das técnicas subjacentes à 

extracção da sua lasca suporte. 

Quando o machado de mão havia sido elaborado a partir de uma lasca cujo anverso se 

encontrava completamente coberto pelo córtex, sendo apenas recortado pelo negativo de um 

levantamento anterior à sua extracção que ao interceptar a respectiva face de estalamento 

definia o gume operacional do utensílio, considerava-se a peça do tipo I. Correspondendo a 

lasca suporte a uma extracção de segunda geração, não apresentando consequentemente 

testemunhos corticais na superfície do seu anverso e encontrando-se o gume definido de forma 

similar ao do tipo anterior, o utensílio é por seu turno associado ao tipo II dos machados de 

mão. Por outro lado, quando a obtenção da lasca suporte obedece ao desenvolvimento de um 

método de debitagem particular, como sucede com o método de debitagem Levallois ou com o 

método de debitagem de Tabelbala-Tachenghit, este último identificado na região do Sahara 
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Ocidental, estamos perante os tipos III e IV, respectivamente, dos machados de mão.  

Em todos estes tipos de machados de mão o posicionamento e a incidência do retoque de 

regularização ao longo dos dois bordos varia  significativamente, desenvolvendo-se tanto de 

forma bifacial como unifacial, embora em qualquer dos casos apresente uma amplitude 

claramente marginal.  A excepção surge com o machado de mão de tipo V, onde os reto-

ques/levantamentos de regularização dos dois bordos evidenciam uma dimensão claramente 

invasora, cobrindo na sua totalidade a superfície de ambas faces e configurando um tipo de 

peça que permite a alguns autores fundamentar a utilização de denominações tão ambíguas 

como “hachereau-biface” (BORDES, 1961) ou “biface-hachereau” (GUICHARD e 

GUICHARD, 1966). Em todo caso trata-se de uma peça cuja individualização relativamente a 

alguns bifaces de bisel terminal nem sempre é fácil de estabelecer (CUNHA-RIBEIRO, 1992-

1993). 

Logo na apresentação inicial da classificação tipológica sistematizada por Jacques Tixier 

foi ainda considerada a existência de um outro tipo de machado de mão, elaborado a partir de 

uma lasca cuja face superior se encontrava completamente ocupada pelo córtex, definindo-se 

agora o respectivo gume distal pela intersecção da superfície cortical que ocupava o anverso 

com a face de estalamento do suporte. A delimitação lateral do gume era estabelecida pelos 

retoques regularizadores dos bordos, embora nalguns casos, à semelhança do que ocorria no 

tipo I, certos acidentes técnicos ou morfológicos pudessem dispensar tal operação, como 

sucedia, por exemplo, com alguns talões lisos ou corticais que se dispunham ao longo de um 

bordo segundo um plano ortogonal às duas faces da peça, ou quando outro bordo era bem 

delimitado por pronunciadas angulosidades localmente evidenciadas pela superfície cortical. A 

característica principal deste utensílio residia porém no facto de o gume, ao contrário do que 

sucedia nos restantes machados de mão, não ser aqui pré-determinado por um levantamento 

anterior à extracção do suporte, o que o levou a ser considerado como o tipo “0”, designando-o 

significativamente J. Tixier como um “proto-hachereau”.  

Posteriormente vieram ainda a ser individualizados dois novos tipos de machados de mão. 

O primeiro, baptizado como tipo VI, correspondia a um machado de mão cujo suporte consistia 

numa lasca obtida segundo o método de debitagem Kombewa, encontrando-se o respectivo 

gume definido pela intersecção das duas faces de estalamento justapostas e delimitado pelos 

retoques de regularização dos dois bordos (BALOUT, BIBERSON e TIXIER 1967). Tratava-

se de um utensílio curioso, dado que se a pré-determinação subjacente à obtenção do suporte o 

aproximava dos tipos III e IV (DAUVOIS, 1981), a ausência de um negativo procedente de um 

levantamento anterior à extracção da lasca na definição do respectivo gume não deixava 

também de sugerir uma certa proximidade do tipo 0.  

Quanto ao chamado machado de mão de tipo VII, descrito originalmente entre as indústrias 

mustierenses da Cueva del Castillo, em Santander (BENITO DEL REY, 1972-1973), cor-

responde em certa medida a um utensílio de transição entre os tipos 0 e II. Na verdade, o seu 
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gume distal é definido pela intersecção da face de estalamento da lasca suporte com a su-

perfície cortical que ocupa a zona distal do anverso, enquanto a zona mesial e proximal dessa 

mesma face se encontra coberta pelos negativos de levantamentos anteriores à extracção do 

suporte, normalmente com uma direcção de percussão paralela ao eixo de simetria do utensílio. 

Em termos meramente técnicos configura contudo apenas uma variante bem definida do tipo 0, 

com o qual deverá ser contabilizado em termos de inventariação global das indústrias 

estudadas (BENITO DEL REY 1984a).  

No seu conjunto estes utensílios evidenciam uma complexidade técnica diferenciada, 

correspondendo sem dúvida os machados de mão de tipo 0 e I às formas mais simples, en-

quanto os tipos III, IV e VI integram na sua confecção uma pré-determinação que está longe de 

se circunscrever à definição do respectivo gume distal. É contudo nos utensílios de tipo V que 

se observa, a par da pré-determinação do gume distal, uma preocupação na criação de planos 

de equilíbrio bilaterais e bifaciais que muito se assemelha aos constrangimentos que 

frequentemente acompanham o processo de manufacturação dos bifaces mais evoluídos nas 

suas diferentes etapas. Não se pode contudo deixar de sublinhar que, muitas vezes, à aparente 

simplicidade técnica de machados de mão do tipo O e I ou de outros tipos menos elaborados, 

se sobrepõe uma regularização particularmente cuidada da morfologia dos respectivos bordos 

que traduz mesmo a emergência de uma preocupação relacionada com o estabelecimento do 

plano de equilíbrio bilateral da peça, o qual é amiúde também acompanhado por um não menos 

bem marcado plano de equilíbrio bifacial do machado de mão. Esta última situação 

consubstancia-se na extracção de mais do que uma geração de lascas de retoque, o que 

configura uma  clara complexificação por alongamento da respectiva cadeia operatória 

(ROCHE e TEXIER, 1991; INIZAN et al., 1995), apesar de para essa situação poder concorrer 

uma porfiada selecção dos suportes ou a aplicação de uma judiciosa estratégia na sua 

extracção. Uma concepção mais abrangente do conceito de pré-determinação, não o 

restringindo ao método de debitagem Levallois, mesmo considerado nas suas múltiplas 

variantes18, permite mesmo admitir o alargamento da noção de pré-determinação à obtenção de 

alguns suportes de machados de mão de tipo O, embora o difícil reconhecimento de tal pré-de-

terminação seja apenas sugerido por critérios estritamente morfológicos (BENITO DEL REY, 

1984b; CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997). 

Em termos técnicos, o desenvolvimento da cadeia operatória de produção destes utensílios 

revela-se particularmente bem definido nas suas diferentes etapas de desenvolvimento, 

evidenciando variações em boa parte decorrentes dos diversos tipos de machados de mão 

individualizados. Desde logo, na fase de aprovisionamento da matéria-prima necessário se 

torna escolher núcleos com dimensões e propriedades mecânicas capazes de permitirem a 

                                                      
18 Trata-se aliás de uma perspectiva que já havia sido esboçada por L. Balout com o desenvolvimento da 
noção da “ideia Levallois”, para denominar processos de obtenção de extracções pré-determinadas que 
não implicassem a prévia preparação da superfície de exploração do núcleo, como sucedia no estereótipo 
do método de debitagem Levallois (BALOUT, 1967). 
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extracção de suportes adequados à confecção dos machados de mão. Porém, antes da obtenção 

de tais produtos de debitagem, haverá que destacar do núcleo um primeiro levantamento pré-

determinante, cujo negativo deverá ser adequadamente recortado na fase subsequente de 

aquisição do suporte pela extracção da respectiva lasca, podendo também esta operação ser 

pré-determinada ou não em função da eventual aplicação de certos métodos de debitagem, 

como é o caso dos métodos de debitagem Levallois e Kombewa, para nos reportarmo-nos aos 

mais comuns. Só com os machados de mão de tipo 0 e VI se passa directamente da fase de 

aprovisionamento da matéria-prima à fase de obtenção do suporte, já que em todos eles a 

definição do gume não passa pela pré-determinação descrita. Na fase de manufacturação o 

processo de transformação mais simples consubstancia-se na regularização dos bordos 

adjacentes ao gume distal por intermédio da extracção de uma única geração de lascas de 

retoque, o que permite o esboço de um plano de equilíbrio bilateral e simultaneamente 

estabelece a delimitação do referido gume. Opcionalmente pode-se porém enveredar por um 

desenvolvimento mais complexo desta fase do processo, o que se traduz basicamente na 

obtenção de uma segunda geração de lascas de retoque que leva à criação de um plano de 

equilíbrio bifacial, a par de uma redefinição do plano de equilíbrio bilateral. No caso dos 

machados de mão do grupo V esta situação concretiza-se numa definição volumétrica global 

do utensílio através de extracções de regularização que pela sua dimensão se transformam em 

levantamentos que recobrem ambas as faces da peça, distinguindo-se o produto final dos 

bifaces de bisel terminal exclusivamente pela sequência operatória subjacente à definição em 

bisel da sua extremidade distal. 

Relativamente à utilização destes utensílios, a definição do seu gume transversal como zona 

activa emerge de forma óbvia da análise de todo o seu processo de produção e das suas 

próprias peculiaridades morfológicas, pelo que se torna lícito sugerir que muitos dos pequenos 

retoques que aí se observam, frequentemente dispostos de forma descontínua e alternante, 

constituem testemunhos da sua utilização. Origem similar poderia ser apontada para as 

fracturações acidentais que por vezes afectam igualmente essa zona dos machados de mão, 

embora a maior fragilidade que nalguns casos se regista na zona do gume em associação com 

as condições de jazida em que tais materiais posteriormente se integraram possa também 

constituir uma explicação plausível para tal ocorrência. Não é aliás possível por totalmente de 

lado a hipótese de muitos dos chamados retoques de utilização do gume terem tido a sua 

origem nas condições de jazida a que as indústrias líticas estiveram submetidas. 
 

4.2.4.3. Utensílios sobre lasca 
 

Os utensílios sobre lasca correspondem a um tipo de utensílio que é definido pela trans-

formação de uma lasca através de retoque ou de outras operações de talhe mais específicas, 

com o intuito de determinar a criação de uma zona activa e, nalguns casos, de adaptar ade-

quadamente a morfologia do respectivo suporte, sem alterar contudo a sua concepção 
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volumétrica inicial. A sua presença entre os vestígios arqueológicos acompanha de perto o 

desenvolvimento das indústrias líticas pré-históricas desde o Paleolítico Inferior, constituindo 

por vezes um elemento tradicionalmente indispensável para a caracterização tipológica dessas 

mesmas indústrias. 

A aplicação do retoque nos utensílios sobre lasca serve nalguns casos para regularizar a 

morfologia de um bordo, procurando ao mesmo tempo reforçar as suas propriedades cortantes, 

como acontece com a generalidade dos raspadores, ou para modificar pontualmente algumas 

características morfológicas do suporte. Neste último caso o seu objectivo tanto pode traduzir-

se no destacar de uma extremidade, o que sucede com as pontas ou os furadores, como em 

adelgaçar uma parte mais espessa do suporte, situação que se verifica habitualmente quando a 

zona do bolbo é volumosa, transformar um bordo cortante num dorso abatido, suprimindo para 

o efeito o respectivo gume por intermédio de um retoque abrupto, ou eliminar mesmo uma 

parte do suporte por truncatura. Ainda no que se refere à alteração da morfologia do gume 

original de uma lasca, pode-se também considerar o desenvolvimento de um pronunciado 

entalhe determinado por retoque contínuo ou criado por uma única extracção obtida por talhe 

sobre percutor fixo, de acordo com uma técnica de talhe comummente denominada 

“clactonense”, o que se traduz na definição de um negativo particularmente reentrante, cuja 

concavidade poderá ser ou não em seguida regularizada por retoque. Quando alguns destes 

entalhes se dispõem de forma adjacente ao longo de um bordo, o respectivo gume surge 

claramente denticulado, dando origem ao utensílio homónimo. Por último, registe-se que, por 

vezes, a definição de determinados tipos particulares de utensílios sobre lasca, como é o caso 

dos buris, implica também a aplicação de técnicas de talhe particulares, tendo em vista a 

criação da respectiva zona activa através da modificação morfológica de uma parte específica 

do suporte, de acordo aliás com modalidades operatórias bastante diferenciadas. 

Em termos tipológicos, para o estudo destes utensílios adoptámos nas suas linhas essenciais 

a tipologia desenvolvida por F. Bordes nos anos sessenta para o Paleolítico Inferior e Médio, 

bem concretizada na expressiva lista de 63 tipos então apresentada (BORDES, 1961). Contudo, 

dada não só a especificidade do tipo de matéria-prima mais comummente usada, quase sempre 

apresentada na sua totalidade sob a forma de seixos rolados, como também pelas condições de 

jazida em que se encontravam integradas a maior parte das indústrias estudadas,  optou-se por 

não se considerar a individualização das chamadas facas de dorso natural (tipo 38) e dos 

utensílios definidos por retoques com uma intencionalidade pouco explícita que se agrupam 

entre os tipos 45 e 50 (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). Não se consideraram igualmente entre 

os utensílios sobre lasca os tipos 59, 60 e 61, incongruentemente integrados a nosso ver na 

referida lista tipológica, já que se reportavam a vários tipos de seixos talhados que, a serem 

analisados, deveriam sê-lo à parte, à semelhança dos bifaces, dos machados de mão e de outros 

utensílios nucleiformes.  

Registe-se aliás que esta situação não invalida que alguns bifaces, machados de mão e 
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pontualmente outros utensílios que por vezes se agrupam sobre a designação algo ambígua de 

utensílios nucleiformes possam ser também elaborados a partir de lascas. No que se refere 

concretamente aos bifaces e machados de mão, eles distinguem-se em todo o caso dos 

utensílios sobre lasca pelo facto de na sua produção estar subjacente quer a definição de uma 

concepção volumétrica própria, como se verifica em relação aos bifaces, quer a prévia 

determinação da respectiva zona activa, como sucede com os machados de mão. 

Na prática o estudo destes utensílios desenvolveu-se no quadro da análise dos atributos das 

lascas de cada indústria, apenas se especificando nas notas das lascas respectivas o seu 

aproveitamento como suporte de um utensílio com a sua adequada identificação tipológica. 

Esta forma de abordar o seu estudo permitiu visualizar em termos técnicos as eventuais pe-

culiaridades dos suportes utilizados, tentando-se essencialmente discernir se os mesmos re-

sultavam de uma estratégia de produção específica, podendo-se associá-los a uma cadeia 

operatória própria, ou se revelavam antes um aproveitamento de subprodutos de outras cadeias 

operatórias. Paralelamente, procurou-se também verificar se ocorria alguma conexão 

minimamente consistente entre determinados utensílios e certos tipos particulares de lascas, ao 

mesmo tempo que se estabeleceu uma descrição pormenorizada das peças técnica e 

tipológicamente mais significativas. 

No quadro da diversidade de utensílios abrangidos pela lista-tipo de F. Bordes, mesmo 

depois de excluídos os tipos atrás referidos, é possível ponderar a expressividade da presença 

de algumas peças, integráveis para o efeito em quatro grupos tipológicos distintos (vd., p.e., 

SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984). O primeiro, o grupo I, abarca os tipos 1 a 4, todos 

eles correspondentes a materiais associáveis ao método de debitagem Levallois. No grupo II, 

também denominado por grupo mustierense, integram-se as diversas pontas inventariadas na 

lista-tipo, bem como os múltiplos tipos de raspadores, o que abrange os tipos numerados de 5 a 

29. Já no chamado grupo do Paleolítico Superior, o terceiro, insere-se uma gama diversificada 

de utensílios que vão desde as raspadeiras às lâminas truncadas, passando pelos buris, 

furadores e facas de dorso, todos eles considerados como relativamente característicos das 

indústrias do Paleolítico Superior. Nele se englobam consequentemente os tipos 30 a 37 e 40 

da lista-tipo. Finalmente, é de considerar o quarto e último grupo, o dos denticulados, que 

corresponde unicamente ao tipo 43.   

 

4.2.4.4. Utensílios diversos 

 

Agrupam-se nesta rubrica os objectos líticos que evidenciam um trabalho de talhe devi-

damente organizado para criar uma zona activa bem definida ou uma morfologia adaptável ao 

exercício de uma determinada função específica ou multifuncional, embora não apresentem 

atributos susceptíveis de permitirem a sua inserção em nenhum dos grupos classificativos 

anteriormente considerados. Por vezes representam utensílios similares aos entalhes, aos 
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denticulados ou aos raspadores, por exemplo, mas que pelo facto de o respectivo suporte não 

corresponder a uma lasca o seu estudo não pode ser considerado no quadro dos utensílios sobre 

lasca. Noutros casos surgem utensílios nucleiformes que se caracterizam por apresentarem uma 

extremidade apontada relativamente bem destacada por talhe, o que permite considerá-los 

como picos diversos ou simples picos. Há ainda a registar a frequente presença de utensílios 

que pela atipicidade dos seus atributos são genericamente designados como utensílios diversos, 

sendo a sua especificidade sublinhada apenas na respectiva descrição.  

No seu conjunto trata-se de utensílios que não só são extremamente diversificados entre si, 

como também evidenciam uma representatividade bastante diminuta no âmbito das indústrias 

líticas estudadas, pelo que se optou por agrupar o seu estudo, registando-se apenas um 

conjunto mínimo de atributos mais significativos. Assim, após a identificação do número de 

inventário de cada peça, indicou-se a sua matéria–prima, a alteração do estado físico da sua 

superfície e, sempre que possível, o tipo de suporte usado. De seguida aferiram-se as 

dimensões principais do objecto - comprimento máximo, largura e espessura - e assinalou-se 

sumariamente a respectiva classificação. 

Foram também agrupados entre os utensílios diversos os poucos seixos talhados que se 

encontraram, bem como os raros triedros verdadeiros que nos foi possível identificar. Por si só 

cada um destes grupos de utensílios justificaria à partida um estudo bem individualizado e 

desenvolvido, à semelhança do que se havia realizado noutras jazidas peninsulares (QUEROL 

e SANTONJA, 1979). No entanto, o estudo de tais materiais em termos tecnológicos, alterando 

os pressupostos da sua original individualização morfo-tipológica, restringiu substancialmente 

a respectiva representação entre as indústrias que se estudaram, determinando a nossa opção de 

integrar a sua análise entre os utensílios diversos. 

No que diz respeito ao seixos talhados, havia-se já aliás verificado num anterior trabalho a 

sua reduzida presença nas indústrias acheulenses recolhidas em várias jazidas da bacia 

hidrográfica do rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). Por outro lado, como se viu no 

âmbito da análise dos núcleos, a individualização de tais utensílios relativamente a estes 

produtos de debitagem nem sempre é muito clara, pelo que se procurou recorrer a critérios de 

ordem tecnológica para tentar discernir essa distinção.  

Um seixo rolado em que uma das extremidades foi seccionada por um conjunto variável de 

extracções adjacentes, com direcções de percussão paralelas ou subparalelas, todas elas obtidas 

a partir de uma mesma aresta, tanto pode corresponder a um seixo talhado unifacial como ao 

arquétipo de um núcleo do grupo II. Nos casos em que a zona de exploração se tende a alargar 

em contínuo pela periferia do suporte, admitindo-se que se trata de um núcleo, poderemos estar 

mesmo perante uma estratégia operatória típica de um núcleo do grupo III, sem preparação do 

plano de percussão, ou face ao esboço de uma exploração tendencialmente centrípeta, tudo 

dependendo do grau de inclinação dos levantamentos. Já relativamente aos seixos talhados 

bifaciais, desde que a extracção dos respectivos levantamentos se tenha alicerçado numa 
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sequência operatória alternante, determinando um gume obviamente sinuoso, a sua integração 

entre os núcleos do grupo V não oferece dúvidas de maior. Apenas o desenvolvimento 

periférico do talhe bifacial pode sugerir uma situação de clara transição para os núcleos do 

grupo VII.                         

Ora, sempre que no estudo de uma dada indústria lítica aparece uma amostragem de peças 

suficientemente significativa para se poder admitir a hipótese de nela existir uma produção 

específica de seixos talhados unifaciais, deve-se confrontar essa mesma realidade com as 

estratégias operatórias que os múltiplos núcleos presentes permitem vislumbrar, procurando-se 

detectar a ocorrência de eventuais conexões ou formas de transição capazes de sustentar em 

contraponto a associação de tais peças ao grupo II dos núcleos. Complementarmente, é de ter 

também em conta nessa apreciação a regularidade do gume, a dimensão das extracções obtidas 

e do próprio objecto em si.  

Todavia, em relação a este último atributo, sempre que se recolhem peças que pelas suas 

elevadas dimensões não indiciam a possibilidade de terem sido concebidas como utensílios, 

nem tão pouco os amplos levantamentos delas extraídos sugerem a hipótese de haverem sido 

produzidos para determinarem a configuração da peça, quando se trata da situação inversa há 

que ponderar com alguma reserva a aplicação do mesmo argumento dimensional na avaliação 

da situação. Com efeito, registando-se amiúde a presença de núcleos de dimensões 

relativamente reduzidas e com uma exploração que permitiu a obtenção de levantamentos 

directamente proporcionais, não se pode também descartar a hipótese de núcleos dos grupos II 

e III, ou dos grupos V e VII, numa fase inicial da sua exploração apresentarem dimensões 

relativamente diminutas.  

Desta forma, apenas em casos isolados ou sem significado numérico foi possível proceder à 

identificação e consequente individualização de utensílios de tipo seixo talhado. Daí que nos 

tenhamos limitado para cada uma dessas peça a uma descrição sumária de atributos no quadro 

da rubrica dos utensílios diversos, estabelecendo a sua classificação de acordo com a 

metodologia adoptada por M. A. Querol e M. Santonja no estudo da jazida acheulense de 

Pinedo, em Toledo, a qual se baseia na existência de um gume convergente ou não, na 

amplitude dos levantamentos que o definem em relação à superfície da face em se inscrevem e 

no seu número, na sua posição relativamente ao eixo maior da peça e, finalmente, na própria 

morfologia do gume (QUEROL e SANTONJA, 1979). Normalmente tais peças correspondiam 

quer a seixos talhados unifaciais desinseridos de uma cadeia operatória de produção de lascas 

onde poderiam constituir os testemunhos de uma fase de inicialização dos respectivos núcleos, 

quer a seixos talhados bifaciais também não relacionáveis com o desenvolvimento de qualquer 

sistema de exploração da matéria-prima, evidenciando neste caso, quase sempre, um talhe 

bifacial não alternante por forma a determinar a regularidade operacional do respectivo gume.  

Paralelamente, algumas peças cujo talhe havia permitido destacar de forma mais ou menos 

proeminente uma ponta de morfologia variável, afilada ou relativamente rombuda, foram 
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consideradas como picos diversos e integradas entre os utensílios diversos. 

Quanto aos triedros, a sua individualização e estudo na primeira fase da nossa investigação 

tinha-se alicerçado numa concepção estritamente morfológica da respectiva definição 

(CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), à semelhança do que aliás ocorrera noutros trabalhos sobre 

indústrias acheulenses similares do Norte de África e da Europa Meridional (BALOUT, 

BIBERSON e TIXIER, 1967; SANTONJA e QUEROL, 1975; QUEROL e SANTONJA, 

1979). 

 Basicamente considerava-se o triedro “un objet lithique de forme générale allongée, 

présentant une extremité plus ou moins dégagée à pointe de section triangulaire et une base 

taillée, reservée (en U, en V, plate) ou mixte” (LEROY-PROST, 1974, p. 670). Numa posterior 

sistematização determinou-se a existência de seis tipos de triedros diferentes em função da 

definição da secção triangular da respectiva ponta por “percussion uni-, tri-. quadri-, penta- ou 

hexadirectionnelle” (LEROY-PROST, DAUVOIS e LEROY, 1981, p. 295), considerando-se 

ainda no interior de cada um deles diversos subtipos de acordo com os múltiplos modelos de 

desenvolvimento das várias direcções de percussão consideradas, tendo-se igualmente em 

conta a sua frequente conjugação com o aproveitamento de superfícies não talhadas definidas 

pela conservação do córtex, pela ocorrência de diáclases ou pela preservação de amplos 

testemunhos positivos ou negativos de anteriores levantamentos. 

Em posteriores estudos integraram-se ainda entre os triedros seixos rolados sumariamente 

talhados por amplos levantamentos que ao interceptarem-se permitiam o destacar de uma ponta 

com secção triédrica, conservando-se por vezes na respectiva extremidade um pequeno 

testemunho cortical (QUEROL e SANTONJA, 1979).  

Genericamente considerava-se que a presença destes triedros atípicos assumia um destaque 

significativo nos primórdios do Acheulense no centro da Ibéria, momento esse em que os 

triedros no seu todo surgiam também mais bem representados do que os próprios machados de 

mão, muito embora ambas as tendências se invertessem posteriormente (SANTONJA, 1981; 

QUEROL, 1984). 

A aplicação desta classificação e da definição morfo-tipológica que lhe está subjacente é 

porém inadequada, já que boa parte dos utensílios que com base em tais critérios se podem 

integrar entre os triedros mais não são do que variantes morfológicas de peças de tipo bifacial 

ou unifacial. Nesse sentido diversos autores tem defendido que apenas se deviam considerar 

como verdadeiros triedros os utensílios cuja concepção volumétrica triédrica foi definida por 

levantamentos obtidos a partir de três arestas distintas, incidindo em particular esta operação  

na configuração da respectiva zona distal apontada (TAVOSO, 1978).  

Sendo esta definição bastante mais apropriada para estabelecer em termos tecnológicos a 

individualização dos triedros, fomos assim levados a eliminar deste grupo de utensílios todas 

as peças cuja secção triédrica era determinada exclusivamente por percussão unidireccional, 

bidireccional e mesmo parte das que evidenciavam uma percussão tridireccional, o que se tradu  



102                                                                               O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

 
 
 
Fig. 4.4. Combinatórias possíveis de definição da secção triédrica segundo a classificação dos triedros 
proposta na “Ficha Tipológica Africana” (LEROY-PROST, DAUVOIS e LEROY, 1981). Aceitando-se 
porém os constrangimentos adiantados por alguns autores para a identificação destes utensílios - “outils 
possédant trois arêtes retouchées” (TAVOSO, 1978, p. 23) - apenas se podem designar como verdadeiros 
triedros os subtipos 3.2, 3.4, 4.1, 4.3, 4.4 e os tipos 5 e 6. Todos os restantes tipos e subtipos 
considerados, bem como as variantes que neles se podem distinguir, correspondem a falsos triedros. 
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ziu numa significativa diminuição do número de triedros identificados em cada uma das 

indústrias estudadas. Esta última situação determinou aliás que o seu estudo fosse efectuado 

entre os utensílios diversos, dado que as amostragens disponíveis não só não permitiam a 

realização de qualquer análise mais estruturada, como também inviabilizavam a percepção do 

seu real papel no âmbito dos sistemas de produção de material lítico característicos das 

indústrias acheulenses que foram objecto da nossa investigação. 

Ainda entre os utensílios diversos consideram-se também os utensílios sobre seixos rolados 

cuja massa inicial se encontrava substancialmente preservada apesar de neles se ter destacado 

uma ponta por intermédio de amplos levantamentos obtidos igualmente a partir de três arestas 

distas, designando-os como picos triédricos. 

 

 

4.2.5. Interpretação final 

 

No seu conjunto, com estas opções metodológicas pretendeu-se não só estabelecer a 

caracterização tipológica dos materiais líticos, como também lançar as bases do seu estudo 

tecnológico, o que explica os principais constrangimentos envolvidos na selecção dos atributos 

dos diferentes grupos de utensílios considerados, bem como dos demais objectos líticos 

talhados cuja identificação no interior de cada indústria se revelou significativa. Daí que apesar 

de se ter diferenciado o estudo dos chamados produtos de talhe relativamente ao dos utensílios, 

não se tenha reduzido o primeiro a uma mera descrição tecnicista e o segundo a uma 

interpretação de cariz exclusivamente tipológica. 

Contudo, se a abordagem tipológica visou o estabelecimento de uma inventariação 

exaustiva e inteligível dos materiais estudados e a sua posterior ordenação de acordo com 

parâmetros susceptíveis de permitirem a realização de comparações com colecções similares, a 

análise tecnológica não se limitou à catalogação das suas principais características técnicas. A 

partir dos dados coligidos procurou-se desde logo identificar as diferentes cadeias operatórias 

presentes no interior de cada uma das indústrias estudadas. Tratava-se, antes do mais, de 

individualizar a ocorrência de estratégias operatórias devidamente estruturadas, tendo por fim a 

obtenção de determinados objectos líticos talhados, quer se tratasse de utensílios bem precisos, 

quer da produção específica de lascas para serem directamente usadas ou aproveitadas como 

suportes e posteriormente transformadas de maneira adequada. 

Em boa medida este procedimento emergia num primeiro momento da própria análise e 

descrição que antecipadamente se havia realizado dos vários materiais líticos, embora não se 

esgotasse aí a percepção das opções mentais e dos gestos técnicos cujo encadeamento conduzia 

à individualização em toda a sua complexidade das várias cadeias operatórias existentes nas 

referidas indústrias. Com efeito, só a posterior abordagem integrada do conjunto dos diferentes 

materiais permitia considerar os respectivos processos de produção nas várias fases do seu 
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desenvolvimento, desde a aquisição inicial das matérias-primas utilizadas ao seu abandono 

final, passando sucessivamente pela fase de debitagem dos suportes ou da configuração dos 

utensílios, seguindo-se a finalização destes últimos por intermédio do retoque e, finalmente, a 

fase de utilização corrente, sendo esta por vezes sublinhada por estigmas de danos diversos ou 

até mesmo por eventuais marcas de reutilização. De outra forma não era aliás exequível 

assinalar a presença ou ausência de testemunhos das diferentes fases de desenvolvimento das 

cadeias operatórias entre os materiais estudados. 

Mas se a existência ou não de vestígios de algumas dessas fases podia ser imputada em 

certas situações às condições de jazida em que haviam sido recolhidos tais materiais, noutros 

casos decorria de forma clara de estratégias deliberadamente assumidas por opção ou impostas 

por constrangimentos cujos fundamentos se deviam procurar identificar. Havia pois ainda que 

considerar no âmbito do estudo dos sistemas de produção lítica de cada indústria a passagem 

da análise dos aspectos tecno-psicológicos a ela subjacentes para a determinação dos 

respectivos comportamentos tecno-económicos. 

Na prática, ao almejar alcançar este último objectivo como corolário das diversas inves-

tigações realizadas, pretendeu-se não só estabelecer as diferentes estratégias de aproveitamento 

dos recursos naturais, nas quais se incluía a satisfação das próprias necessidades de 

subsistência alimentar, como também identificar modelos de ocupação do território, assi-

nalando a eventual ocorrência de fenómenos de diferenciação funcional dos vários sítios 

arqueológicos detectados, e tentar esboçar a eventual estrutura demográfica das respectivas 

populações.  

Cedo porém se reconheceram as múltiplas limitações com que esta ambiciosa abordagem 

localmente se deparava. O facto de a generalidade dos depósitos quaternários a que era 

possível associar os vestígios estudados serem azóicos cerceava de imediato e de forma 

significativa a amplitude das nossas conclusões. Por outro lado, a situação era ainda acentuada 

sempre que se reconhecia a deficiente homogeneidade das indústrias estudadas. Acresce a tudo 

isto a circunstância de, por vezes, o próprio conceito de cadeia operatória se revelar demasiado 

rígido e, consequentemente, inadequado para o enquadramento de uma realidade arqueológica 

que permanecia pouco padronizada, como sucedia frequentemente sucede no Paleolítico 

Inferior. 

Não obstante todas estas dificuldades, sempre que possível, procuraram-se delinear as es-

tratégias de exploração dos recursos naturais e de ocupação do território que o estudo das 

indústrias líticas podia proporcionar. Visava-se assim a identificação de eventuais similitudes e 

dissemelhanças no registo arqueológico em análise, procurando-se encontrar as razões 

justificativas de tais realidades. Este esforço e os resultados que ele permitia obter destacavam-

se antes do mais pelo facto de os vestígios arqueológicos em que incidiam corresponderem no 

actual estado dos nossos conhecimentos aos únicos testemunhos que até nós chegaram da 

presença do homem do Paleolítico Inferior nas regiões estudadas. 



5. O VALE DO LIS: QUADRO GEOGRÁFICO E 

GEOLÓGICO REGIONAL 

 

 

 

5.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

 

 

5.1.1. Geografia 

 

O Vale do Lis é a principal bacia hidrográfica autónoma que surge no litoral que se estende 

entre a foz do rio Mondego, a norte, e o estuário do rio Tejo, a sul, abarcando uma área de 

945,4 km2 a que corresponde aliás uma das mais amplas redes de drenagem do Maciço Calcário 

da Estremadura. 

Desenvolvendo o seu curso ao longo de cerca de 39,5 km, o  rio Lis nasce a 430 m de alti-

tude, no rebordo noroeste do Planalto de Fátima, e desagua no Atlântico a norte da Praia de 

Vieira de Leiria, numa zona onde o litoral arenoso é acompanhado por um cordão dunar que 

chega a atingir 6 km de largura. Inicialmente entalha o seu leito nos calcários jurássicos do 

maciço estremenho, evidenciando uma orientação geral SE-NW e um declive particularmente 

acentuado, o que lhe permite atingir a cota dos 100 m logo nos primeiros 4 km do seu curso. 

Em seguida o seu vale alarga-se entre os afloramentos detríticos do Jurássico e do Cretácico, 

passando o rio a correr segundo um eixo SSE-NNW em direcção à cidade de Leiria, 

apresentando um declive claramente menos acentuado e uma meandrização por vezes ex-

pressiva no seu traçado. Após contornar sinuosamente os domos diapíricos de Leiria e receber a 

confluência na sua margem esquerda do rio Lena, o Lis espraia-se por uma planície aluvial 

relativamente ampla e ligeiramente encaixada na sedimentação neogénica e quaternária que 

predomina nas proximidades do litoral. O seu leito desenvolve-se aí segundo uma orientação S-

N até às imediações de Monte Real, onde se desvia gradualmente para oeste, desaguando no 

Atlântico depois de atravessar o cordão de dunas litorais. Nesta última parte do seu curso, a 

jusante de Leiria, o leito original do Lis encontra-se profundamente alterado pelas obras de 

regularização hidráulica que a partir dos anos quarenta permitiram a irrigação das aluviões que 

ocupam o fundo do vale. 

Ao longo da sua margem direita o rio Lis recebe a contribuição de diversas ribeiras, desta-

cando-se pela sua extensão as ribeiras da Caranguejeira e dos Milagres, igualmente oriundas da 

drenagem periférica do Maciço Calcário da Estremadura, e a ribeira da Carreira e o rio de Fora 

que nascem e se desenvolvem através dos planaltos miocénicos e pliocénicos que se estendem 

na zona NE da bacia hidrográfica. 
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É no entanto na sua margem esquerda, imediatamente a seguir à passagem por Leiria, que 

conflui o principal afluente do Lis, o rio Lena, o qual apresenta uma extensão de 26,8 km, 

abrangendo a respectiva bacia hidrográfica uma área de 188,9 km2. Este rio nasce não muito 

longe da povoação de Mendiga, a 500 m de altitude, a meio do vale tifónico que se estende en-

tre a Fonte da Bica, a norte de Rio Maior, e a vila da Batalha, vale esse que constitui o núcleo 

do anticlinal diapírico cujo flanco ocidental corresponde à Serra dos Candeeiros. Inicialmente o 

seu leito desenvolve-se segundo uma orientação SSW-NNE, seguindo o fundo do referido vale 

tifónico encaixado entre os calcários jurássicos do Maciço Calcário da Estremadura até às 

proximidades de Porto de Mós. O declive acentuado que o Lena apresenta nesta parte inicial do 

seu curso não é contudo tão pronunciado como o do troço correspondente do rio Lis, o qual é 

também menos extenso. De seguida o rio Lena traça o seu percurso segundo uma direcção mar-

cadamente S-N, acompanhando o prolongamento do acidente tifónico para norte e espraiando-

se por um vale relativamente mais alargado e com características bastante similares às apresen-

tadas pelo vale do rio Lis imediatamente a montante de Leiria. Com efeito, não só o respectivo 

perfil longitudinal permite observar uma inclinação similar (vd. EST. 3), como também recorta 

formações detríticas atribuídas ao Jurássico e ao Cretácico e desenvolve já uma expressiva 

planície aluvial onde o seu leito origina igualmente a formação de alguns meandros. Por fim, 

após um percurso de pouco mais de 26 km, o Lena junta-se ao rio Lis no preciso local onde este 

entra no amplo vale que se estende a jusante de Leiria, quando ainda lhe faltam quase 25 km 

para se lançar nas águas do Atlântico. 

Em termos gerais esta bacia hidrográfica ocupa uma parte significativa da faixa costeira que 

localmente se estende entre o Litoral e o Maciço Calcário da Estremadura, evidenciando um 

relevo onde se integra a orografia cársica que ocupa toda a sua zona meridional e oriental, os 

planaltos adjacentes que em boa parte fossilizaram a plataforma litoral calabriana e se apresen-

tam amplamente recortados pela rede de drenagem da região, as planícies aluviais intercalares 

e, por último, o cordão dunar que se estende junto da costa. Note-se que com o amplo desen-

volvimento da sua planície aluvial na zona vestibular do respectivo vale, o rio Lis evidencia 

uma clara similitude quer com o vale do Baixo Mondego, localizado imediatamente a norte, 

quer com o vale do Baixo Tejo, o que contrasta bem com o perfil transversal da generalidade 

dos vales dos rios do Norte de Portugal, que no seu conjunto se apresentam nas suas zonas 

vestibulares em forma de canhão ou em V. 

Esta situação deverá ser imputada ao facto de toda a parte setentrional de Portugal ter 

sofrido um levantamento mais pronunciado, enquanto para sul, com destaque para as áreas 

próximas do litoral, se observaram correntemente fenómenos de subsidência. É aliás na tec-

tónica local que se poderá igualmente encontrar uma explicação para a orientação predominan-

temente N-S que se regista no vale do rio Lis, a qual é, por seu turno, claramente dissemelhante 

dos principais vales adjacentes a norte e a sul. 

A proximidade do oceano e o seu posicionamento latitudinal constituem as principais condi-
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cionantes do clima desta região. De acordo com a aferição do índice xerotérmico de Gaussen a 

partir dos elementos climáticos coligidos entre 1960 e 1971 é possível considerá-lo como me-

somediterrânico atenuado, enquanto o índice pluviotérmico de Emberger determina a inserção 

da bacia hidrográfica do rio Lis no andar bioclimático húmido T

19
T. A correlação entre os dois 

índices indica, por seu turno, a clara associação da região ao domínio pré-atlântico que se es-

tende por uma parte substancialmente significativa do Centro de Portugal (vd. Fig..2.1.), 

sugerindo a transição entre a influência predominantemente atlântica que se regista no Noroeste 

do território português e a presença de um clima claramente mediterrâneo na sua orla 

meridional (ALCOFORADO et al., 1993). 

Os dados compilados para o período compreendido entre 1931 e 1960 na estação clima-

tológica da Marinha Grande, localizada na periferia ocidental da bacia hidrográfica do rio 

Lis T

20
T, permitem, por seu turno, assinalar uma temperatura média anual de 14,6°, evidenciando a 

média anual da temperatura mínima 9,1° e a da temperatura máxima 20,2°  (FERREIRA, 1970).  

Fig. 5.1.  Gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica da Marinha Grande. 

 

                                                      

T

19
T O cálculo dos dois índices limitou-se apenas aos dados recolhidos no decurso de um período de 12 

anos, entre 1960 e 1971, por forma a entrar em linha de conta com o maior número possível de estações 
climatológicas. Na verdade duplicou-se assim o número de estações para as quais existem registos de 
elementos climáticos para os trinta anos imediatamente anteriores (FERREIRA, 1970), opção essa 
determinada pelo imperativo de se conseguir o maior volume de informações possíveis no intuito de 
estabelecer uma cartografia climática devidamente fundamentada. 
 

T

20
T Latitude: 39° 46’ N; Longitude: 8° 56’ W; Altitude: 83m; 
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Quanto à pluviosidade, o valor mínimo regista-se em Julho, com 8,3 mm, ocorrendo os 

níveis mais elevados entre Novembro e Janeiro e em Março, com um máximo de 125,5 mm 

assinalado em Dezembro. A precipitação média anual é de 855,8 mm. Em relação ao regime de 

ventos, predominam os ventos oriundos de N, seguidos pelos que sopram do quadrante NW, 

atingindo ambos uma velocidade mais acentuada durante o Verão, enquanto no Inverno, 

embora claramente menos frequentes, os ventos de SE, S e SW atingem também velocidades 

muito similares. 

Registe-se que da análise do gráfico termo-pluviométrico, definido a partir dos dados 

recolhidos na estação da Marinha Grande no período referido, ressalta essencialmente a 

existência de uma estação seca não muito acentuada e relativamente bem definida, que se de-

senvolve entre Junho e Setembro. 

A estrutura do relevo da região, o clima, a diferente natureza dos seus solos e a intervenção 

do homem são algumas das variáveis que determinam em boa medida as características da 

cobertura vegetal, contribuindo em conjunto para a definição da respectiva paisagem. Tradi-

cionalmente a região destacava-se por uma intensa florestação que se prolongava desde os 

pinhais do litoral, cuja plantação havia permitido a fixação dos largos cordões dunares que aí se 

localizavam, às manchas florestadas que ocupavam as amplas superfícies de aplanamento que 

se desenvolvem até ao rebordo do maciço calcário. De permeio surgia ao longo das planícies 

aluviais uma agricultura diversificada, abrangendo quer a horticultura, quer mesmo o plantio da 

vinha, enquanto no maciço aparecia uma vegetação mediterrânica onde pontificava o carrasco e 

o zambujo, a par da presença do carvalho português e da emergência progressiva do olival 

(RIBEIRO, LAUTENSACH e DAVEAU, 1991). Actualmente a regularização hidráulica do 

Baixo Lis permitiu localmente o predomínio do regadio, estendendo-se a vinha e o olival pelas 

encostas adjacentes às planícies aluviais cujos solos se revelaram mais favoráveis. Paralela-

mente, nas áreas florestadas do interior o pinheiro viu a sua preponderância ser disputada pelo 

eucalipto, assinalando-se também pontualmente a florestação de algumas zonas do maciço. 

Em relação à ocupação do território pelo homem, prevalecem na região da bacia do Lis os 

lugares aglomerados com dispersão intercalar que caracterizam globalmente o povoamento de 

toda a Estremadura e de boa parte do Ribatejo, embora na orla ocidental se registe uma disper-

são relativamente mais orientada do povoamento (RIBEIRO, LAUTENSACH e DAVEAU, 

1991). Em termos administrativos a área estudada estende-se pelos concelhos de Leiria, Batalha 

e Porto de Mós, integrando ainda áreas dos concelhos da Marinha Grande e de Pombal. 

 

 

5.1.2. Geologia 

 

De um ponto de vista estrutural a bacia hidrográfica do rio Lis insere-se na Orla Meso-

Cenozóica que se desenvolve no litoral ocidental da Península Ibérica, prolongando-se desde o 
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norte da região de Aveiro até à Península de Setúbal, segundo uma orientação NNE-SSW. De-

limitada a este por um contacto com o Maciço Hespérico que frequentemente se encontra 

sublinhado por extensas falhas tectónicas, esta unidade morfo-estrutural apresenta-se recortada 

na sua zona meridional, a este e a sul, pela bacia sedimentar terciária do Baixo Tejo e do Sado, 

chegando-se porém a verificar pontualmente o cavalgamento destes últimos depósitos pelos cal-

cários jurássicos do maciço estremenho. 

A génese desta Orla Ocidental remonta ao Mesozóico, altura em que o Maciço Hespérico se 

terá separado de uma ampla massa continental que se estendia para oeste, por intermédio de 

uma importante fossa tectónica. Como já se viu, dessa massa continental então existente restam 

hoje como únicos testemunhos as Berlengas, enquanto a progressiva colmatação sedimentar da 

fossa deu origem à actual orla sedimentar encastoada no litoral oeste da Península Ibérica, 

sendo a sua continuidade com a Orla Meridional, situada no rebordo do Algarve, sugerida pela 

presença de alguns afloramentos emersos e imersos que se situam na área costeira entre o cabo 

Espichel e o Cabo de S. Vicente (RIBEIRO, 1979). A sedimentação que desde o Triásico até à 

actualidade se encontra patente na Orla Meso-Cenozóica foi contudo frequentemente 

perturbada por acidentes diapíricos, como sucedeu na zona entre Porto de Mós e a Batalha, na 

área de Leiria e em Monte Real, fenómenos esses quase sempre relacionados com o 

desenvolvimento local de uma tectónica salífera. 

Os mais antigos depósitos que é possível assinalar na área aqui em estudo afloram aliás ao 

longo do vale tifónico que passando por Porto de Mós se prolonga até à Batalha, cor-

respondendo grosso modo ao troço inicial do rio Lena, surgindo igualmente representados no 

centro dos diapiros de Monte Real e de Leiria. De acordo com as diferentes folhas da Carta 

Geológica de Portugal na escala 1/50000 que se reportam à região, trata-se essencialmente de 

margas e calcários dolomíticos atribuídos ao complexo hetangiano-reciano, os quais se 

apresentam amiúde cortados por chaminés, filões ou domos doleríticos e basálticos que se 

evidenciam quase sempre bem destacados na topografia das zonas onde a sua presença é 

indicada. De assinalar também o facto de no diapiro de Leiria se ter detectado numa sondagem, 

em profundidade, a presença de um complexo salífero (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968; 

ZBYSZEWSKI, MANUPPELLA e VEIGA FERREIRA, 1974). 

A sul de Porto de Mós, entre Casais do Livramento e o bordo oeste do “polje” de Alvados, 

emergem de forma contínua, ao longo de cerca de 8 km, outros afloramentos do Jurássico infe-

rior, agora genericamente atribuíveis ao Lias superior e médio, sendo possível aí identificar, de 

acordo com a cartografia geológica regional, a existência de calcários do Toarciano, do Pliens-

baquiano, do Lotaringiano e do Sinemuriano.  

Já no anticlinal da Serra dos Candeeiros e nos planaltos sobranceiros de Santo António e de 

Fátima, que constituem a parte central do Maciço Calcário da Estremadura, predominam os cal-

cários do Jurássico médio, encontrando-se bem representados o Caloviano, o Batoniano e o Ba-

jociano.  



110                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

O Jurássico superior, por seu turno, está localmente assinalado por calcários do Oxfordiano 

que se desenvolvem entre a zona de Mendiga, a sul, e a área de Reguengo do Fetal, a norte, ao 

longo do flanco oriental do vale tifónico que é percorrido no início do seu curso pelo rio Lena, 

evidenciando uma largura variável. Estes calcários encontram-se de novo presentes um pouco 

mais ao norte, entre Abadia e Santa Catarina da Serra, ocupando uma extensa área na extremi-

dade setentrional do Planalto de Fátima, na continuidade do respectivo rebordo oriental.  

Também o Pteroceriano e o Portlandiano surgem em diversos afloramentos identificados 

entre Porto de Mós e o diapiro de Leiria, acompanhando de perto o vale do rio Lena e, 

lateralmente, o do rio Lis. Trata-se em ambos os casos de arenitos argilosos com coloração 

variável e evidenciando por vezes vestígios fossíferos, o que dificulta frequentemente a sua 

diferenciação. No Portlandiano é porém de assinalar a ocorrência de intercalações de argilas ou 

margas pontualmente associáveis a nódulos calcários, enquanto o Pteroceriano apresenta inter- 

calações de calcários margosos ou areníticos. 

Ainda no final do Jurássico registou-se actividade eruptiva que conduziu ao aparecimento 

dos filões, chaminés e domos basálticos ou doleríticos que se erguem nas actuais áreas diapíri-

cas. Terá sido aliás na sequência de tal fenómeno que se assistiu ao desenvolvimento de um 

conjunto de movimentações tectónicas que estiveram na origem dos próprios diapiros de Monte 

Real e de Leiria e do vale tifónico cuja zona setentrional acompanha de início o vale do rio 

Lena até às imediações da Batalha. 

A presença do Cretácico na bacia hidrográfica do rio Lis surge inicialmente identificada por 

extensos depósitos areníticos de origem continental, os quais evidenciam pontuais intercalações 

argilosas e integram por vezes seixos de quartzito e de quartzo de grandes dimensões. De 

acordo com a cartografia geológica citada, tratar-se-ia de um complexo associável no essencial 

ao Cretácico inferior, abrangendo porém o Cenomaniano inferior, o Albiano, o Aptiano e o 

Neocomiano. O seu desenvolvimento é particularmente acentuado na parte oriental da bacia, 

donde se prolonga pelo sul do planalto de Pousos através do vale do rio Lis até às proximidades 

da vila da Batalha, no vale do Lena, muito embora apareça também assinalado em afloramentos 

menos extensos nos flancos dos diapiros de Leiria e de Monte Real, assim como na superfície 

do planalto de Fátima, onde se sobrepõe aos calcários do Jurássico médio e superior, aí col-

matando uma superfície cársica pré-existente. 

O Cretácico encontra-se igualmente representado na região por afloramentos calcários do 

Turoniano, os quais surgem no flanco oriental do diapiro de Monte Real e no flanco ocidental 

do diapiro de Leiria. Nesta última zona a sua presença é assinalada por vários retalhos separa-

dos entre si que se dispersam ao longo de mais de 20 km, entre Monte e Cavalinhos, de acordo 

com a orientação NE-SW do diapiro de Leiria. O Turoniano aparece contudo bastante desen-

volvido na periferia do planalto de Pousos, a este de Leiria, sendo ainda de assinalar a ocorrên-

cia de outros pequenos retalhos em associação com o Cretácico inferior a noroeste da Batalha, 

no vale da ribeira da Várzea e na margem direita do Lena, entre Rebolaria e a Golpilheira. 
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Tal como os depósitos jurássicos, também estes afloramentos cretácicos evidenciam defor-

mações decorrentes do prosseguimento da actividade diapírica. 

Por seu turno, a sedimentação cenozóica encontra-se inicialmente representada na região 

por depósitos pouco extensos atribuídos ao Eocénico e ao Oligocénico, os quais só afloram nos 

flancos dos diapiros de Leiria e de Monte Real. De acordo com a cartografia geológica 

regional, o Eocénico está aliás apenas assinalado no diapiro de Leiria, sendo identificado em 

torno do planalto de Pousos por conglomerados compostos de calcários, arenitos e argilas que 

permitem estabelecer localmente a sua individualização de outros depósitos Paleogénicos 

(TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968). Na verdade, o Oligocénico surge aí representado por 

margas arenosas, arenitos argilosos e conglomerados, atingindo não só uma área mais ampla, 

como estendendo também a sua presença ao diapiro de Monte Real. Alguns autores defendem 

porém a associação dos depósitos atribuídos ao Eocénico na zona de Pousos ao Cretácico 

terminal, atendendo às suas semelhanças com um depósito fossífero estudado na região da 

Nazaré (ANTUNES et al., 1979). 

Desenvolvendo-se de forma claramente mais expressiva, o Miocénico está presente na parte 

setentrional da bacia hidrográfica do Lis, onde emerge ao longo de ambas as margens do rio. 

Trata-se de depósitos de origem continental, com predominância de uma fácies argilosa a oeste 

do diapiro de Leiria, enquanto para este surgem sobretudo formações detríticas com textura 

variada. De assinalar a identificação em sondagens realizadas na zona da Marinha Grande de 

depósitos miocénicos de origem marinha, registando-se ainda a pontual presença de uma fácies 

lacustre entre os depósitos continentais. A datação precisa destes diferentes depósitos encontra-

se porém por fazer, já que apenas numa jazida fossífera detectada na margem esquerda do Lis, 

junto da povoação de Amor, foi possível associar os afloramentos locais ao Miocénico médio 

(RIBEIRO, 1979). 

A sedimentação terciária surge igualmente representada na região por extensas formações 

pliocénicas de origem marinha e continental, as quais recobrem frequentemente os 

afloramentos miocénicos anteriores e ocupam amplas áreas aplanadas sobranceiras aos 

principais vales da região, prolongando-se até próximo do litoral. A sua presença testemunha a 

ocorrência inicial de uma fase de transgressão marinha, a que terá sucedido um episódio 

regressivo que localmente foi acompanhado pelo desenvolvimento de importantes bacias 

lacustres. Segue-se-lhe uma nova fase transgressiva, inicialmente também tida como pliocénica 

(ZBYSZEWSKI, 1949; TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968), mas que actualmente é associada 

ao Calabriano e, em consequência, já considerada plistocénica (ANTUNES et al., 1979).  

A transgressão mais antiga está representada por depósitos detríticos normalmente 

constituídos por areias finas ou areias argilosas, enquanto na fase regressiva se depositaram 

lignitos, diatomitos e argilas, indiciadores no seu conjunto de um clima mais quente. Em 

associação com a transgressão mais recente surgem depósitos relativamente elevados, 

compostos por areias e grés argilosos com calhaus rolados. 
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Estes diferentes depósitos detríticos presentes na bacia do Lis remobilizaram na sua forma- 

ção materiais oriundos de depósitos similares mais antigos, o que amiúde se traduziu numa s Ui U 

gnificativa convergência de fácies, dificultando mesmo por vezes a respectiva individualização. 

 

 

5.2. PRINCIPAIS FORMAÇÕES QUATERNÁRIAS DA REGIÃO E 

SEU ENQUADRAMENTO ESTRATIGRÁFICO 

 

 

Com o Quaternário assistiu-se ao encaixe da actual rede de drenagem, situação essa que  foi 

particularmente condicionada pelo quadro geológico pré-existente, como aliás facilmente se 

verifica quando o curso inicial do rio Lena segue parte do vale tifónico que se estende entre Rio 

Maior e a Batalha, bem como quando se observam as sinuosidades evidenciadas pelo Lis ao 

atravessar o diapiro de Leiria e ao inflectir posteriormente a sua orientação para oeste, em di-

recção ao Atlântico, após passar pelo diapiro de Monte Real. Paralelamente, surgiram 

alterações climáticas que juntamente com outros fenómenos, com uma incidência por vezes 

certamente bem mais restrita no tempo e no espaço, terão sido responsáveis por um conjunto de 

acções de erosão, transporte e sedimentação que estão na origem do desenvolvimento de 

significativas formações fluviais, marinhas, dunares e coluvionares. 

Tomando em conta a sua importância para o conhecimento dos mais antigos vestígios da 

presença do homem na região, o nosso interesse incidiu porém exclusivamente no estudo das 

formações fluviais e coluvionares da região. O levantamento e interpretação destas formações 

geológicas foi contudo já objecto de circunstanciadas referências em anteriores trabalhos 

(TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992; CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), pelo que nos 

limitaremos aqui a um arrazoado das principais conclusões aí apresentadas. 

 

 

5.2.1. As formações fluviais 

 

O estudo destas formações centrou-se na zona do vale do rio Lis imediatamente a jusante de 

Leiria, onde elas se encontram desenvolvidas de uma forma mais expressiva, embora a sua pre-

sença seja igualmente assinalável em pequenos retalhos dispersos para montante, tanto ao longo 

do vale do Lis, como no vale do Lena. Apenas entre Monte Real e a Praia de Vieira de Leiria, 

povoação junto da qual o Lis desagua no Oceano Atlântico, numa zona onde o rio começa por 

encaixar o seu leito no Infralias que aflora no eixo do diapiro de Monte Real, para em seguida 

atravessar o largo cordão dunar que localmente se desenvolve ao longo do litoral, não se ob-

serva qualquer formação fluvial quaternária ao longo das suas margens. 

O levantamento cartográfico dos depósitos, com uma representação pormenorizada das 
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diferentes formações topograficamente individualizadas à escala de 1/25000, bem como a in-

terpretação do seu escalonamento ao longo das vertentes do vale, centrou-se naturalmente na 

área que se estende entre Sesmaria, arrabalde imediatamente a jusante de Leiria, e as ime-

diações da pequena povoação de Riba de Aves, cerca de 6 km para norte. Para montante 

prolongou-se a representação cartográfica até às imediações da povoação de Cortes, no vale do 

rio Lis, e à área envolvente da Vila da Batalha, no rio Lena, por forma a incluir pontualmente 

os testemunhos das formações fluviais aí identificadas e em relação com as quais se detectaram 

jazidas paleolíticas (vd. folhas A e B do Anexo Cartográfico). 

Com base na sua topografia, estratigrafia e pedologia foi possível assinalar a jusante de 

Leiria a existência de três formações fluviais distintas e escalonadas, designadas, da mais antiga 

para a mais recente, como F1, F2 e F3, a que se juntava uma quarta, denominada F4, que corre Us U 

ponde às aluviões do fundo do vale (EST.1 e EST.2). Confirmou-se assim a interpretação já 

efectuada na folha referente a esta área da Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50000, 

tendo-se precisado no entanto a caracterização e extensão de cada uma delas, assim como a su UbU 

divisão da mais antiga em três unidades sedimentares, identificadas como F1a, F1b e F1c. 

Como já se referiu, estas formações fluviais encontram-se apenas adequadamente indi-

vidualizadas entre Sesmaria e Riba de Aves, zona que corresponde curiosamente à  chamada 

depressão de Gândara dos Olivais que separa o diapiro de Monte Real, situado imediatamente a 

norte e que evidencia uma orientação N-S, do diapiro de Leiria, localizado a sul e com uma 

orientação NE-SW (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968) T

21
T. Acresce que o exclusivo desen-

volvimento destas formações ao longo da margem direita do rio Lis confere um perfil clara-

mente dissimétrico ao vale, não se podendo ignorar a circunstância de na margem esquerda se 

localizar uma falha de orientação N-S que, passando a oeste da Barosa, secciona toda a parte 

ocidental da depressão da Gândara dos Olivais. Concentram-se aliás aí parte significativa dos 

depósitos que na folha da região da Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50000 são 

genéricamente associados ao Quaternário indiferenciado (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968). 

Contudo, a fluidez e a abrangência desta classificação, na ausência de dados mais claros prove-

nientes de observações efectuadas no local, determinou que a sua presença não fosse con-

siderada na cartografia realizada. 

 

5.2.1.1. A formação fluvial F1 

 

A formação fluvial F1 estende-se ao longo de pouco mais de 6 km, entre a elevação do 

Outeiro Pelado, a norte, onde a base dos depósitos assenta lateralmente em afloramentos do 

complexo hetangiano-reciano que representam a extremidade meridional do diapiro de Monte 

                                                      

T

21
T Como se viu, esta área integra-se aliás numa ampla bacia de subsidência, que a norte se prolonga até às 

proximidades da Serra da Boa Viagem, apresentando-se essencialmente colmatada por depósitos 
terciários (MANUPPELLA, ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1978). 
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Real, e as imediações do nó rodoviário da EN1 com a EN109, a sul, aí encostando praticamente 

a depósitos paleogénicos e cretácicos que localmente delimitam o bordo do diapiro de Leiria 

(vd. Folha A do Anexo Cartográfico). No seu conjunto estes depósitos fluviais dispõem-se 

numa mancha quase contínua cuja configuração sugere um crescente não muito pronunciado, 

com as extremidades meridional e setentrional afiladas e evidenciando entre as povoações de 

Ponte da Pedra e Chãos, sensivelmente a meio da sua extensão, uma largura máxima de 1,5 km.  

É exactamente nesta última zona que a formação fluvial se apresenta marcadamente sec-

cionada pelo encaixe do vale da ribeira dos Milagres, que se desenvolve de forma perpendicular 

ao vale do rio Lis, com uma orientação E-W. Imediatamente a norte, junto da povoação de 

Regueira de Pontes, a formação F1 surge igualmente cortada pela ribeira do Pinheiro, embora 

de uma forma menos incisiva, enquanto a sul a ribeira do Pinto se limita a recortá-la parcial-

mente entre a povoação de Gândara dos Olivais e o Aérodromo, nas imediações do Areeiro da 

Quinta da Carvalha. 

Em termos topográficos esta formação desenvolve-se assim numa plataforma amplamente 

recortada pelo encaixe da rede de drenagem actual, apresentando o seu topo cotas bastante 

variadas, com valores que oscilam na zona meridional entre 65m e 72m, enquanto na parte 

setentrional se situam entre os 50 e os 58 m de altitude absoluta (EST.2). A espessura dos seus 

depósitos, por seu turno, varia entre os 10 e os 20 m, dependendo em boa parte da amplitude da 

erosão no topo dos respectivos depósitos e da posição do local de observação em relação ao 

canal principal do rio no momento da sua formação. Esta última variável contribuiu também 

certamente para as diferentes altitudes observadas para a base da formação no Areeiro da 

J.A.E., oscilando lateralmente entre os 58 e os 62 m, enquanto cerca de 2 km para jusante, no 

Areeiro da Quinta da Carvalha, o contacto da base da formação F1 com os depósitos 

miocénicos do substracto foi identificado a uma cota de 40 m (EST.3). 

O estudo desta formação foi bastante facilitado pela circunstância de nela se encontrarem 

implantados diversos areeiros que ao esventrá-la permitiram uma observação cuidada da sua 

estrutura sedimentar. Logo de início foi assim possível assinalar no seu interior a presença de 

duas unidades sedimentares, designadas por Q2a e Q2b, de acordo com a identificação original 

atribuída aos terraços fluviais da região pela Carta Geológica de Portugal na escala de 1/25000 

(CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). Posteriormente, a continuada laboração das explorações de 

areia e a abertura da variante da Gândara dos Olivais da EN109, viabilizando a realização de 

novas observações, permitiram precisar as primeiras leituras interpretativas (TEXIER e 

CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). Individualizaram-se desta forma no interior da formação flu-

vial F1 três unidades sedimentares sobrepostas, agora denominadas como F1a, F1b e F1c, de 

acordo com a nova nomenclatura adoptada para a identificação dos depósitos fluviais da bacia 

hidrográfica do rio Lis (EST.4). 

A presença da unidade sedimentar F1a foi apenas assinalada no Areeiro da Quinta da Car-

valha, a nordeste da povoação de Gândara dos Olivais, tendo sido possível observar o seu topo 
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num corte com 2,5m de espessura. 

Tratava-se do testemunho de um depósito constituído por seixos, areões e areias dispostos 

segundo uma estratificação horizontal, formando leitos com uma espessura de cerca de 10 cm. 

Na sua parte superior assistia-se à definição progressiva de delgados leitos de areias limonosas 

e argilosas, de cor cinzenta, contendo localmente numerosos vestígios de carvão vegetal. Por 

último, surgia por cima um nível de argilas orgânicas, com uma coloração cinzenta escura e 

uma espessura média de 15 cm. No conjunto predominavam os seixos de quartzito com um 

boleamento bastante variado, enquanto entre as areias e os quartzos eram mais frequentes, 

apresentando um boleamento e pátina bastante diverso. 

Lateralmente a unidade sedimentar F1a foi completamente erodida pelo encaixe do rio Lis 

que precedeu o desenvolvimento da unidade sedimentar F1b. Esta, pelo contrário, encontra-se 

amplamente preservada, constituindo o grosso da sedimentação que ao longo da margem direita 

do Lis define a formação fluvial F1, correspondendo à colmatação de amplos canais que o leito 

do rio outrora escavou, quer encaixando-se no substrato miocénico, quer na unidade sedimentar 

F1a. 

A análise da estratigrafia da unidade sedimentar F1b, profusamente documentada em diver-

sos cortes de outros tantos areeiros, permitiu observar uma sequência sedimentar onde se indi-

vidualizaram cinco conjuntos. 

Na base surge-nos o primeiro conjunto, com uma espessura que oscila entre 2,5 m e 5 m e 

evidencia uma textura grosseira em que pontificam os seixos e as areias. O contacto com o sub Us 

Utracto é mesmo delimitado por uma cascalheira com grandes seixos, embora de dimensões bas- 

tante variáveis, e uma matriz arenosa, dando gradualmente lugar a níveis de seixos mais pequ Ue U 

nos, dispostos em leitos lateralmente desenvolvidos de acordo com uma estratificação entrecru- 

zada de pequeno raio de curvatura, amiúde sublinhada por fenómenos de ferruginização. 

A transição para o segundo conjunto ocorre de forma gradual, evidenciando este uma espes-

sura entre 3 e 5 m, uma textura essencialmente arenosa e cor bege. Em termos estratigráficos o 

novo conjunto caracteriza-se por uma série de sequências sobrepostas com cerca de 1/2 m de 

espessura, destacando-se na base um leito sub-horizontal de seixos e areões integrados numa 

matriz arenosa, a que se sobrepõem areias grosseiras e pequenos seixos dispostos segundo uma 

estratificação entrecruzada com curvaturas pouco pronunciadas e um desenvolvimento lateral 

compreendido também em média entre os 10 e os 15 m. 

Segue-se um terceiro conjunto sedimentar com 3 a 6 m de espessura, realizando-se a pas-

sagem entre os dois de maneira progressiva. Predominam agora os sedimentos arenosos, fre-

quentemente algo grosseiros, os quais se dispõem segundo uma estratificação horizontal ou 

sub-horizontal bastante fina e em muitos casos deformada por figuras de carga. Na sua base 

surgem ainda estruturas plissadas. 

Sem descontinuidade significativa passa-se para o quarto conjunto, que apresentando uma 

espessura entre 4 e 6 m se caracteriza pela textura mais grosseira dos seus constituintes. Os 
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seixos e areias aí presentes organizam-se inicialmente em sequências com alguns centímetros 

de espessura, espraiando-se lateralmente por 10 a 15 m e recortando-se umas às outras segundo 

angulações pouco pronunciadas, para em seguida darem lugar ao aparecimento de leitos 

dispostos em estratificação entrecruzada relativamente estreita. Note-se, porém, que ao con-

trário dos dois conjuntos iniciais se observa aqui uma deriva granulométrica negativa, dado que 

à medida que nos aproximamos do topo os seixos rolados tornam-se mais frequentes e 

aumentam a sua dimensão. 

A parte superior da unidade sedimentar F1b encontra-se representada por um último con-

junto com cerca de 1 m de espessura e que apenas foi observado no Areeiro da J.A.E., nas ime-

diações da povoação de Sesmaria. Trata-se de um depósito constituído por limos e areias finas 

argilosas, estratificadas horizontalmente, para o qual se transita a partir do conjunto sedimentar 

anterior de forma relativamente brusca. 

No seu todo estes diferentes conjuntos evidenciam uma composição petrográfica similar à 

registada em F1a, já que os seixos rolados são na sua esmagadora maioria em quartzito, apre-

sentando graus de boleamento variáveis, enquanto entre as areias prevalece o quartzo, embora o 

boleamento, o lustro e a patina sejam igualmente diversificados. 

A formação fluvial F1 é, finalmente, complementada pela unidade sedimentar F1c, que se 

sobrepõe às duas anteriores, ainda que a sua presença tenha igualmente apenas sido identificada 

no Areeiro da J.A.E., onde pontualmente se encontra preservada. 

Trata-se de um depósito com cerca de 1m de espessura, que se desenvolve sobre o topo da 

unidade sedimentar F1b, da qual se encontra separada por uma superfície de erosão bem mar-

cada, ainda que algo irregular, devido nomeadamente à presença de pequenas figuras de carga. 

Em termos sedimentares é essencialmente constituída por pequenos seixos de quartzo, frequen- 

temente alterados, e por areias, ambos integrados numa matriz areno-argilosa. A sua organiza 

ção estratigráfica é difícil de identificar, dada a incidência de fenómenos pedológicos posterio- 

res, embora se vislumbre a pontual estratificação sub-horizontal de alguns leitos de seixos. 

Localmente esta última unidade sedimentar apresenta-se coberta por duas gerações de colu-

viões, respectivamente designadas por C1 e C2. 

Do ponto de vista pedológico a formação fluvial F1 surge afectada por um importante solo 

vermelho lessivado com uma espessura de cerca de 6 m, nele sendo possível identificar três 

horizontes diferentes (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). O primeiro corresponde à 

base de um horizonte B2tg, com pouco mais de 2 m de espessura e manchas de coloração ver-

melha e cinzenta ou cinzenta clara. No topo da unidade sedimentar F1b a textura fina dos 

respectivos sedimentos explica a circunstância deste horizonte se apresentar localmente muito 

mais hidromorfizado. Segue-se um horizonte B3 com 2 a 3 m de espessura, estruturado em ban-

das mais ou menos argilosas de coloração amarelada ou castanha clara. Por último surge um 

horizonte C, cinzento claro, que afecta a base da formação fluvial e em particular a parte infe-

rior da unidade sedimentar F1b e a unidade sedimentar F1a. 
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5.2.1.2. A formação fluvial F2 

 

Esta formação encontra-se representada por uma série de plataformas que se estendem 

desde Sesmaria, a sul, até à povoação de Regueira de Pontes, a norte, separadas entre si pelas 

principais ribeiras que localmente confluem para o rio Lis ao longo da sua margem direita (vd. 

Folha 1 do Anexo Cartográfico).  

No que se refere à altimetria, as várias plataformas que a compõem evidenciam uma ligeira 

variação de sul para norte, com o seu topo a cotas de 45 m na sua parte meridional, para atingir 

valores de cerca de 35 m na respectiva zona setentrional, inclinação essa próxima da do actual 

perfil do leito do rio nas zonas adjacentes. No seu conjunto correspondem a uma ampla área 

imediatamente subjacente à da formação fluvial F1, cuja extensão é acompanhada de perto, 

dela se diferenciando topograficamente de forma clara, muito embora o rebordo entre ambas 

raramente se exprima pronunciadamente. A espessura desta formação fluvial foi, porém, 

determinada a partir das observações efectuadas numa sondagem para pesquisa de água, 

implantada nas proximidades de Gândara dos Olivais, tendo sido calculada em cerca de 14 m. 

As circunstâncias em que se procedeu à aferição deste último dado resultaram do facto de a 

formação fluvial F2 se espraiar por uma ampla superfície agricultada, onde se encontram tam-

bém implantados alguns dos núcleos populacionais mais importantes da região. Consequente-

mente, a própria observação do desenvolvimento estratigráfico dos seus sedimentos viu-se 

restringida aos dados oriundos da sondagem já referida e à análise de alguns cortes que sec-

cionaram a sua parte superior. 

Ainda assim foi possível estabelecer a existência na base da formação de um espesso nível 

de seixos rolados envoltos numa matriz areno-argilosa de cor castanha, assente no substrato 

miocénico, a que localmente se sobrepunha um outro de argilas arenosas de cor amarelada. 

Complementarmente, nos pequenos cortes observados, identificou-se a parte superior de uma 

cascalheira com uma matriz areno-argilosa, seguindo-se-lhe uma camada de limos arenosos, 

pouco argilosos, onde se vislumbrava o aparecimento de leitos sub-horizontais de seixos 

rolados e areões. 

Em termos pedológicos identificou-se aí uma sucessão de quatro horizontes (TEXIER e 

CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). A um horizonte Ap, com cerca de 20 a 40 cm de espessura e 

decorrente das actividades agrícolas localmente desenvolvidas, sucedia um horizonte (B), com 

uma espessura de 25 a 30 cm e uma estrutura flóculada, apresentando uma coloração castanho-

amarelada. Seguia-se um horizonte A’2 com 20 a 30 cm, uma estrutura massiva e cor amarelo-

clara, evidenciando manchas avermelhadas cada vez mais numerosas à medida que se 

aproximava da respectiva base. Por último, surgia um horizonte B’t, visível numa espessura de 

cerca de 40 cm, com uma estrutura poliédrica grosseira onde se observavam revestimentos 

argilosos avermelhados nas faces estruturais dos principais agregados e em torno dos seixos 

rolados aí presentes. 
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5.2.1.3. A formação fluvial F3 

 

A uma cota inferior à das duas formações anteriores e imediatamente sobranceira à actual 

planície aluvial, esta formação corresponde a uma plataforma que se desenvolve por 7 km ao 

longo da margem direita do Lis, entre o Arrabalde da Ponte, imediatamente a norte da cidade de 

Leiria, e as imediações do Outeiro Pelado, a jusante (vd. Folha A do Anexo Cartográfico). 

Apesar de a altitude absoluta do seu topo variar significativamente entre perto dos 40 m, a 

sul, e cerca de 20 m a Norte, a inclinação geral desta formação corresponde também de perto ao 

perfil longitudinal do actual leito do rio. Do ponto de vista topográfico a sua individualização 

da planície aluvial adjacente encontra-se relativamente bem marcada, sendo por vezes mesmo 

sublinhada por um pronunciado rebordo. Já a sua delimitação da plataforma da formação flu- 

vial F2 que lhe está sobranceira se revela menos evidente, circunstância essa agravada pelo fac- 

to de na sua parte meridional o contacto entre ambas se efectuar ao longo da zona mais dens Ua U 

mente povoada pelo aglomerado populacional que se tem desenvolvido ao longo da EN 109. 

Embora na zona imediatamente a sul de Regueira de Pontes esta formação tenha sido 

esventrada por extensos areeiros, não foi possível observar aí qualquer corte significativo para 

caracterizar a sua estrutura sedimentar e definir a respectiva espessura. Quando prospectámos a 

região a generalidade das explorações havia já sido abandonadas e os seus cortes mais 

expressivos encontravam-se destruídos por sucessivos derrubes. Em todo o caso, a dimensão de 

muitos dos areeiros indiciava uma espessura pouco superior a 10 m para esta formação. 

Quanto à organização estratigráfica da formação fluvial F3, a análise efectuada restringiu-se 

quase por completo aos elementos coligidos em dois pequenos cortes nela localizados, ambos 

correspondentes à parte superior da formação, seccionada em cerca de 4 m (CUNHA-RIBEI-

RO, 1992-1993). Basicamente identificou-se a presença de uma camada de areias de cor 

branca, intercalada por leitos discontínuos de areão e seixo miúdo que sublinham a sua 

estratificação horizontal ou ligeiramente oblíqua, por vezes afectada por pequenas figuras de 

carga. Pontualmente, em profundidade, observou-se a presença de um nível de seixos com 

matriz arenosa. Já nos locais onde o topo da formação não estava erodido, assinalou-se o desen-

volvimento de uma coluvião pouco espessa (0,5 m) com uma constituição areno-argilosa. 

Globalmente predominavam nesta formação os seixos de quartzito e de quartzo, enquanto as 

areias, raramente finas, eram na sua maioria quartzosas.  

No que se refere à pedogénese registou-se apenas a existência de um solo lessivado Bt3 

definido por delgadas camadas de argila de coloração avermelhada, enquanto o depósito 

coluvionar superficial se encontra afectado por um solo ocre podzólico. 

 

5.2.1.4. A formação fluvial F4 

 

Representada pelas aluviões que correspondem ao leito maior do rio Lis e dos seus tributá- 
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rios, esta formação encontra-se amplamente desenvolvida por toda a bacia hidrográfica.  

No vale do Lis ela aparece cerca de 2 km a montante da povoação de Cortes, apresentando 

contudo um desenvolvimento limitado até à passagem do rio por Leiria, altura em que ele 

atravessa sinuosamente o diapiro aí localizado. Para jusante as aluviões espraiam-se por uma 

planície significativamente mais ampla, atingindo nalguns pontos cerca de 1,5 km de largura. 

Estreitam-se de novo ligeiramente a montante de Monte Real, quando inicia o atravessamento 

do respectivo diapiro, para em seguida se tornar a alargar, alcançando a sua maior extensão 

antes da passagem do cordão dunar litoral. 

No rio Lena as aluviões do fundo do vale surgem também cerca de pouco mais de 2 km a 

montante de Porto de Mós, apresentando até à sua confluência com o Lis características generi-

camente similares às observadas no vale deste rio a montante de Leiria. A sua presença é ainda 

assinalada nos vales dos principais afluentes do Lena, caso das ribeiras da Calvaria e da Vá Ur U 

zea, ou nas ribeiras da Caranguejeira, dos Milagres e da Carreira que confluem para a margem 

direita do rio Lis, assim como nas ribeiras do Fagundo e Amor, tributárias da margem esquerda. 

A planície formada à superfície por estas aluviões apresenta naturalmente uma inclinação 

que segue de perto a do actual perfil longitudinal do leito do rio. Porém, a altitude de perto de 

90 m que regista a montante de Cortes, quando confrontada com a cota de cerca de 25 m que é 

atingida junto a Leiria, revela uma inclinação bastante mais pronunciada do que a que se 

observa para jusante, onde a planície aluvial alcança uma altitude de 5m junto de Monte Real, 

apenas alguns quilómetros antes da sua foz. No vale do Lena a situação é idêntica, assinalando-

se uma altitude de cerca de 125 m a montante de Porto de Mós, para passar para valores 

próximos dos 70 m nas imediações da Batalha. 

Paralelamente, esta formação F4 evidencia um claro aumento da sua espessura ao longo do 

vale, de montante para jusante, como se verifica a partir da observação dos dados recolhidos em 

diversas sondagens aí implantadas. Enquanto junto de Leiria e para montante a espessura destas 

aluviões se situa por volta dos 10 m, nas imediações de Monte Real essa mesma espessura ul-

trapassa os 20 m (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968; MANUPPELLA, ZBYSZEWSKI e 

VEIGA FERREIRA, 1978). 

No que se refere à sua organização estratigráfica, a caracterização desta formação fluvial 

baseou-se igualmente nas informações recolhidas em várias sondagens relativamente antigas, 

tanto mais que para jusante de Leiria os trabalhos de regularização do leito do rio efectuados no 

âmbito do projecto de irrigação do vale tenham obliteraram parcialmente a parte superior dos 

depósitos. Contudo, verifica-se ao longo de todo o vale a existência na base das aluviões de 

depósitos de cascalheira integrados numa matriz arenosa, os quais evidenciam uma espessura 

média de cerca de 4,5 m, por vezes com oscilações locais significativas (ZBYSZEWSKI, 

1965a; TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968; MANUPPELLA, ZBYSZEWSKI e VEIGA 

FERREIRA, 1978). Sobrepõe-se-lhes quase sempre depósitos com uma textura claramente mais 

fina, argilosos, argilo-limonosos e até turfosos, colmatados frequentemente por níveis mais 
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grosseiros, provavelmente depositados no decorrer das obras de regularização do vale e do leito 

do rio. Registe-se ainda que, próximo da foz, as aluviões apresentam na quase totalidade da sua 

espessura intercalações flúvio-marinhas significativas, características de uma sedimentação 

estuarina. Estas indicações corroboram aliás as informações provenientes de documentação 

histórica diversa que apontam para a existência na zona vestibular do rio Lis, na Idade Média, 

de uma ampla zona alagadiça, de características pantanosas, designada por Ulmar T

22
T.  

 

5.2.1.5. Outras formações fluviais 

 

A par das quatro formações fluviais anteriormente caracterizadas, cuja existência e desen-

volvimento escalonado foi exclusivamente estabelecido ao longo da margem direita do rio Lis, 

na zona do seu vale que se estende entre o diapiro de Leiria e o diapiro de Monte Real, existem 

também depósitos similares a montante, embora se trate quase sempre de testemunhos menos 

expressivos e difíceis de correlacionar com os seus homólogos. Em todo o caso esta situação 

contrasta de forma flagrante com a circunstância de a jusante do diapiro de Monte Real se 

registar a total ausência deste tipo de depósitos. 

Este último facto, de acordo com os dados que se puderam coligir, sugere que toda esta 

região próxima do litoral terá conhecido uma evolução morfológica recente (TEXIER e 

CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992), o que é aparentemente confirmado pela presença de uma 

sedimentação característica de estuário nas sondagens realizadas nas aluviões actuais (F4), 

junto de Monte Real. 

Quanto aos pequenos retalhos de formações fluviais identificados a montante de Leiria, al-

guns deles, como é o caso dos situados nas imediações da povoação de Cortes, encontram-se 

mesmo assinalados na folha referente à região da Carta Geológica de Portugal na escala de 

1/50000 (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968) (vd. folha do Anexo Cartográfico). De acordo 

com a interpretação que aí é aduzida, tratar-se-iam de “terraços tirrenianos” correlacionáveis 

com os depósitos que a jusante de Leiria correspondem à formação fluvial F2. O seu estudo 

pormenorizado, decorrente da importância arqueológica do depósito situado no lugar de 

Pousias, permitiu contudo sugerir uma interpretação diferente.  

Desde logo a altimetria da base do depósito aponta para a sua correlação com o conjunto 

inferior da unidade sedimentar F1b identificada a jusante de Leiria (EST.1.A e EST.3). É 

                                                      

T

22
T A generalidade das tentativas de reconstituição da evolução recente do litoral português assenta quase 

exclusivamente em dados oriundos da documentação histórica conhecida, nunca se tendo procurado em 
geral realizar uma investigação directa e concreta dos respectivos testemunhos geomorfológicos e sedi-
mentares, por forma a cruzar entre si estes dois tipos de informação. Relativamente à zona costeira 
adjacente à bacia hidrográfica do rio Lis, tais estudos são aliás omissos, o que poderá justificar-se pela 
mobilidade da larga cobertura dunar que aí se desenvolve (MARTINS, 1946; CASTELO-BRANCO, 
1957). Apenas dispomos de indicações que apontam para a já referida existência de uma zona de 
características alagadiças e pantanosas no vale do rio Lis, a jusante de Leiria (BARBOSA, 1992), bem 
como a pontual referência que sugere ter sido o rio Lis eventualmente navegável ao longo de parte 
significativa do seu curso (CASTELO-BRANCO, 1958; RIBEIRO, 1977).  
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contudo tendo em conta a estrutura sedimentar cascalhenta do depósito de terraço aí preser-

vado, bem como a pedogénese que o afecta (vd. EST.20), que é possível aceitar esta proposta 

interpretativa (CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991). 

Situação algo similar ocorreu com um outro depósito de terraço identificado próximo da 

povoação de Jardoeira, no vale do rio Lena, imediatamente a jusante da Vila da Batalha 

(EST.1.A). Os trabalhos aí realizados não só conduziram também à recolha de materiais líticos 

talhados integrados na cascalheira do depósito, como foi igualmente considerada sugestiva a 

sua conexão com a unidade sedimentar F1b, essencialmente a partir da sua estrutura sedimentar 

grosseira e da incidência da pedogénese que aí se observa (CUNHA-RIBEIRO e MONTEIRO-

RODRIGUES, 1990-1991), apontando aliás no mesmo sentido a posição altimétrica do 

depósito em relação ao actual leito adjacente do rio Lena  (EST.3). 

Em ambos os casos procurou-se assinalar o posicionamento dos dois pequenos depósitos na 

cartografia da região, tendo em conta a sua importância arqueológica, apesar de tal procedimen- 

to não ter sido alargado a outros testemunhos, raros, de formações quaternárias congéneres 

existentes na área da bacia hidrográfica do Lis e Lena (vd. folha B do Anexo Carto- gráfico). 

Finalmente, refira-se a inexistência de quaisquer vestígios de formações fluviais anteriores a 

F1, a qual, pela sua posição altimétrica no escalonamento evidenciado pelas diferentes for-

mações fluviais reconhecidas a norte de Leiria, é sem dúvida a mais antiga. Na verdade, apesar 

de os autores da folha referente à área de Leiria da Carta Geológica de Portugal na escala de 

1/50000 sugerirem a hipótese contrária, afirmando que “as cascalheiras dos terraços superiores 

(Siciliano I) confundem-se com as cascalheiras dos planaltos pliocénicos, das quais não foram 

separadas” (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 13), nenhum indício de tal presença foi 

assinalado nos trabalhos de levantamento que aí se efectuaram a partir dos anos oitenta. 

 

 

5.2.2. As coluviões 

 

O desenvolvimento de formações coluvionares quaternárias na área da bacia hidrográfica do 

rio Lis foi particularmente favorecido pela composição detrítica de muitos dos depósitos 

geológicos mais antigos aí existentes. Daí que a sua presença tenha sido mesmo assinalada na 

Carta Geológica de Portugal na escala 1/50000 na rubrica do Quaternário indiferenciado, onde 

a par de depósitos de terraços se integram “areias superficiais, provenientes da lavagem das 

vertentes, e algumas areias eólicas que as acompanham, de idade quaternária indeterminada” 

(TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 13). De acordo com referida carta estas formações 

surgem preferencialmente nas vertentes do vale do Lis, bem como nalguns dos seus principais 

afluentes, com natural destaque para o vale do rio Lena. 

Os trabalhos realizados em toda esta área permitiram porém registar a sua presença de uma 

forma algo mais ampla em associação com depósitos detríticos do Cretácico, do Miocénico 
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continental, do Pliocénico marinho e das várias formações fluviais quaternárias (TEXIER e 

CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992).  

A espessura destas formações varia essencialmente em função da posição ocupada pelos de-

pósitos na topografia da região, raramente ultrapassando no entanto mais de 1,5 m. Saliente-se 

que a densa cobertura vegetal que ocupa frequentemente as vertentes dos principais vales, bem 

como as áreas planálticas dos respectivos interflúvios, onde as coluviões se encontram melhor 

desenvolvidas, dificultam amiúde a sua identificação e posterior caracterização, pelo que se 

optou por não assinalar a presença de tais depósitos na cartografia que realizámos da região, 

dada a impossibilidade de o fazer de uma forma sistemática. 

No que se refere à sua organização estratigráfica, ela revela por norma uma única camada 

constituída por materiais de textura diversa, dispersos, integrando nalguns casos pequenos 

seixos que quase sempre evidenciam traços de eolização. Apenas num ou noutro caso se identi-

ficou a presença de mais do que uma geração de coluviões. Foi o que sucedeu, por exemplo, em 

Casal de Santa Maria e no topo da unidade superior da formação fluvial F1 observada no 

Areeiro da J.A.E., onde a geração mais nova é por vezes mesmo recente. 

Do ponto de vista pedológico, só excepcionalmente foi possível vislumbrar nestes depósitos 

coluvionares uma fácies de rubefacção. Regra geral eles encontram-se associados a um solo 

podzólico ou, mais raramente, a um solo ocre. Nos cortes mais significativos identificaram-se 

mesmo seis horizontes diferentes (EST. 5). 

Em primeiro lugar surge um horizonte IA1 com uma espessura de 8 a 10 cm, constituído por 

areias orgânicas que apresentam uma estrutura grúmulosa fina e uma coloração cinzenta escura. 

A separação do horizonte subjacente, um horizonte IA2, aparece bem marcada, embora sinuosa. 

Este novo horizonte, com uma espessura que oscila entre 10 e 30 cm, é constituído por areias 

de cor cinzenta clara, revelando uma base nítida mas ondulada. Nalguns cortes estes dois 

primeiros horizontes apresentam-se fortemente perturbados por fenómenos antrópicos, sendo 

em tais circunstâncias substituídos por um horizonte Ap heterogéneo. 

Sucede-lhes um horizonte I Bh-Bs, desenvolvido numa banda de 30 a 40 cm, onde predomi-

nam areias pouco argilosas com uma estrutura flóculosa e uma coloração que varia entre o cas-

tanho vivo e o castanho amarelado. Pontualmente observa-se a presença de concreções humo-

ferruginosas de cor castanho avermelhada, enquanto a transição para o horizonte subjacente se 

efectua de forma progressiva. É então que surge um horizonte IC com 20 cm a 30 cm de espes-

sura constituído por areias de cor cinzenta clara e castanho clara, igualmente delimitado do 

horizonte inferior de forma gradual e por vezes mesmo até difícil de identificar. Segue-se, desta 

forma, um horizonte IIA2g com uma espessura de 15 a 20 cm, que corresponde ao topo das 

formações detríticas antigas. Embora evidencie características idênticas às do horizonte ante-

rior, este horizonte apresenta todavia manchas de sedimentos mais argilosos, amarelados ou de 

cor cinzenta clara, os quais se tornam mais frequentes na sua base, onde aliás ocorre de novo 

uma passagem progressiva para o horizonte seguinte. Este corresponde a um horizonte II Btg, 
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no qual se integram areias argilosas de coloração avermelhada, matizada por manchas 

cinzentas-claras. 

 

 

5.2.3. Interpretação da dinâmica das formações quaternárias e 

seu eventual significado 

 

Identificadas as formações quaternárias mais significativas da bacia hidrográfica do rio Lis, 

coligidos os dados referentes à sua dispersão geográfica e posicionamento topográfico, 

definidas as suas principais características sedimentares e pedológicas, procuraram-se determi-

nar os mecanismos subjacentes à sua génese, bem como inferir o seu potencial significado 

cronológico e paleoclimático, sem ignorar obviamente as limitações inerentes a uma interpre-

tação excessivamente unívoca da sua causalidade. 

Os resultados alcançados através dos estudos petrográficos, mineralógicos e morfológicos 

revelaram-se manifestamente inconclusivos. Na verdade, o facto de os principais materiais 

constituintes das formações quaternárias - seixos rolados e areias - terem sido remobilizados de 

formações detríticas mais antigas, do Secundário e do Terciário, quer marinhas, quer continen-

tais, levou a que apresentassem características típicas das diferentes formações donde 

provinham, evidenciando ao mesmo tempo uma composição bastante heterogénea. 

Não obstante esta convergência de fácies, as diferenças de natureza litológica observáveis 

na região em estudo permitiram detectar algumas variações na composição das aluviões cor-

respondentes à formação fluvial F4, que é também de todas elas, recorde-se, a que se encontra 

mais amplamente representada por toda a bacia hidrográfica do rio do Lis. Com efeito, de 

acordo com a notícia explicativa da folha 23-C da Carta Geológica de Portugal na escala de 

1/50000, “verifica-se que as areias são mais siliciosas a jusante da confluência do rio Lis com a 

ribeira dos Milagres. A montante da mesma confluência as areias são mais calcárias. As 

aluviões argilosas são mais desenvolvidas no vale do rio Lis, a jusante da confluência com o rio 

Lena e, também, no vale daquele rio” (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 12). 

No que se refere ao processo de desenvolvimento das formações fluviais, bem como à sua 

disposição, há que ter em conta o quadro estrutural da região e o papel nele desempenhado pela 

tectónica. Desde logo a disposição dissimétrica das formações fluviais ao longo da margem di-

reita do Lis, testemunhando uma deslocação progressiva do leito do rio de este para oeste, re-

sulta manifestamente de constrangimentos estruturais. O próprio escalonamento relativamente 

regular que aí se observa destas formações, bem como a inclinação que elas evidenciam de 

montante para jusante (EST. 3), indiciam a ocorrência de um fenómeno de elevação mais ou 

menos constante da zona onde se desenvolvem, a qual corresponde, como já se viu, à chamada 

depressão da Gândara dos Olivais que separa o diapiro de Leiria do diapiro de Monte Real. Já a 

proximidade destes dois acidentes, por seu turno, terá sido responsável quer pelo aparecimento 
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pontual de falhas de origem sísmica afectando a estratificação dos depósitos (CUNHA-

RIBEIRO, 1992-1993), quer pelo desenvolvimento de estruturas plissadas (“slumping”) 

nalguns níveis sedimentares, tendo-se documentado ambas situações na unidade sedimentar 

F1b (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). 

Como já se referiu em anteriores trabalhos, sendo a unidade sedimentar F1b aquela que 

melhor se conhece, já que a sua presença se encontra documentada em numerosos cortes 

dispersos pelos areeiros da margem direita do Lis, é também ela que permite tentar reconhecer 

uma melhor compreensão da dinâmica sedimentar subjacente à génese das diferentes formações 

quaternárias. Com efeito, verificando-se nos vários cortes referidos uma sucessão estratigráfica 

similar, óbvio se torna que tal situação só poderia resultar de mudanças significativas sofridas 

pelo regime do rio, pelo que se procurou interpretar tais alterações à luz dos diferentes regimes 

fluviais contemporâneos, muito embora reconhecendo que se nalguns casos tal situação se 

poderia imputar ao desenvolvimento de significativas modificações paleoclimáticas que ocor-

reram na região ao longo do Quaternário (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992), não se 

deveria subestimar a eventual responsabilidade de fenómenos de incidência frequentemente 

local e muitas vezes fortuita. 

Desta forma a base de F1b, caracterizando-se pela presença de uma cascalheira 

heterométrica onde se integram materiais de dimensões muito variáveis, foi associada a um 

caudal de forte competência determinado por um regime de tipo torrencial. No topo deste 

primeiro conjunto sedimentar assiste-se, por seu turno, à passagem para uma sedimentação 

menos grosseira, onde emerge uma estratificação entrecruzada resultante aparentemente do 

preenchimento de uma rede de canais sinuosa e instável. Situação análoga observa-se ainda no 

conjunto sedimentar imediatamente superior, onde cada unidade sequencial da respectiva sedi-

mentação evidencia uma deposição no fundo do canal de materiais de textura mais grosseira, 

colmatada em seguida por leitos de areias, estruturação esta decorrente de um regime de 

escoamento contrastado. Já a estratificação horizontal que se lhe sobrepõe, constituída por 

delgados leitos de areias, sugere de novo uma dinâmica de alta energia, podendo-se associar a 

sua génese à formação de depósitos de inundação em amplas áreas cobertas de águas pouco 

profundas mas rápidas, em cujo fundo se encaixavam múltiplos canais intercomunicantes. Em 

seguida regressa-se a um contexto sedimentar similar aos identificados na base de F1b, para 

posteriormente se observar a passagem directa a um depósito limo-argiloso de fim de 

sequência, sendo de admitir que tal transição mais ou menos brusca poderá corresponder a um 

hiato sedimentar e temporal algo significativo. 

É no entanto de salientar que se os primeiros conjuntos sedimentares deixam entrever a 

existência de um rio com um traçado frequentemente instável e um regime torrencial de tipo es-

pasmódico, com a passagem para o último conjunto sedimentar transparece a vigência de uma  

sedimentação fina relacionada com o desenvolvimento de depósitos de inundação. No quadro 

desta interpretação é de sugerir a associação da primeira situação descrita a uma fase climática 
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algo árida, em contraponto ao clima temperado e húmido que terá conduzido à estabilização das 

vertentes e ao aparecimento de finos depósitos de cheia (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-

1992). 

Mas se esta tentativa de compreensão do significado dinâmico e até mesmo paleoclimática 

da sedimentação fluvial foi apenas exequível para F1b, dado o volume de informação aí 

disponível, é todavia possível tentar alargar de forma mais genérica o mesmo procedimento às 

restantes unidades sedimentares e formações fluviais identificadas. 

Logo na unidade sedimentar inferior da formação fluvial F1a, anterior a F1b, transparece a 

eventual passagem de um clima semi-árido, aparentemente patente na textura cascalhenta da 

base, para um clima temperado e húmido responsável pela sedimentação de textura fina que se 

observa no seu topo. Paralelamente, na unidade sedimentar F1c identificou-se apenas o desen-

volvimento recorrente de um regime fluvial de forte competência com um escoamento con-

trastado, igualmente passível de indicar a vigência de um clima de características também mais 

ou menos áridas. 

As restantes formações sedimentares, por seu turno, foram apenas observadas em cortes que 

seccionaram parcialmente os seus depósitos, como sucedeu com o topo de F2 e F3, ou então vi-

ram a sua estratificação inferida dos dados provenientes de sondagens para prospecção de água 

que as perfuraram, como aconteceu em F2 e F4. Apesar de tais constrangimentos, recolheram-

se igualmente em todas elas elementos que testemunhavam a ocorrência de depósitos de textura 

grosseira cuja génese era associável a uma regime fluvial típico de climas relativamente áridos. 

Em F3 identificou-se mesmo num dos cortes uma organização sedimentar e uma textura 

semelhante à observada no conjunto sedimentar intermédio de F1b, resultante da formação de 

depósitos de inundação num leito fluvial largo e definido por múltiplos canais intercomuni-

cantes, características essas ainda associáveis muito provavelmente à vigência de um clima 

semi-árido. Paralelamente, apenas no topo da formação fluvial F4, correspondente às aluviões 

actuais, se assinalou a existência de uma sedimentação fina, areno-argilosa ou argilo-limonosa, 

susceptível de ser por seu lado correlacionada com o desenvolvimento de um clima temperado 

e húmido. 

Complementarmente foi ainda possível ter em conta os dados provenientes da análise 

pedológica, os quais pareciam sugerir a confirmação de algumas das ilações paleoclimáticas an-

teriormente adiantadas. Com efeito, se os solos lessivados identificados nas formações fluviais 

F1, F2 e F3 estão aparentemente relacionados com a vigência de condições climáticas tem-

peradas e húmidas e com o desenvolvimento de uma cobertura vegetal relativamente densa, a 

rubefacção dos solos que afecta F1 e F2 parece estar associada ao aparecimento de um clima 

com uma estação seca bem marcada, mesmo se para tal fenómeno contribuiu a natureza dos 

materiais sedimentares aí presentes. Tais circunstâncias levaram aliás a considerar os referidos 

solos como solos polifaseados ou policiclicos, admitindo-se que a lessivação que os afecta re-

sulta do acumular de fenómenos de pedogénese ocorridos no decurso de diferentes períodos de 



126                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

clima temperado ou temperado quente do Quaternário (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1992-

1993). 

Paralelamente, os estudos pedológicos reforçam ainda a antiguidade relativa que o 

escalonamento das várias formações fluviais permite delinear. Na verdade o desenvolvimento 

de um horizonte Bt por 5 a 6 m de espessura na formação fluvial F1 contrasta bem com a espes-

sura de cerca de meio metro que um horizonte similar apresenta em F2, enquanto em F3 se 

identifica apenas um horizonte Bt. 

Finalmente, em relação às coluviões, refira-se que a sua génese se terá traduzido num es-

coamento de tipo difuso ou, menos provavelmente, num transporte em massa dos constituintes 

do topo das formações detríticas mais antigas que foram afectadas, embora em qualquer dos ca-

sos seja associável a uma fase de rexistasia durante a qual se assistiu a uma diminuição 

substancial da vegetação. Esta última hipótese é aliás reforçada pela circunstância de os seixos 

rolados que frequentemente integram as formações coluvionares se apresentarem por norma 

profundamente eolizados T

23
T. 

Ora, a similitude estratigráfica e pedológica que no seu conjunto estas coluviões evidenciam 

na área estudada sugere a sua conexão a uma mesma fase de aridificação do clima, muito 

provavelmente contemporânea do último período de morfogénese da região. A ausência de de-

pósitos mais antigos, por seu turno, deverá ser imputada à sua manifesta fragilidade perante a 

incidência de fenómenos erosivos, em boa parte decorrente da sua constituição sedimentar e do 

seu posicionamento topográfico. 

Em termos pedológicos predominam nestas formações solos de tipo podzólico aparente-

mente recentes, para cujo desenvolvimento muito terá aliás contribuído a cobertura florestal 

actualmente aí existente. Refira-se ainda que a origem destes solos se encontra muitas vezes 

ligada à degradação de solos lessivados mais antigos relacionados com as formações detríticas 

subjacentes. 

 

 

5.2.4. Considerações finais 

 

No seu conjunto o estudo das formações fluviais e das coluviões desenvolvidas na Bacia 

Hidrográfica do rio Lis permitiu definir não só o quadro litoestratigráfico do Quaternário local, 

como também as diferentes fases de morfogénese da região e os principais acontecimentos 

pedológicos e paleoclimáticos aí identificados (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). 

De imediato destaca-se a disposição escalonada das formações fluviais individualizadas no 

vale do rio Lis, situação essa decorrente do levantamento mais ou menos gradual que a região 

terá conhecido, mesmo se da identificação pontual de falhas nos depósitos ou a presença de de-

                                                      

T

23
T Estas considerações reportam-se obviamente às coluviões mais antigas, já que as mais recentes são na 

generalidade pós-plistocénicas e por vezes mesmo subactuais. 
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terminadas figuras sedimentares transparece a ocorrência de perturbações sísmicas de origem 

tectónica ou diapírica. A própria concentração dos terraços a jusante de Leiria, ao longo da 

margem direita do rio, deixando entrever uma configuração manifestamente dissimétrica do 

vale, além de testemunhar a deslocação progressiva de este para oeste do leito do Lis, evidencia 

também os constrangimentos estruturais subjacentes à actual disposição da rede de drenagem 

local. 

Do posicionamento das várias formações fluviais foi, contudo, possível inferir a sua 

cronologia relativa, tendo-se a partir do respectivo estudo tentado identificar as condições 

paleoambientais que provavelmente determinaram o seu desenvolvimento, para o que também 

contribuiu a análise dos solos que as afectaram. Mas se as formações fluviais F1, F2, F3 e F4 se 

dispõem escalonadamente em função da sua antiguidade, apresentando-se as mais antigas a 

uma cota mais elevada que as mais recentes, já a antiguidade relativa das três unidades em que 

foi possível dividir a formação fluvial F1 - F1a, F1b e F1c - se deduziu de acordo com o 

princípio básico da estratigrafia, dado que a sua sobreposição determinou que a situada a uma 

cota inferior era naturalmente a mais antiga. 

Na generalidade das formações fluviais predominava uma sedimentação de textura grosseira 

decorrente da prevalência de caudais com um escoamento espasmódico de tipo torrencial, 

aparentemente associados à vigência de um período de aridificação climática. Com efeito, 

admite-se que o aumento da aridez, sendo responsável por uma forte diminuição do coberto 

vegetal, engendraria a erosão das vertentes com a consequente acumulação de materiais detríti-

cos no fundo dos vales. Ora, o regime fluvial então prevalecente remobilizaria nas condições 

descritas estes materiais, depositando-os quer na colmatação dos múltiplos canais em que por 

vezes se distribuia o caudal dos rios e que se cruzavam entre si, quer em camadas horizontais 

ou sub-horizontais formadas em águas pouco profundas mas rápidas no decurso de inundações 

em área. Registe-se, por último, que nenhum testemunho claro de frio foi relacionado com a 

vigência destas fases de aridificação do clima, embora seja de admitir a sua correlação com 

uma diminuição significativa da temperatura, tanto mais que as fases mais significativas de 

aridez no decurso do Quaternário acompanharam de perto o desenvolvimento dos fenómenos 

glaciares (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992).  

Paralelamente, a presença menos frequente de depósitos de textura fina, por norma asso-

ciáveis ao final das sequências fluviais, como sucede no topo de F1a, F1b e F4, foi relacionada 

com a ocorrência de fases climáticas mais temperadas. Situação similar acompanharia aliás o 

desenvolvimento dos solos lessivados aí observáveis. Acresce ainda que as condições 

climáticas temperadas e húmidas vigentes entre as várias fases de deposição sedimentar ao 

permitirem não só o desenvolvimento da vegetação, com a consequente estabilização das 

encostas, como também um aumento significativo e regular do caudal do rio, contribuíram 

também decisivamente para a incisão do leito do rio que então ocorreu. 
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Fig. 5.2. Litoestratigrafia, morfogénese e pedologia do Quaternário da Bacia Hidrográfica do rio Lis (seg. 
TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992, simplificado). 
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Os dados acabados de referir sugeriam a eventual conexão das várias fases da morfogénese 

fluvial do vale  do Lis com a evolução paleoclimática que  aí terá ocorrido ao longo do Quater-

nário. Basicamente identificar-se-iam seis fases de manifesta aridificação do clima, no decurso 

das quais se desenvolveu a  sedimentação grosseira presente nas principais unidades sedi-

mentares aí individualizadas, intercaladas por períodos manifestamente mais temperados e 

húmidos em que se assistiu ao encaixe progressivo, ainda que com uma amplitude por vezes 

algo diferenciada, do leito do rio Lis (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992).  

As coluviões, por seu lado, foram no seu conjunto aparentemente associáveis a uma única 

fase de morfogénese da região, certamente correspondente à última aí ocorrida, já que a 

provável existência de depósitos similares mais antigos não terá sobrevivido à erosão que a pre-

cedeu. Procurou-se assim tentar correlacionar a génese das coluviões com a deposição sedimen-

tar grosseira que acompanhou inicialmente o desenvolvimento da formação fluvial F4, não só 

pela circunstância de tal episódio sedimentar representar a última fase de morfogénese da 

região, mas também pelo facto de ele ter sido acompanhado por condições climáticas semi-ári-

das similares às que determinaram a génese das coluviões. O próprio solo podzólico que afecta 

superficialmente as coluviões parece ser manifestamente recente, tendo para a sua formação 

contribuído largamente a acção do homem. 

Não se pode porém deixar de sublinhar novamente as limitações inerentes a uma interpre-

tação que procura circunscrever a complexa dinâmica da sedimentação quaternária a uma 

sucessão linear de fases de aridificação climática, intercaladas por períodos em que se verificou 

a inversão dessas mesmas condições. A própria sucessão do já tradicional ciclo de bio-

rexistasia que lhe estaria subjacente, revela-se também uma visão demasiado redutora de uma 

realidade que terá sido igualmente mais complexa e que no âmbito da presente investigação não 

é possível precisar.  

Por outro lado, procurando sobretudo a definição de um quadro litoestratigráfico do 

Quaternário da região no âmbito do estudo das indústrias que lhe estão associadas, este trabalho 

não proporcionou dados particularmente precisos para a aferição da antiguidade das sucessivas 

fases da morfogénese identificadas na região, embora tal situação nem por isso deixe de 

permitir uma aproximação relativa a essa mesma antiguidade. Com efeito, a espessura 

apresentada pela sedimentação observável nas formações fluviais, que nalguns casos chega a 

ser superior a 10 m, bem como a dimensão da incisão por vezes atingida com o encaixe do leito 

do rio, constituem um sugestivo indício da dimensão cronológica das várias alterações que 

afectaram a região  ao longo do Quaternário. Ora, a possibilidade de se estabelecer uma 

correlação entre os testemunhos arqueológicos e as diferentes formações quaternárias aí 

individualizadas torna exequível uma percepção aproximada do período de tempo que poderá 

ter decorrido entre as várias ocupações identificadas. 
 





6. INDÚSTRIAS  PALEOLÍTICAS  PROVENIENTES                         

DA  FORMAÇÃO  FLUVIAL  F1 
 

 

 

6.1. CONTEXTO 

 

 

Os materiais líticos talhados que se recolheram no vale do rio Lis, a jusante de Leiria, são 

oriundos de sete jazidas diferentes - Quinta da Carvalha, Aeródromo Este, Casais, Fonte de 

Matoeira, Matoeira Sudoeste, Riba de Aves Sul e Outeiro Pelado - todas elas correspondentes a 

areeiros implantados na formação fluvial F1, que localmente se desenvolve de forma prati-

camente contínua pela margem direita do rio ao longo de cerca de 6 km.  

Um primeiro estudo morfo-tipológico destas colecções foi já apresentado no âmbito de um 

anterior trabalho (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). No entanto, a necessidade de se proceder a 

uma reavaliação deste espólio à luz das novas perspectivas de abordagem dos materiais líticos, 

bem como a intenção de estabelecer a sua comparação com colecções similares provenientes de 

novas jazidas entretanto descobertas na região ou mais recentemente aí exumadas noutros 

locais de interesse arqueológico há muito conhecidos, determinaram o seu reestudo no âmbito 

da presente investigação. Procurando tirar partido desta situação, integraram-se agora de novo 

perto de uma centena de peças entretanto recolhidas em visitas esporádicas a algumas das 

jazidas mencionadas, o que se traduziu naturalmente num aumento quantitativo, relativamente 

expressivo, da amostragem disponível. Considerou-se igualmente o estudo de uma pequena 

colecção que havia permanecido inédita no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia e que 

nos foi possível associar à jazida de Outeiro Pelado (CUNHA-RIBEIRO, 1992).    

Na sua esmagadora maioria as peças talhadas foram encontradas na superfície esventrada 

dos areeiros, quando a sua exploração havia já atingido a base do depósito fluvial, aflorando 

muitas das vezes, aqui e além, o próprio substrato miocénico em que a formação fluvial F1 

quase sempre assenta, que apenas é marginalmente substituído na zona mais setentrional pelos 

calcários dolomíticos e margas do complexo hetangiano-reciano relacionado com o diapiro de 

Monte Real, como sucede em Outeiro Pelado. Estas circunstâncias, aliadas ao facto de nas 

jazidas da Quinta da Carvalha e da Fonte de Matoeira se terem detectado pouco mais de uma 

dezena de objectos líticos talhados com níveis bastante diferenciados de desgaste físico 

integrados na cascalheira de base da unidade sedimentar F1b, permitiu relacionar o conjunto 

dos materiais reunidos nas várias jazidas com o início do processo de desenvolvimento de F1b.  

Note-se que a identificação de F1a como uma unidade sedimentar anterior a F1b e a ela 



132                                                                          O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

estratigraficamente subjacente, em nada alterou os pressupostos que acabamos de enunciar, já 

que a sua representatividade na área que estudámos se restringiu à preservação marginal de um 

pequeno testemunho no interior do areeiro da Quinta da Carvalha, onde nunca se identificou 

aliás a presença de qualquer vestígio arqueológico. 

Quanto à distribuição dos materiais líticos recolhidos, ela não só se repartia pelas várias 

jazidas inventariadas, como ainda evidenciava uma acentuada dispersão no interior de cada 

uma delas. Em nenhum dos locais prospectados se registou com efeito o mínimo indício de 

uma maior densidade de achados. As únicas concentrações que se detectaram resumiam-se às 

poucas peças encontradas em pequenos montículos de seixos rolados de médias e grandes 

dimensões, intencionalmente apartados e reunidos quando no decorrer da exploração dos 

areeiros se atingia a cascalheira heterométrica que caracteriza a base da unidade sedimentar 

F1b. Acresce que, evidenciando cada um dos areeiros áreas de exploração e um volume de 

inertes extraídos bastante diversificados entre si, foi significativamente nas jazidas situadas em 

areeiros de maiores dimensões - caso da Quinta da Carvalha e do Outeiro Pelado - que se 

recolheu um número mais elevado de peças talhadas. 

 
Quadro 6.1. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição diferenciada dos respectivos 
materiais líticos pelas diferentes categorias classificativas consideradas. 
 

            Lascas             Núcleos             Fg & Dt             Bifaces           Machados           Usl             Ut. div.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Quinta da Carvalha 108 39,1 100 36,2 7 2,5 43 15,6 2 0,7 6 2,2 10 3,6

Outeiro Pelado 54 45,4 33 27,7 5 4,2 14 11,8 5 4,2 8 6,7 -
Fonte de Matoeira 8 - 5 - 2 - - - 1 - -

Aeródromo Este 2 - 3 - - - 1 - - -
Casais 16 - 7 - 1 - - 2 - 1 - -

Matoeira Sudoeste 1 - 1 - - - - - -
Riba de Aves Sul 6 - 2 - 1 - 2 - - - -

 

Esta acentuada dispersão dos achados, juntamente com a definição do seu contexto 

geoestratigráfico, revelou-se determinante na opção pelo estudo conjunto dos materiais 

provenientes das diferentes jazidas assinaladas. Manifestamente a homogeneidade das 

colecções recolhidas evidenciaria a mesma precariedade quer se procedesse ao seu estudo 

integrado, quer se enveredasse por uma análise separada das colecções de cada uma das jazi-

das. Por outro lado, a própria distribuição dos materiais exumados nas diferentes jazidas pelos 

vários grupos classificativos considerados deixava transparecer similitudes que só se esbatiam 

quando as amostragens eram reduzidas a quantitativos pouco representativos (Quadro 6.1), o 

mesmo sucedendo aliás quando se avaliava a repartição de tais colecções pelas diferentes 

matérias-primas utilizadas ou em função dos diferentes graus de alteração do estado físico dos 

seus constituintes (Quadros 6.2 e 6.3). 
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Quadro 6.2. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição diferenciada dos respectivos 
materiais líticos pelos vários tipos de matérias-primas utilizadas. 
 

       Quartzito            Sílex

Nº % Nº % Nº % Nº %

Quinta da Carvalha 263 95,3 2 0,7 11 4

Outeiro Pelado 100 84 1 0,8 17 14,3 1 0,8

Fonte de Matoeira 15 - 1 -
Aeródromo Este 5 - 1 -

Casais 24 - 3 -
Matoeira Sudoeste 2 -

Riba de Aves Sul 7 - 1 - 3 -

TOTAIS 416 91 4 0,9 36 7,9 1 0,2

OutraQuartzo

 
 

Refira-se, por último, que da exclusiva associação destes vestígios arqueológicos à for-

mação fluvial F1 não se pode concluir que as restantes formações quaternárias similares pre-

sentes na mesma área da bacia hidrográfica do rio Lis, onde aliás se dispõem de forma 

escalonada e adjacente a F1, corresponderiam a depósitos arqueologicamente estéreis. Dá-se 

apenas a circunstância de a área abrangida por F1 se situar a uma cota mais elevada, apresen-

tando quase sempre uma cobertura florestal onde pontifica a presença de eucaliptos e de 

pinheiros, o que contrasta com a densa ocupação populacional e o aproveitamento agrícola dos 

solos observável nas superfícies correspondentes às formações fluviais situadas a uma menor 

altitude e, consequentemente, mais recentes. Ora, esta situação conduziu naturalmente à 

escolha dos depósitos de F1 para a implantação das explorações de areias, permitindo tais 

trabalhos trazer à luz do dia vestígios arqueológicos que haviam aí permanecido integrados em 

níveis situados a uma assinalável profundidade, que nos casos mais expressivos andaria 

próximo das duas dezenas de metros. 
 

Quadro 6.3. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição diferenciada dos respectivos 

materiais líticos em função do grau de alteração do seu estado físico24. 
 

E F : 1 E F :  2 E F :  3

Nº % Nº % Nº %

Quinta da Carvalha 137 49,8 104 37,8 34 12,4

Outeiro Pelado 52 43,7 44 37 23 19,3

Fonte de Matoeira 4 - 9 - 3 -

Aeródromo Este 2 - 2 - 2 -

Casais 11 - 13 - 3 -

Matoeira Sudoeste 1 - 1 -

Riba de Aves Sul 4 - 5 - 2 -

TOTAIS 210 46,1 178 39 68 14,19  

                                                      
24 Para a identificação do distinto estado físico - EF - dos materiais recorreu-se às siglas adoptadas no 
volume de Inventário, associando às peças muito boleadas o número 1, aos materiais moderadamente 
boleados o 2 e às peças não alteradas o 3. Os objectos líticos talhados que evidenciavam dupla pátina 
foram, por seu turno, identificados pela sigla dp.    
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6.2. MATERIAIS 

 

 

Se as condições de jazida das colecções recolhidas em associação com a formação fluvial 

F1, a jusante de Leiria, permitiam considerar o seu agrupamento para efeitos de estudo no 

âmbito do presente trabalho, elas estavam longe de constituir elemento probatório da homo-

geneidade dos respectivos materiais. A distribuição dos achados por uma área de dimensões 

apreciáveis, bem como o facto de as peças se apresentarem repartidas por grupos bem 

diferenciados em função do seu estado físico, sugeria a possibilidade de poderem corresponder 

a ocupações relativamente afastadas entre si no espaço e no tempo. 

Nenhum destes dois últimos critérios é no entanto por si só conclusivo, dado que se é 

possível compreender a dispersão dos materiais líticos como resultado das condições 

hidrodinâmicas subjacentes à própria génese da cascalheira heterométrica da base da unidade 

sedimentar F1b a que se associavam, esta mesma correlação geoarqueológica poderá também 

ter determinado a diferenciada incidência do boleamento em tais vestígios arqueológicos. Tanto 

se pode ter dado o caso de duas ou mais peças provenientes de uma mesma ocupação 

arqueológica terem posteriormente sido deslocadas de forma desigual, apresentando-se as que 

foram transportadas a uma maior distância mais afectadas pelo boleamento das respectivas 

arestas, como é possível que esta mesma alteração do estado físico tenha apenas decorrido da 

erosão desenvolvida por uma corrente líquida carregada de materiais detríticos, sem que se 

tenha até mesmo produzido qualquer deslocação significativa. Já a presença de algumas peças 

com vestígios de eolização se testemunhava a circunstância de haverem permanecido expostas 

aos agentes de meteorização durante um período de tempo minimamente significativo, não 

afectava porém no seu conjunto mais do que duas dezenas e meia de objectos, que aliás 

evidenciavam na sua esmagadora maioria indícios de boleamento das respectivas arestas. 

 
Quadro 6.4. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Matérias-primas e estado físico dos 
materiais líticos estudados. 
 

   Quartzito      Quartzo        Sílex        Outra   T O T A I S

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

E F :  1 200 95,2 2 0,95 7 3,3 1 0,5 210 46

E F  :  2 158 88,8 2 1,12 18 10,1 178 39

E F :  3 57 83,8 11 16,2 68 14,8

d p 1 100 1 0,2
 

 

Em todo o caso, reconhecida a manifesta posição secundária destes achados no interior do 

conjunto sedimentar identificado na base de F1b, optou-se por proceder ao seu estudo de 

acordo com o respectivo estado físico, considerando-se para o efeito a sua distribuição por três 
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grupos distintos, definidos em função do maior ou menor boleamento das arestas dos materiais 

líticos talhados ou da própria ausência de qualquer alteração significativa, com base em 

critérios já anteriormente definidos (Quadro 6.4). A posterior comparação dos resultados técni-

cos e tipológicos alcançados no decurso da análise diferenciada de cada um dos grupos 

referidos constituía uma via possível para se tentar aferir o eventual significado da diferenciada 

incidência do boleamento entre os materiais recolhidos, pese embora as limitações natural-

mente reconhecidas a um tal procedimento (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993)25. 

 
Quadro 6.5. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos materiais líticos estuda 
dos em função do seu diferenciado estado físico e no seu todo pelas várias categorias classificativas 
consideradas. 
 

E F  :  1 E F  :  2 E F  :  3 T O T A I S

Nº % % Nº % % Nº % % Nº % %

Lascas    104 49,5 * 66 37,1 * 25 36,8 * 195 42,7 *

Núcleos    60 28,6 * 67 37,6 * 24 35,3 * 151 33 *

Fragmentos & Detr itos    4 1,9 * 9 5,1 * 3 4,4 * 16 3,5 *

Bifaces    23 11 54,8 26 14,6 72,2 9 13,2 56,3 59 12,9 62,1

Machados    6 2,9 14,3 3 1,7 8,3 1 1,5 6,3 10 2,2 10,5

Utensílios sobre lasca    6 2,9 14,3 6 3,4 16,7 4 5,9 25 16 3,5 16,8

Utensílios diversos    7 3,3 16,7 1 0,6 2,8 2 2,9 12,5 10 2,2 10,5
 

 

Da análise da distribuição dos materiais pelos diferentes grupos de alteração do seu estado 

físico pode-se no entanto destacar desde logo o evidente predomínio das peças com arestas 

muito boleadas ou apenas embotadas, inseridas respectivamente nos grupos 1 e 2, que no seu 

conjunto correspondem a 85% dos objectos líticos inventariados (Quadro 6.5). Em contra-

partida, as peças com arestas vivas - grupo 3 - perfazem no seu todo 14,8% dos objectos es-

tudados, neles se incluindo aparentemente materiais menos volumosos, mesmo se os 

quantitativos aferidos não são todavia particularmente expressivos.  

No que se refere às matérias-primas utilizadas nota-se uma presença relativamente mais 

significativa do sílex entre os materiais do grupo 3, muito embora a característica mais saliente 

se reporte ao facto de no seu conjunto o quartzito se revelar como a matéria-prima mais usada, 

atingindo em qualquer dos grupos considerados quantitativos sempre superiores a 80%, o que 

                                                      
25 Como já se referiu, ao procedermos ao reestudo das indústrias líticas associáveis à base de F1b entrou-
se em linha de conta com a totalidade dos seus materiais, considerando em pé de igualdade mesmo os que 
haviam já sido objecto da nossa atenção numa anterior síntese sobre as investigações realizadas no vale do 
rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993), tendo-se nesse sentido efectuado de novo as operações de 
descrição, mensuração e classificação das respectivas peças. No final os resultados obtidos permitiram 
verificar que o número de lascas e bifaces inventariados entre as peças com arestas boleadas de forma 
pouco pronunciada era agora em ambos os casos inferior ao que anteriormente se havia registado. 
Considerando que tal situação apenas testemunhava as limitações e contingências da metodologia a que se 
tinha recorrido, nomeadamente no que se refere à subjectividade de que enfermava a aplicação de alguns 
dos seus critérios, optou-se no entanto por aceitar os novos valores aferidos. 
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confere apesar de tudo alguma homogeneidade ao conjunto das peças estudadas (Quadro 6.4). 

No mesmo sentido aponta aliás a distribuição dos vários grupos de materiais líticos 

considerados pelas diferentes categorias classificativas, salientando-se em geral o predomínio 

das lascas e dos núcleos e entre os utensílios a importância bem destacada dos bifaces. 
 
Quadro 6.6. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Estatística das dimensões dos materiais 
líticos estudados em função do seu diferenciado estado físico e na sua totalidade ( dimensões aferidas em 
mm; C - comprimento; L - largura; e - espessura ). 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 TOTAIS

C L e C L e C L e C L e

N 210 210 210 178 178 178 69 69 69 457 457 457

Min 29 30 12 17 22 6 21 27 6 17 22 6

Max 302 220 152 315 256 205 199 193 117 315 256 205

Média 100,5 82,9 42,4 100,3 76 42,3 95,2 76,3 39,8 99,6 79,2 42

Mediana 92 79,5 36,5 90 70 37 90 72 37 91 76 36,5

Desv. padrão 45,3 30 25,3 53 39,3 29,8 41,1 33,8 21,3 47,9 34,6 26,6
 

 

Da análise estatística das principais dimensões destes materiais não ressalta também 

qualquer diferenciação significativa entre os vários grupos definidos em função do respectivo 

estado físico, muito embora se observe uma ligeira diminuição dos valores das duas principais 

medidas de tendência central aferidas entre as peças muito boleadas e as restantes, situação 

essa certamente relacionável com a diferenciada incidência das condições hidrodinâmicas 

prevalecentes entre elas (Quadro 6.6). 
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Fig. 6.1.  Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição do comprimento da totalidade 
das peças recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva 
variação em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
 
 

A própria distribuição do comprimento, da largura e da espessura da totalidade das peças 

pelas diferentes classes dimensionais consideradas e a sua comparação com os polígonos de 
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frequência realizados para cada um dos grupos de materiais individualizados em função do seu 

estado físico permite corroborar estas últimas observações, verificando-se em todos os casos a 

sua distribuição plurimodal, sendo apenas de registar a pontual identificação de ligeiras 

variações aleatórias entre os vários grupos (Figs 6.1, 6.2 e 6.3).  
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Fig. 6.2. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da largura da totalidade das 
peças recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação em 
função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
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Fig. 6.3. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da espessura da totalidade das 
peças recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação em 
função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
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6.2.1. Os produtos de talhe 

 

Agrupa-se nesta rubrica a análise das lascas, dos núcleos e de outros subprodutos decor-

rentes do desenvolvimento de diferentes métodos de debitagem eventualmente presentes no 

interior das indústrias estudadas ou de outros processos operatórios visando tanto a configu-

ração de determinados tipos de utensílios através da transformação por talhe dos respectivos 

suportes, como a definição ou melhoramento dos de alguns utensílios por retoque. 
 

6.2.1.1. Lascas 
 

No seu conjunto, o total das 251 lascas aqui analisadas corresponde a 54,9% dos materiais 

reunidos nas colecções em estudo, embora se excluirmos as lascas aproveitadas como suportes 

para a manufacturação de diversos utensílios ou para a exploração de determinados núcleos, o 

número de lascas não transformadas constitua apenas 42,7 % das peças consideradas. Em 

qualquer das situações há ainda a considerar a inclusão nos quantitativos referidos de 22 

fragmentos de lascas. 

Quando se observa a distribuição destas peças pelos diferentes grupos de materiais líticos 

talhados definidos em função do diferenciado estado físico dos seus constituintes, destaca-se 

entre os mais boleados - estado físico (EF) 1 - o elevado número de lascas, que representam 

quase metade dos objectos inventariados (49,5%), enquanto entre os materiais moderadamente 

boleados - EF 2 -  ou mesmo não alterados - EF 3 - elas surgem em paridade com os núcleos, 

continuando porém a prevalecer a sua importância quantitativa em ambos os grupos.  

Já no que se refere às matérias-primas utilizadas, verifica-se o expressivo predomínio do 

quartzito em qualquer um dos grupos de peças que se consideraram, correspondendo o seu 

aproveitamento no conjunto da colecção estudada a 90,8% dos respectivos materiais (Quadro 

6.7). É apenas de realçar a presença de um significativo número de lascas de sílex entre os 

materiais cujo estado físico não se apresenta alterado, não obstante esta situação se reportar ao 

grupo menos expressivo, que comporta unicamente 35 lascas. As outras matérias-primas 

identificadas surgem só pontualmente representadas em qualquer um dos casos referidos. 
 
Quadro 6.7. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição das lascas estudadas em 
função da matéria-prima utilizada e do seu estado físico.  

 

            EF: 1 EF: 2 EF: 2        T O T A I S

Nº % * * Nº %

Quartzito 123 94,6 78 27 228 90,8

Quartzo 1 0,8 1 2 0,8

Sílex 5 3,8 7 8 20 8

Outra 1 0,8 1 0,4
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    O grupo das lascas com arestas particularmente afectadas pelo boleamento abarca um total 

de 130 peças, das quais 104 são lascas não transformadas e as restantes lascas aproveitadas 

como suportes para a exploração de núcleos ou manufactura de utensílios diversos. Deste 

conjunto foi possível estabelecer a classificação de 117 lascas (Quadro 6.8), permitindo 

destacar o predomínio das lascas de primeira geração (69,9%) em relação às lascas de segunda 

geração (30,1%). De fora ficaram 1 lasca Kombewa, 5 fragmentos de lasca e 11 peças que pela 

sua posterior transformação por talhe e/ou retoque ou pela alteração induzida pelo boleamento, 

não foi possível integrar em nenhuma das categorias classificativas estabelecidas. 

 
Quadro 6.8. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Classificação das lascas muito alteradas 
(EF = 1). 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 20 17,5 10A 19 16,7 19A 9 7,9

2A 11A 2 1,8 20A

3A 2 1,8 12A 21A

4A 9 7,9 13A 2 1,8 22A 1 0,9

5A 3 2,6 14A 1 0,9 23A 1 0,9

6A 15A 7 6,1 24A 4 3,5

7A 2 1,8 16A 8 7 25A

8A 17A 1 0,9 26A 1 0,9

9A 4 3,5 18 15 13,2 27A 3 2,6

 

No que se refere à distribuição dos vários tipos de talões (Quadro 6.9), regista-se o 

predomínio dos talões lisos (53%), logo seguidos pelos corticais (42%), sendo reduzido o 

número de talões diedros (3%) ou facetados (2%) que aí se identificaram, o que se reflecte 

naturalmente nos valores relativamente diminutos que apresentam o respectivo índice de 

facetagem amplo (5) e restrito (2). De notar ainda o elevado número de talões suprimidos 

relativamente aos fracturados. 
 

Quadro 6.9.  Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Repartição dos talões das lascas muito 
alteradas ( EF = 1 ). 

 

Nº % Nº % Nº

Corticais 42 42 Diedros 3 3 Suprimidos 20 *

Lisos 53 53 Facetados 2 2 Facetados 3 *

 

Entre as lascas que integravam no seu anverso vestígios de anteriores levantamentos  

verificou-se a preponderância das extracções longitudinais unipolares (Quadro 6.10), 

registando-se também compreensivelmente neste grupo um elevado número de casos em que 

não foi possível identificar a orientação de tais negativos. Em segundo plano, a uma distância 

relativamente razoável, surgem as lascas que testemunham o desenvolvimento de extracções 

centrípetas ou longitudinais bipolares nas respectivas faces superiores, seguindo-se em posição 
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claramente marginal as peças onde se vislumbra uma orientação transversal unipolar ou bipolar 

dos levantamentos precedentes. Assinale-se, porém, que apenas 1/3 das peças referidas 

apresenta no anverso um número de extracções igual ou superior a quatro. 
 

Quadro 6.10. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Repartição da direcção dos levantamen 
tos anteriores à obtenção das próprias lascas e sua variação em função do respectivo estado físico destes 
materiais. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3           Totais

Indeterminável 19 9 1 29 30,5 %

Longitudinal unipolar 22 14 2 38 40 %

Longitudinal bipolar 6 7 13 13,4 %

Transversal unipolar 3 2 5 5,3 %

Transversal bipolar 2 2 2,1 %

Centrípeta 6 2 8 8,4 %

 

As peças que evidenciavam as suas arestas boleadas, muito embora a intersecção dos 

negativos permanecesse relativamente bem delimitada, perfaziam um total de 86 lascas, 66 das 

quais não transformadas, enquanto as outras 20 correspondiam a suportes de utensílios diversos 

ou núcleos. Tendo a sua classificação abarcado apenas 63 lascas (Quadro 6.11), dela também 

se inferia claramente o predomínio das lascas de primeira geração em relação às lascas de se-

gunda geração, correspondendo de novo as primeiras (44 lascas) a mais do dobro das segundas 

(19 lascas). Entre as peças não integradas na classificação descrita registou-se a presença de 14 

fragmentos de lascas, de 1 lasca Kombewa e ainda de 8 peças cujas características se nos 

afiguraram inconclusivas. 
 

Quadro 6.11.  Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Classificação das lascas moderadamente 
boleadas ( EF = 2 ). 

 

Tipo Nº Tipo Nº Tipo Nº

1A 9 10A 10 19A 4

2A 11A 2 20A

3A 12A 21A

4A 8 13A 22A

5A 1 14A 2 23A 1

6A 3 15A 3 24A 1

7A 1 16A 25A 1

8A 17A 26A

9A 4 18 10 27A 3

 

Quanto aos talões, é igualmente clara a prevalência dos talões lisos e corticais, apresen-

tando-se ambas as categorias em total paridade (Quadro 6.12). A grande distância surge outra 

vez o número de talões diedros e facetados que se contabilizaram, o que aliás é bem patenteado 

pelos índices de facetagem amplo e restrito calculados, que correspondiam, respectivamente, a 
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5,4 e a 3,6. A existência de talões fracturados e suprimidos encontra-se também minimamente 

bem representada, abarcando 1/5 do total dos talões classificados e denotando o claro 

predomínio dos últimos em relação aos primeiros. 

 
Quadro 6.12. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Repartição dos talões das lascas modera 
damente  boleadas  ( EF = 2 ). 

 

 

Refira-se ainda a circunstância de se ter testemunhado também aqui o predomínio de uma 

orientação longitudinal unipolar entre os negativos de anteriores levantamentos observáveis no 

anverso das lascas simples  (7A, 8A, 9A ou os tipos equivalentes com talão liso, suprimido ou 

fracturado) ou de semidescorticagem (4A, 5A, 6A ou os tipos equivalentes com talão liso, 

suprimido ou fracturado), seguindo-se-lhes um conjunto de peças onde não foi possível 

determinar tal orientação (Quadro 6.10). Só depois aparecem as lascas com extracções 

longitudinais bipolares, acompanhadas residualmente por outras com vestígios de 

levantamentos dispostos de forma centrípeta. Em qualquer dos casos, não ultrapassa 1/4 dos 

materiais para o efeito considerados o número de lascas que apresentam no seu anverso 

vestígios de um número de extracções precedentes iguais ou superiores a quatro. 
 
 

Por último, agruparam-se 35 peças com o estado físico não alterado, evidenciando arestas de 

talhe relativamente frescas, onde se integravam 25 lascas não transformadas e 10 lascas 

suporte. Tratava-se antes do mais de um conjunto numericamente pouco expressivo, o que 

naturalmente limitava boa parte da valia que os resultados do seu estudo permitia esboçar. 

 
Quadro 6.13. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Classificação das lascas não alteradas 
(EF= 3).  

 

Tipo Nº Tipo Nº Tipo Nº

1A 12 10A 3 19A 2

2A 11A 20A

3A 12A 21A

4A 2 13A 22A

5A 1 14A 23A 1

6A 1 15A 2 24A

7A 16A 25A

8A 1 17A 26A

9A 18 2 27A 1

Nº Nº Nº

Diedros 1

Corticais 26 Suprimidos 13

Facetados 2

Lisos 26 Fracturados 3

Punctiformes 1
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       No entanto, a distribuição de 28 dessas peças pelos vários tipos considerados no sistema de 

classificação adoptado (Quadro 6.13), deixava de imediato vislumbrar a acrescida importância 

das lascas de primeira geração, representadas por 24 unidades, sobre as lascas de segunda 

geração, onde apenas se contabilizavam 4 peças. Os restantes 7 objectos incluíam 5 fragmentos 

de lasca e 2 lascas de classificação indeterminável. dado o seu posterior aproveitamento como 

suportes utilizados para a confecção de bifaces, transformação essa que havia eliminado os 

estigmas técnicos e os atributos morfológicos indispensáveis para o efeito. 

 
Quadro 6.14. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Repartição dos talões entre as lascas não 
alteradas (EF = 3). 

 

 

De igual modo, da análise dos talões destacava-se o inequívoco predomínio dos talões 

corticais (Quadro 6.14), seguidos pelo talões lisos, constituindo ambos quase 4/5 do total das 

peças inventariadas. Os talões suprimidos e fracturados encontravam-se minoritariamente 

representados, enquanto a existência de talões facetados se restringia a uma única peça. 

Quanto à orientação dos negativos de anteriores levantamentos (Quadro 6.10), a identifica 

ção de duas lascas testemunhando o desenvolvimento de um talhe longitudinal unipolar e de 

outras duas associáveis a um talhe transversal unipolar, revela-se claramente inconclusiva. 
 

Desta sumária descrição dos atributos considerados em cada um destes grupos de lascas, 

individualizados pela diferenciada incidência do desgaste nas peças que os constituem, resulta 

evidente que entre eles não emerge qualquer discrepância significativa, mesmo se no caso das 

lascas não alteradas a amostragem disponível restringe a validade das observações efectuadas. 

Dela transparece apenas uma série de características cuja presença surge bem mais destacada 

quando se considera em conjunto o estudo de tais materiais. 
 

Quadro 6.15. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Classificação do conjunto das lascas 
estudadas. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 41 20 10A 32 15,6 19A 15 7,3

2A 11A 4 2 20A

3A 2 1 12A 21A

4A 19 9,3 13A 2 1 22A 1 0,5

5A 5 2,4 14A 3 1,5 23A 3 1,5

6A 4 2 15A 12 5,9 24A 5 2,4

7A 3 1,5 16A 8 3,9 25A 1 0,5

8A 1 0,5 17A 1 0,5 26A 1 0,5

9A 8 3,9 18 27 13,2 27A 7 3,4

Nº Nº Nº

Corticais 26 Suprimidos 13

Facetados 2

Lisos 26 Fracturados 3
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     Pode-se assim realçar que a classificação da totalidade das lascas associáveis à base de F1b 

revela o predomínio claro das lascas de primeira geração (72,1%) sobre as lascas de segunda 

geração (27,9%) (Quadro 6.15 e Fig. 6.4), limitando-se a representação dos fragmentos de 

lascas e das lascas com classificação indeterminável a quantitativos modestos, embora 

expressivos, respectivamente com 24 e 21 unidades, enquanto as lascas Kombewa se 

restringem a 2 exemplares. 
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Fig. 6.4. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Polígono de frequências cumuladas relativas à 
classificação das lascas. 
 

No que se refere aos talões (Quadro 6.16), os corticais e os lisos destacam-se bem dos 

restantes com valores bastante similares entre si (respectivamente, 46,7% e 47,8% do total dos 

talões identificados), seguindo-se pela sua ordem de importância os talões suprimidos, 

enquanto os fracturados surgem bem mais distanciados. De igual modo se assinala a presença 

de um escasso número de talões diedros e de talões facetados, de que resulta a aferição de um 

índice de facetagem amplo de 5 e de um índice de facetagem restrito de 2,8. Acresce que o 

índice técnico Levallois é nulo. 
 

Quadro 6.16. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Repartição dos talões pelo conjunto das 
lascas estudadas. 

Nº % Nº % Nº %

Diedros 4 2,2

Corticais 84 46,7 Suprimidos 36 *

Facetados 5 2,8

Lisos 86 47,8 Fracturados 8 *

Punctiformes 1 0,6
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Relativamente à identificação da direcção dos levantamentos anteriores à extracção das 

lascas e cujos negativos se observam nos respectivos anversos (Quadro 6.10), é manifesta a 

preponderância de uma orientação longitudinal unipolar (40%), de longe seguida pela 

orientação longitudinal bipolar (13,4%) e pela orientação centrípeta (8,4%). Por seu lado, os 

levantamentos de anteriores extracções dispostos transversalmente em relação ao eixo de 

orientação das lascas são relativamente raros. Note-se, porém, que em cerca de 1/3 das peças 

estudadas não foi possível determinar a orientação dos negativos inscritos nos respectivos 

anversos. 

     Quanto à técnica de talhe, é por demais evidente o recurso sistemático à utilização do per-

cutor duro, bem patente aliás na presença de expressivos estigmas do próprio talhe em muitas 

das lascas estudadas, situação que abrange a generalidade dos materiais estudados. 

Cotejando estes dados é possível delinear a associação de boa parte das lascas a uma ex-

ploração relativamente simples, que frequentemente se esgotaria na própria descorticagem dos 

blocos de matéria-prima, constituídos por seixos rolados maioritariamente de quartzito, muito 

embora se revelasse igualmente significativa a presença de estratégias operatórias onde a 

incidência tanto unifacial como bifacial das extracções seria acompanhada pelo seu orde-

namento segundo uma orientação paralela ou subparalela, que testemunhava a direcção 

predominantemente unipolar do talhe. As lascas assim extraídas desenvolver-se-iam 

provavelmente umas a seguir às outras, através da deslocação lateral do respectivo ponto de 

impacto onde era exercida a percussão, o que resultava no recorte por cada novo levantamento 

de parte do negativo da extracção imediatamente anterior. Em todo caso, o número de 

levantamentos contabilizado no anverso das lascas e a marcada preponderância de lascas de 

primeira geração, deixam antever globalmente a sua associação a uma exploração que estaria 

bem longe de ser exaustiva. 

Esta última característica relacionar-se-ia certamente com a ampla disponibilidade local das 

matérias-primas utilizadas tanto sobre a forma de seixos rolados de quartzito como na de 

nódulos de sílex que por vezes surgem igualmente integrados nas cascalheiras de algumas 

formações fluviais quaternárias, tal como sucede com as restantes matérias-primas também aí 

residualmente representadas (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). 

A preferencial utilização do quartzito como matéria-prima a partir da exploração de seixos 

rolados reflectiu-se na definição da morfologia das lascas obtidas, determinando a predominan 

te extracção de lascas com uma silhueta tendencialmente ovalar ou subquadrangular. Esta 

situação, já observada por outros autores em similares contextos de aprovisionamento da maté 

ria-prima (QUEROL e SANTONJA, 1979; SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984; 

MEIRELES, 1991), levou naturalmente à aproximação e até mesmo à superação da largura das 

lascas relativamente ao seu comprimento, como aliás se verifica na análise das duas medidas de 

tendência central apresentadas no âmbito da estatística das suas dimensões (Quadro 6.17).  
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Quadro 6.17. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Estatística das dimensões das lascas 
tendo em conta a sua variação em função do respectivo estado físico ( em mm ). 
 

 

 

Note-se que no seu conjunto os dados constantes da estatística das dimensões das lascas 

reforçam a ideia de coesão entre os vários grupos de lascas considerados neste estudo para 

aferir o eventual significado da desigual incidência do boleamento entre os seus constituintes, 

ideia essa que já anteriormente transparecia da observação de outros parâmetros de análise. O 

mesmo aliás sucede quando se observam os valores calculados para as duas principais medidas 

de tendência central a partir das dimensões dos talões (Quadro 6.18). 

 
Quadro 6.18. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Estatística das dimensões dos talões das 
lascas tendo em conta a sua variação em função do respectivo estado físico ( em mm ). 
 

 

É apenas de registar um decréscimo significativo, mas pouco pronunciado, entre as 

principais dimensões das lascas muito boleadas e as restantes peças consideradas, situação essa 

N Min Max Média Mediana Desv. Padrão

EF: 1 125 29 186 78,6 76 28,26

EF: 2 72 17 193 74,4 69,5 30,86

EF: 3 30 21 148 73 70,5 32,58

Total 227 17 193 76,5 72 29,79

EF: 1 125 30 178 80,9 76 30,01

EF: 2 72 23 136 68,4 63 28,73

EF: 3 30 27 159 73,1 59 35,29

Total 227 23 178 75,9 70 30,9

EF: 1 125 12 123 30,7 27 15,38

EF: 2 72 6 63 28 25,5 14,38

EF: 3 30 6 56 28,2 26 14,66

Total 227 6 123 29,5 27 15,04

Comprimento

Largura

Espessura

N Min Max Média Mediana Desv. Padrão

EF: 1 55 19 114 43,9 39 18,27

EF: 2 31 14 102 42,5 37 22,56

EF: 3 7 17 88 43,4 43 23,1

Total 93 14 114 43,4 39 20,19

EF: 1 55 8 31 16,4 15 6,07

EF: 2 31 3 46 16,9 14 10,54

EF: 3 7 9 35 17,3 12 9,08

Total 93 3 46 16,6 14 8,05

Comprimento

Largura
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relativamente bem patenteada na respectiva representação gráfica, o que aliás reforça uma 

tendência já salientada na análise dimensional do conjunto dos materiais em estudo (Figs 6.5, 

6.6 e 6.7). Da mesma forma se observa uma distribuição plurimodal das diferentes variáveis 

analisadas. 
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Fig. 6.5. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição do comprimento da totalidade 
das lascas recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva 
variação em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
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Fig. 6.6. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da largura da totalidade das 
lascas recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação 
em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
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Fig. 6.7. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da espessura da totalidade das 
lascas recolhidas pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação 
em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 

 

As lascas utilizadas como suporte para a confecção de utensílios tão diversos como os bi-

faces, machados de mão e alguns dos utensílios sobre lascas presentes nas colecções estudadas, 

revelam, em geral, uma clara preferência por peças com dimensões expressivas, com destaque 

particular para a escolha de lascas de primeira geração, que constituem 80% dos suportes cuja 

classificação foi possível determinar. Curiosamente, as lascas de segunda geração, num total de 

apenas 4 peças, reportam-se exclusivamente a utensílios sobre lasca. Em todo o caso, estas 

considerações não podem obliterar o facto de, amiúde, a própria operação de configuração de 

utensílios como os bifaces levar a uma transformação tal do suporte que inviabiliza a sua 

classificação. 

Em contraponto, as 46 lascas cujo comprimento é igual ou inferior a 5 cm não ultrapassam 

18,3% do total das peças estudadas, revelando-se contudo uma maior paridade entre as lascas 

de primeira geração (23 peças) e as lascas de segunda geração (17 peças), bem como valores 

mais expressivos no que se refere à determinação dos respectivos índices de facetagem amplo 

(11,78) e de facetagem restrito (8,8). Tais características sugerem a sua eventual associação às 
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operações de talhe subjacentes à configuração de utensílios como os bifaces ou a métodos de 

debitagem cujo desenvolvimento implicaria uma exploração mais intensiva dos respectivos 

núcleos, assim como uma estratégia operatória bem mais complexa. 

Por último, como já anteriormente tivemos oportunidade de salientar (CUNHA-RIBEIRO, 

1992-1993), registou-se que a totalidade das lascas de sílex estudadas não foram objecto de 

qualquer posterior transformação por talhe ou retoque, pelo que se pode inferir que a sua 

produção visaria, provavelmente, tirar de imediato partido dos seus gumes cortantes, embora 

pouco resistentes. A própria qualidade dos nódulos de sílex localmente disponíveis condi-

cionava também o seu potencial aproveitamento, já que boa parte deles evidenciavam linhas de 

clivagem internas que induziam frequentemente a sua fractura, bem como outras anomalias 

pouco favoráveis ao talhe, entre as quais se destacava a frequente presença de geodes.   

 

6.2.1.2. Núcleos 

 

Os 151 núcleos estudados correspondem a 33% dos materiais inventariados em associação 

com a base de F1b, na margem direita do rio Lis, a jusante de Leiria. Trata-se de um número 

que aliás não se afasta muito dos quantitativos aferidos quando se considera a representativida 

de destas peças no âmbito de cada um dos grupos de materiais individualizados em função do 

seu estado físico. 
 

Quadro 6.19. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos núcleos em função da  
matéria-prima e do seu estado físico. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3
Nº %

Quartzito 60 57 22 139 92,1

Sílex 10 2 12 7,9

T o t a  i s

 
 

Quanto às matérias-primas utilizadas, destaca-se claramente o facto de 92,1% dos núcleos 

serem de quartzito, correspondendo todos os restantes a peças em sílex (7,9%). Esta situação 

reflecte-se também naturalmente nos vários grupos de materiais pelos quais foram repartidos de 

acordo com o seu estado físico no decurso deste trabalho, embora entre eles se evidenciem 

algumas nuanças, o que no caso das peças com arestas fortemente boleadas se traduz na 

circunstância de a totalidade dos núcleos serem de quartzito (Quadro 6.19). 
 

No conjunto dos 60 núcleos inventariados entre os materiais que apresentavam arestas 

pronunciadamente boleadas 5 correspondiam a peças cuja fragmentação acidental ou não 

inviabilizava a identificação da estratégia operatória subjacente à sua exploração, o que 

permitiu considerá-los como fragmentos de núcleo. Os restantes objectos repartiam-se pelos 

vários grupos definidos no quadro da classificação adoptada (Quadro 6.21), destacando-se em 
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particular a presença de núcleos do grupo I e do grupo V, logo seguidos pelas peças associadas 

ao grupo IV. Os núcleos dos grupos II e III surgem em segundo plano, seguidos pelos núcleos 

centrípetos, aqui exclusivamente representados pelo subtipo VIb. 
 

Quadro 6.20. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos núcleos em função do 
suporte utilizado e do seu estado físico. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 Nº %

Lasca 7 2 2 11 7,3

Seixo 41 37 12 90 59,6

Calote 2 1 2 5 3,3

? 10 27 8 45 29,8

T o t a  i s

 
 

As 14 peças do grupo I integram na sua maioria núcleos definidos a partir de uma explo-

ração pouco intensiva de seixos rolados, por vezes de grandes dimensões, evidenciando 1, 2 ou 

3 extracções, neste último caso não adjacentes, mas quase sempre relativamente amplas. Já os 

núcleos do grupo II integram apenas 6 exemplares, boa parte dos quais utilizando também 

como suporte grandes seixos rolados, mas todos eles com 3 ou mais extracções, normalmente 

adjacentes e com uma orientação paralela ou subparalela, denunciando uma exploração mais 

intensa. 

Os núcleos do grupo III, por seu turno, embora com uma representação limitada a 6 peças, 

testemunham a presença de uma estratégia operatória um pouco mais elaborada, apresentando 

metade dos objectos inventariados planos de percussão preparados, a partir dos quais se 

desenvolveu uma exploração intensiva, mas não exaustiva. Duas das peças denunciavam a 

utilização de lascas como suporte, enquanto as outras haviam também aproveitado para suporte 

seixos rolados de médias dimensões. 

No grupo IV integraram-se 10 núcleos, dos quais 8 sobre seixo, não tendo sido possível 

determinar nos restantes determinar o suporte. Apresentando nalguns casos dimensões algo 

volumosas e mais frequentemente uma exploração intensa, sem que daí derivasse a emergência 

de formas claramente poliédricas, estes núcleos denunciavam um desenvolvimento aleatório da 

sua exploração, baseado essencialmente no aproveitamento oportunista dos negativos de ante 

riores levantamentos como planos de percussão para a obtenção de novas extracções. 

Quanto aos núcleos do grupo V, eles são a seguir aos do grupo I os mais bem representados, 

tendo as suas doze peças na maior parte dos casos resultado de novo do aproveitamento de 

seixos rolados de quartzito como suporte. Em geral correspondem a peças com apreciáveis 

dimensões, alicerçadas na extracção alternante de levantamentos em torno de uma ou mais 

aresta, evidenciando uma exploração algo intensa, verificando-se pontualmente a ocorrência de 

peças esgotadas ou sumáriamente exploradas (EST. 6). 

Embora menos expressiva, não deixa porém de ser significativa a presença de 5 núcleos 
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centrípetos do subtipo VIb, todos eles bastante explorados, o que em conjugação com a acção 

do boleamento dificultou não raras vezes a própria leitura técnica das peças. Na maior parte 

dos casos a disposição centrípeta dos levantamentos na face de exploração do núcleo revelava-

se apenas tendencial, o que contribuía para a morfologia alongada de algumas das peças e, ao 

mesmo tempo, testemunhava a sua reduzida padronização. Registou-se ainda a presença de um 

único núcleo do grupo VII, definido a partir de um seixo de médias dimensões, de acordo com 

uma exploração alternante de extracções desenvolvidas em torno de uma arestas situada em 

posição subequatorial. 

 
Quadro 6.21. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Classificação dos núcleos e sua variação 
em função do respectivo estado físico. 

 

EF: 1 EF: 2 EF: 3
Nº %

I 14 2 1 17 13

I I 6 5 4 15 11,5

I I I 6 6 4 16 12,2

I V 10 20 2 32 24,4

V 12 13 5 30 22,9

V I a 1 1 0,8

V I b 5 4 6 15 11,5

V I c 3 3 2,3

V I I 1 1 0,8

X I 1 1 0,8

T o t a  i s

 

 

O grupo de núcleos com arestas ligeiramente boleadas abarca um total de 67 peças, 12 das 

quais consideradas como fragmentos de núcleos. No seu conjunto, resultam mais uma vez do 

aproveitamento maioritário de seixos rolados de quartzito como suportes, muito embora se 

assinale aqui a presença significativa de um total de 10 peças em sílex, na sua quase totalidade 

com suportes indetermináveis. Em termos classificativos, este grupo de núcleos distingue-se 

essencialmente do anterior por apresentar um assinalável decréscimo das peças associáveis ao 

grupo I, a par da duplicação dos núcleos do grupo IV, situação essa que naturalmente se traduz 

na presença de um maior número de peças intensamente exploradas e esgotadas. Já as restantes 

categorias classificativas que se identificaram denotam no geral quantitativos proporcionalmen 

te similares aos evidenciados entre os núcleos fortemente alterados. 

As duas peças do grupo I resultaram da utilização como suporte de seixos rolados de 

quartzito com dimensões não muito expressivas, ambas evidenciando uma exploração in-

cipiente. Em contrapartida, os 5 núcleos do grupo II surgem intensamente explorados, reve-

lando na sua quase totalidade o aproveitamento de grandes seixos rolados, num dos casos com 

duas séries de extracções independentes. 

Entre os núcleos do grupo III integraram-se 6 peças, das quais 5 resultaram da exploração de 
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seixos rolados e uma outra testemunha a utilização de uma calote como suporte. No seu 

conjunto revelam uma relativa complexificação das suas estratégias operatórias, patente na 

definição prévia de planos de percussão, bem como um grau de exaustão globalmente 

acentuado, tendo-se mesmo identificado um dos núcleos como esgotado. 

Os núcleos do grupo IV apresentam aqui características genericamente similares às que se 

haviam identificado entre as peças muito alteradas, não se podendo ignorar o facto de elas 

surgirem agora com uma representatividade acrescida, dada a própria dimensão da amostragem 

disponível. Também em relação aos núcleos do grupo V se regista uma situação análoga, 

embora neste caso o número de peças analisadas não apresente diferenças significativas. 

Por último, assinala-se a presença de 8 núcleos centrípetos, com dimensões em geral 

menores, apesar de continuarem no seu conjunto a evidenciar uma padronização pouco 

acentuada. O diferenciado desenvolvimento da preparação periférica dos planos de percussão, 

raramente se estendendo pela totalidade da periferia, ou a ausência de tal preparação, permitiu 

considerar a distribuição destas peças pelos diferentes subtipos dos núcleos do grupo VI, com 

destaque para o subtipo VIb (EST. 7.1). 

 

Entre os materiais cujo estado físico não denunciava qualquer alteração significativa con-

tabilizaram-se 24 núcleos, na sua maioria em quartzito, apenas se assinalando a existência de 2 

peças em sílex. Também no que se refere aos suportes utilizados, registou-se de novo a 

prevalência dos seixos (12) sobre as lascas (2) e as calotes (2), permanecendo os restantes por 

determinar (Quadro 6.20). 
 

Quadro 6.22. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Estatística das dimensões dos núcleos e 
sua variação em função do respectivo estado físico ( em mm ). 
 

Desvio
N Min Max Média Mediana padrão

EF: 1 54 61 302 137,7 123,5 51,97

EF: 2 55 40 315 132,7 118 64,2
Comprimento

EF: 3 22 57 188 117,8 117,5 33,8

Tota l 131 40 315 132,2 121 55,5

EF: 1 54 52 220 104,7 100,5 35,5

EF: 2 55 32 256 98,3 83 51,4
Largura

EF: 3 22 35 193 92,9 94 34,42

Tota l 131 32 256 100 89 42,98

EF: 1 54 26 152 69,8 62,5 27,09

EF: 2 55 17 205 67,5 58 37,31
Espessura

EF: 3 22 27 117 57 54,5 21,01

Tota l 131 17 205 66,7 58 31,32
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Não entrando em linha de conta com dois fragmentos de núcleos, vislumbra-se nas restantes 

peças uma distribuição relativamente equitativa pelas diferentes categorias classificativas cuja 

presença se havia já assinalado nos dois grupos anteriores, apesar de proporcionalmente se 

esboçarem discrepâncias de significado naturalmente limitado no contexto da amostragem 

disponível. É contudo de destacar a frequente presença de núcleos com dimensões bastante 

apreciáveis entre as peças dos grupos com estratégias menos elaboradas, surgindo mesmo por 

vezes entre eles algumas peças muito pouco exploradas. Isto não obsta a que uma breve 

observação da estatística das suas principais dimensões revele entre as peças muito alteradas 

pelo boleamento e as que apresentavam arestas vivas uma diminuição global dos valores 

aferidos para as duas principais medidas de tendência central de cada uma das variáveis 

métricas referidas (Quadro 6.22). Trata-se aliás de uma situação também assinalada na análise 

dimensional da globalidade dos materiais destas jazidas e das próprias lascas, sendo de novo 

particularmente visível na observação dos gráficos referentes à distribuição do comprimento, 

da largura e da espessura dos núcleos pelas diferentes classes dimensionais consideradas. 

Dos 4 núcleos do grupo III apenas uma peça apresenta um plano de percussão preparado, 

enquanto face ao respectivo grau de exaustão é por demais manifesta a intensiva exploração de 

três delas. Relativamente aos núcleos centrípetos, todos eles denotam também uma exploração 

acentuada e evidenciam paralelamente, embora com uma extensão variável, a preparação 

periférica do respectivo plano de percussão, o que permite a sua integração no subtipo VIb 

(EST. 7.2). 

 

Da análise em separado de cada um destes grupos de núcleos ressalta a clara convergência 

entre eles de muitos dos parâmetros descritivos e analíticos em que se estruturou o seu estudo, 

assinalando-se apenas algumas dissemelhanças entre os materiais não alterados, situação essa 

que pode ser em boa medida imputada à reduzida expressão numérica dos seus constituintes. 

Situação idêntica é também observável nas representações gráficas que permitem visualizar as 

variações das três principais dimensões destas peças em função do seu distinto estado físico, 

onde é de novo manifesta uma distribuição plurimodal (Figs 6.8, 6.9 e 6.10). 

Por outro lado, não se pode esquecer que um dos objectos líticos não alterado recolhido 

num dos cortes prospectados na base de F1b corresponde justamente a um núcleo. Trata-se de 

uma peça do grupo III desenvolvida a partir de um suporte não identificado, com dimensões 

médias (98 x 69 x 46 mm), dispondo-se as múltiplas extracções nela realizadas em torno de um 

plano de percussão não preparado, delimitando o seu recorte de forma poligonal e determinan- 

do ainda a secção transversal tendencialmente triangular da peça. 

Torna-se pois legítimo considerar o estudo conjunto de todos estes núcleos, procurando 

delinear prioritariamente não só os atributos mais significativos em que se estruturou a 

respectiva classificação, como também tentar esboçar a sua caracterização tecnológica. Isto, 
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obviamente, sem esquecer que a situação descrita está longe de testemunhar a homogeneidade 

das colecções estudadas, condicionando a inserção dos resultados de uma tal análise no quadro 

dos sistemas de produção dos materiais líticos passíveis de aí serem identificados. 
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Fig. 6.8. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição do comprimento da totalidade 
dos núcleos recolhidos pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva 
variação em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 
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Fig. 6.9. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da largura da totalidade dos 
núcleos recolhidos pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação 
em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências). 

 

Não obstante estas limitações, é possível sublinhar o facto de em geral os núcleos estudados 

resultarem de uma utilização preferencial do quartzito como matéria-prima, recorrendo-se para 

o efeito à sua ampla disponibilidade local sob a forma de seixos rolados (Quadro 6.24). Em 

59,6% das peças identificou-se mesmo o aproveitamento do seixo como suporte a partir do qual  
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Fig. 6.10. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição da espessura da totalidade dos 
núcleos recolhidos pelas diferentes classes dimensionais consideradas (histograma) e respectiva variação 
em função do seu diferenciado estado físico (polígonos de frequências).  
 

se inicializou a própria exploração do núcleo, tendo-se apenas em 7,3% dos casos assinalado o 

recurso a  lascas-suporte e não ultrapassando mais de 3,3% das peças o número de núcleos 

desenvolvidos a partir da utilização de calotes. Significativamente, nos restantes 29,8% dos 

núcleos já não foi possível determinar o tipo de suporte usado, quer devido à própria alteração 

do estado físico das peças, quer em resultado da sua intensa exploração, tanto mais que metade 

das peças inventariadas foram consideradas esgotadas. Paralelamente, metade dos núcleos 

sumariamente explorados - 30,8% do total das peças - haviam sido desenvolvidos a partir 

seixos de quartzito de grandes dimensões, o que contrasta com o facto de a totalidade dos 

núcleos em sílex - 12 peças - se apresentarem intensamente explorados, podendo-se nalguns 

casos encontrarem-se mesmo esgotados. 
 
Quadro 6.23. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos núcleos em função do 
respectivo grau de exaustão e estado físico.  
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 Nº %

0 24 10 6 40 30,8

1 25 29 15 69 53,1

2 4 16 1 21 16,2

Tota is

 
 

A classificação dos núcleos de acordo com os parâmetros adoptados permite destacar a 

importância dos grupos I e II, que em conjunto abrangem 24,4% das peças estudadas, valor este 
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igualmente apresentado isoladamente pelos núcleos do grupo IV (Quadro 6.25). Com uma 

representatividade aproximada surge o grupo V (22,9%), seguido-se a uma distância razoável 

os núcleos do grupo III (12,2%) e os grupos e/ou subgrupos de núcleos centrípetos que se iden-

tificaram (15,4% no total). De assinalar também a ausência de núcleos pré-determinados, com 

destaque para as diferentes variantes reconhecidas do método de debitagem Levallois. 

Note-se que a ausência de peças de transição entre os grupos de núcleos considerados mais 

elaborados, susceptíveis de testemunhar o seu eventual relacionamento operatório, sugere a 

integridade e autonomia das respectivas estratégias de exploração. Já no que se refere aos 

núcleos do grupo I e, de forma menos pronunciada, do grupo II, eles podem em muitos casos 

corporizarem formas de inicialização de estratégias operatórias bem mais complexas, apesar de 

no caso presente a sua expressão numérica, tal como as grandes dimensões que frequentemente 

apresentam, favorecerem a sua individualização. 
 
Quadro 6.24. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Variação do grau de exaustão dos núc 
leos em função do respectivo suporte. 
 

Lasca Seixo Calote ?

0 3 34 3

1 6 46 2 15

2 1 6 14
 

 

No que se refere aos suportes utilizados, regista-se a repartição expressiva dos seixos pelos 

diferentes grupos de núcleos identificados, o que decorre em boa medida da sua forte 

representatividade (Quadros 6.24 e 6.25). As poucas lascas identificadas como suportes foram 

associadas aos núcleos com estratégias de exploração um pouco mais elaboradas, enquanto 

grande parte dos núcleos com suporte indeterminado correspondiam a núcleos do grupo IV ou 

às peças dos subgrupos de núcleos centrípetos que se identificaram. 
 

Quadro 6.25. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Correlação entre os diferentes grupos 
classificativos dos núcleos e o suporte utilizado. 
 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I XI

Lasca 2 2 2 1 2 1

Seixo 14 11 10 20 26 3 1 1 1

Calote 1 1 3

? 1 1 12 3 1 10 1
 

 

Quanto à correlação entre o grau de exaustão de cada núcleo e a sua classificação, sublinhe-

se  que  as  peças mais complexas são também aquelas que frequentemente se apresentam 

intensamente exploradas, como sucede com os núcleos do grupo III com plano de percussão 
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preparado, com os núcleos do grupo VI e, em certa medida, também com os núcleos do grupo 

IV, apesar da estratégia de debitagem oportunista de que estes enfermam (V. Quadro 6.26). 
 
Quadro 6.26. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Correlação entre os diferentes grupos 
classificativos dos núcleos e o seu grau de exaustão. 
 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I XI

0 16 6 3 1 13 2 1

1 9 12 17 15 14 1 1

2 1 14 2 1 1 2
 

 

Destaque-se também o facto de na presente investigação se ter integrado no estudo dos 

núcleos 12 peças que anteriormente haviam sido classificadas entre os utensílios como seixos 

talhados uni e bifaciais (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). A sua presença, embora em diminuta 

quantidade, foi aí considerada no âmbito de uma perspectiva sobre as indústrias acheulenses 

portuguesas que tradicionalmente atribuía particular relevância a tais utensílios (JORGE, 

1972). Quando porém se confronta aqui a sua reduzida representatividade com as grandes 

dimensões de algumas dessas peças e o gume sinuoso de outras que apresentavam um talhe 

bifacial, ressalta de forma clara a ausência de critérios que permitam a sua individualização de 

muitos dos núcleos existentes na indústria em estudo.  
 

 
Fig. 6.11. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição proporcional das diferentes 
cadeias operatórias de debitagem identificadas. 

Em termos tecnológicos, mesmo tendo em conta as consabidas limitações de que o estudo 

destes materiais enferma, a análise dos núcleos permitiu identificar diferentes sistemas de 
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produção de lascas, todos eles alicerçados numa exploração sistemática do quartzito sob a 

forma de seixos rolados,  tirando óbvio partido da ampla disponibilidade local desta matéria-

prima. Mas se esta última situação poderá ser responsável pela incipiente exploração de muitos 

núcleos, a circunstância de mais de metade das peças inventariadas se apresentar intensamente 

explorada, surgindo ainda um número significativo de núcleos esgotados, deixa entrever a 

eficácia e a adequação das estratégias operatórias adoptadas. 

Em todo o caso é por demais manifesta a representatividade de 3 das cadeias operatórias de 

debitagem que aí se assinalavam - cadeia operatória de debitagem simples, cadeia operatória bi-

facial, cadeia operatória de debitagem multifacial - já que em conjunto integravam 77% dos 

núcleos classificados (Fig. 6.11). A reforçar esta ideia recorde-se que a maioria das lascas 

recolhidas correspondiam ao estereótipo dos produtos que a exploração destes mesmos núcleos 

permitiria obter, sendo de salientar em particular a prevalência de lascas de primeira geração e 

uma clara paridade entre os talões corticais e lisos que aí predominavam. Boa parte destas 

lascas evidenciavam aliás dimensões apreciáveis, situação essa compatível com muitos dos 

núcleos analisados e certamente também relacionada com os diminutos valores dos índices de 

facetagem amplo e restrito quando comparados com a importância dos talões lisos. Acresce que 

era também a partir de tais lascas que se estruturavam os processos de manufactura carac-

terísticos de determinados utensílios presentes nas colecções estudadas, como era o caso dos 

machados de mão e de alguns tipos de utensílios sobre lasca, bem como de outros utensílios 

que secundariamente as usavam como suporte, o que, como se verá, sucedia também com 

muitos dos bifaces. 

Em contrapartida, a cadeia operatória de talhe centrípeto surgia apenas testemunhada por 

um número bem menor de núcleos (15,4%), associáveis na sua quase totalidade ao grupo VI e 

evidenciando uma morfologia e uma estrutura operatória pouco padronizada, enquanto a 

representação ainda mais escassa de núcleos do grupo III com planos de percussão preparados 

(6,9%) apenas indiciava a presença de cadeias operatórias de debitagem tendencialmente pré-

determinada. Curiosamente, como já atrás se referiu, as lascas de segunda geração eram 

também minoritárias e evidenciavam menores dimensões, muito embora a sua presença tanto se 

pudesse relacionar com estas duas cadeias operatórias de debitagem, como com o desen-

volvimento de outras cadeias operatórias visando a configuração específica de determinados 

utensílios por talhe. 
 

6.2.1.3. Fragmentos de talhe 
 

Dadas as condições em que decorreu a identificação destes materiais, o número de objectos 

líticos inventariados nesta rubrica viu-se bastante reduzido. Apenas se recolheram os materiais 

que evidenciavam inequívocos e organizados vestígios de talhe, mas cuja fragmentação 

acidental não permitia porém estabelecer a sua associação a qualquer produto de debitagem es-
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pecífico, nem tão pouco a nenhum tipo particular de utensílio, pelo que foram considerados 

como fragmentos de talhe. 

No total agruparam-se 16 peças, maioritariamente em quartzito (12 peças), embora o sílex 

(3 peças) e o quartzo (1 peças) estivessem também bem representadas. No que se refere ao seu 

estado físico, 4 indiciavam uma forte incidência do boleamento nas respectivas arestas de talhe, 

9 surgiam apenas afectadas pelo boleamento, enquanto apenas 3 dos fragmentos de talhe se 

poderiam associar aos materiais não alterados. 

 

 

6.2.2. Os utensílios 

 

Os utensílios identificados correspondem a 20,8% do total dos materiais estudados, neles se 

integrando quer utensílios definidos por uma determinada configuração específica, como é o ca 

so dos bifaces e dos machados de mão, quer outros resultantes da adaptação parcial dos respec 

tivos suportes, na maior parte dos casos constituídos por lascas, através da criação por retoque 

de uma zona activa relativamente bem delimitada. O seu estudo foi repartido pelas principais ca 

tegorias tecno-tipológicas consideradas e de acordo com parâmetros a que já se fez referência.    

 

6.2.2.1. Bifaces 

 

Constituindo 12,9% dos materiais líticos identificados em associação com a base de F1b, 

imediatamente a jusante de Leiria, os 59 bifaces estudados são porém o grupo de utensílios 

mais importante, dado que representam bem mais de metade dos utensílios identificados 

(62,1%) (Quadro 6.5). No que se refere à matéria-prima utilizada, é também de sublinhar o 

predomínio dos quartzitos, já que apenas se identificou um biface em sílex (Quadro 6.27). 
 

Quadro 6.27. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces em função da 
matéria-prima utilizada e do seu estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Quartzito 22 27 9 58

Sílex 1 1

 

Apesar de o valor da amostragem reunida ser limitada, optou-se por apresentar e avaliar no 

âmbito do presente trabalho a descrição destas peças de acordo com a sua repartição pelos 

diferentes grupos de materiais individualizados em função do respectivo estado físico, sendo 

desde logo de salientar o número mais elevado de bifaces entre o grupo de peças apenas 

mediamente boleadas (27), seguido de perto pelos bifaces integrados no grupo de utensílios 
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muito alterados pelo boleamento (23) e, só depois, por um grupo bem mais escasso de bifaces 

não alterados (9) (Quadro 6.28). 

 

Entre os 23 utensílios com arestas muito boleadas que se inventariaram, 5 correspondiam a 

bifaces parciais, 3 a unifaces e outros 3 a fragmentos de bifaces, reportando-se os restantes, à 

excepção de uma peça que foi considerada como um esboço de biface, a diferentes tipos de 

bifaces espessos, entre os quais se inclui a única peça em sílex de toda a colecção estudada. 

O chamado grupo dos bifaces lanceolados está representado por uma única peça, de suporte 

não identificável, embora os vestígios corticais conservados na sua zona proximal indiciem a 

possível utilização de um seixo rolado. Trata-se de uma peça com uma extremidade distal 

apontada, definida pela convergência dos seus dois bordos laterais, e uma silhueta simétrica 

cujas dimensões, em conjugação com o respectivo índice de aplanamento, justificam a sua 

integração entre os bifaces lanceolados. A sua base espessa, juntamente com a manifesta 

utilização do percutor duro no decurso da sua manufacturação e a morfologia relativamente 

rectilínea dos respectivos bordos, onde a incidência de retoques é aliás rara, determinam a sua 

classificação como “ficron” lanceolado (EST. 12). 

 
Quadro 6.28. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces pelos principais 
grupos tipológicos considerados. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Bifaces planos 2 2

Bifaces lanceolados 1 3 4

Bifaces ovalares e a fins 3 6 1 10

Bifaces amigdalóides 4 6 1 11

Bifaces de bisel terminal 1 1 2

Bifaces diversos 2 2 4

Bifaces parciais 5 4 5 14

Unifaces 3 2 1 6

Outros 2 4 6

 

Entre os bifaces ovalares e afins contabilizaram-se 3 utensílios, todos de tipos diferentes. 

Um deles, elaborado a partir de uma lasca, apresenta uma extremidade distal arredondada, 

definida numa das faces pela combinação convergente de 3 levantamentos e na outra por 

retoque complementar ao talhe, enquanto a morfologia cortante da sua base é determinada por 

talhe bifacial. Estes atributos, juntamente com as dimensões da sua silhueta pouco equilibrada, 

ainda que globalmente simétrica, e o seu índice de aplanamento, permitem considerá-lo como 

uma “proto-limande” cuja configuração por intermédio de amplos levantamentos conduziu à 
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definição de bordos relativamente sinuosos, o mesmo sucedendo com o perfil das respectivas 

arestas. Uma outra peça, confeccionada a partir de um seixo rolado e com uma extremidade 

distal apontada, apresentava porém uma silhueta marcadamente assimétrica, embora com 

dimensões globalmente similares às da peça anterior. Este último facto, em conjugação com a 

sua base reservada e espessa, levou a que fosse considerada como uma “proto-limande” com 

talão. Em terceiro lugar surge um utensílio com uma silhueta de recorte assimétrico e uma base 

cortante resultante da sua delimitação por talhe unifacial, enquanto a morfologia arredondada 

da respectiva extremidade distal é definida por talhe bifacial, o que numa das faces se traduz na 

convergência de mais do que dois levantamentos. Mas se as principais dimensões da sua silhue 

ta e a morfologia da base permitem associá-lo aos chamados bifaces ovalares típicos, o seu 

índice de aplanamento sugere a sua clara integração entre os bifaces espessos, pelo que se op- 

tou por classificá-lo em termos tipológicos como um biface espesso ovalar típico. Note-se, por 

último, que em nenhum destes 3 bifaces foi possível determinar a presença, extensão e incidên 

cia do retoque ao longo dos seus bordos dado o forte boleamento de todas estas peças. 

Seguem-se os bifaces amigdalóides, representados por 4 utensílios, todos eles com bases 

não cortantes, apesar de num dos casos tal característica surgir em combinação com uma pe-

quena zona cortante definida por talhe unifacial, o que aliás ocorre na única peça elaborada a 

partir de uma lasca. Dos restantes bifaces dois foram confeccionados a partir de seixos rolados 

e no terceiro o suporte revelou-se indeterminável (EST. 13.1). Acresce que 3 destas peças 

evidenciavam o arredondamento da suas extremidades distais, surgindo a quarta peça apontada 

pela justaposição de uma face aplanada por intermédio de um amplo levantamento transversal 

oblíquo, com outra face onde a morfologia apontada é sublinhada pela intersecção de dois 

levantamentos transversais e opostos que definem localmente um diedro. No seu conjunto estes 

bifaces apresentam silhuetas relativamente assimétricas - apenas numa das peças o contorno 

dos bordos é regular e simétrico - e com dimensões que quando conjugadas ao índice de 

aplanamento das peças e à morfologia espessa das suas bases, permite a sua integração entre os 

bifaces amigdalóides com talão, isto apesar de dois deles, por possuírem um índice de 

alongamento relativamente baixo, se integrarem entre os bifaces amigdalóides curtos com 

talão. Registe-se que é exactamente um destes bifaces amigdalóides curtos o único utensílio 

deste tipo que se identificou no conjunto das colecções estudadas. 

De assinalar também a presença de um biface de bisel terminal e de dois bifaces de dorso, 

estes últimos associáveis à categoria dos bifaces diversos. O biface de bisel terminal foi 

elaborado a partir de um suporte não identificável, tendo permitido a sua configuração destacar 

uma silhueta assimétrica delimitada por bordos convexos, situação essa que estendendo-se à 

sua zona proximal aí permitiu destacar uma base cortante definida por talhe bifacial. O 

respectivo gume transversal foi definido pela justaposição de dois levantamentos transversais 

oblíquos de diferente amplitude, num dos casos complementado por retoque. Quanto aos 
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bifaces de dorso, ambos apresentam as suas superfícies fortemente alteradas pelo boleamento, o 

que dificulta de forma significativa a sua interpretação. É de destacar todavia a circunstância de 

evidenciarem silhuetas assimétricas ou muito pouco equilibradas, onde se integram a 

morfologia arredondada de ambas as extremidades distais e as suas bases corticais espessas. 

Num dos casos não foi possível identificar o tipo de suporte usado, enquanto no outro se 

assinalou a utilização, pouco frequente aliás, de uma placa de quartzito. 

Os bifaces parciais identificados entre os materiais muito boleados abarcam 5 peças, todas 

elas com índices de aplanamento que as aproximam dos bifaces espessos, vislumbrando-se em 

dois casos a utilização de lascas como suportes, noutros dois o recurso a seixos rolados e, por 

último, uma peça em que não foi possível caracterizar o suporte usado. A morfologia dos seus 

bordos, não sendo muito sinuosa, determina contudo silhuetas pouco equilibradas e nalguns 

casos mesmo assimétricas. As dimensões de uma das peças, associada a bordos rectilíneos pon 

tualmente retocados e à definição geral da sua configuração por levantamentos bem marcados, 

permitiu considerá-la em termos tipológicos como um biface parcial de tipo “ficron” lanceo 

lado. Trata-se de um utensílio confeccionado a partir de uma lasca que apresenta uma secção 

longitudinal biconvexa assimétrica, a par de uma extremidade distal apontada relativamente 

bem destacada e de uma base espessa determinada pela morfologia do suporte. As restantes pe 

ças repartem-se por diversos tipos de bifaces parciais amigdalóides consoante a morfologia 

espessa ou cortante das suas zonas proximais, sendo por isso considerados com talão ou típi 

cos, ou em função do seu menor índice de alongamento, o que permite destacar os 

amigdalóides curtos. Quase todos eles surgem porém com as suas extremidades distais arredon 

dadas (a excepção reporta-se a uma peça com essa zona fracturada) e bordos não retocados. 

Dos 3 unifaces estudados dois haviam sido manufacturados a partir de lascas, enquanto o 

terceiro resultava de um judicioso aproveitamento de uma calote de quartzito. Em função das 

dimensões das suas silhuetas e do respectivo índice de aplanamento, duas das peças foram 

associadas ao estereótipo dos bifaces amigdalóides, sendo uma designada como uniface amigda 

lóide com talão e a outra como uniface amigdalóide curto com talão. As duas evidenciam contu 

do silhuetas pouco simétricas, extremidades distais apontadas e bem destacadas, assim como 

bases espessas. O outro uniface caracteriza-se pela presença de um dorso ao longo de um dos 

seus bordos, atributo morfológico que é acompanhado por uma silhueta assimétrica onde se des 

taca apenas a morfologia cortante da base, já que a extremidade distal se encontra fracturada. 

Por último, refira-se a existência de um esboço de biface sobre seixo e de três fragmentos, 

um dos quais corresponde à zona proximal de um biface e outro à ablação de parte de um 

utensílio similar segundo um plano longitudinal à peça. 
 

Os bifaces contabilizados entre os materiais alterados, embora com arestas não excessiva-

mente boleadas, abarcavam um total de 26 peças, todas de quartzito. Em tal conjunto havia 
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porém que assinalar a presença de 4 bifaces parciais e de 2 unifaces, bem como de 1 esboço de 

biface e de 1 fragmento, enquanto nas restantes 17 peças se destacava a identificação de dois 

bifaces planos. 

Os dois bifaces planos evidenciam silhuetas que permitem a sua classificação entre os bi-

faces discóides típicos, de acordo com os critérios da clássica tipologia delineada por F. Bordes 

nos anos sessenta para este tipo de utensílios. Uma das peças, manufacturada a partir de um 

seixo rolado, apresenta uma extremidade distal arredondada, enquanto na outra se destaca uma 

morfologia claramente apontada, não sendo contudo possível determinar o tipo de suporte 

utilizado. Em ambas se observa porém bases cortantes definidas por talhe bifacial, tal como 

silhuetas de simetria pouco equilibrada, apesar de delimitadas por bordos relativamente 

regulares e com raros retoques. 

O grupo dos bifaces lanceolados surge agora representado por 3 peças, todas elas associadas 

a diferentes tipos. Uma delas, a única que utilizou como suporte uma lasca, caracteriza-se por 

uma silhueta simétrica onde a extremidade distal apontada se destaca na convergência de dois 

bordos laterais rectilíneos e com raros retoques, mas cujo perfil das arestas se revela bem mais 

sinuoso. As dimensões da sua silhueta, juntamente com a morfologia dos bordos e com o talhe 

algo fruste que determinou a sua configuração volumétrica, levou à sua classificação como 

“ficron” lanceolado. As duas outras peças resultaram do aproveitamento de seixos rolados 

como suportes iniciais, circunstância essa em grande medida responsável em qualquer dos 

casos pelas respectivas bases corticais espessas. Muito embora evidenciem silhuetas em termos 

gerais similares, é contudo a diferenciação que a este nível entre ambas se verifica que permite 

considerar um dos utensílios em causa como um biface langeniforme atípico, por oposição ao 

outro, classificado como biface langeniforme típico. Nesta última peça observa-se aliás uma 

silhueta equilibrada, mas com uma simetria não totalmente atingida, onde se destaca uma 

extremidade distal cuidadosamente arredondada por retoque bifacial, bem delimitada por dois 

bordos adjacentes e paralelos entre si que a destacam da volumetria global da peça (EST.8). 

Cinco outros bifaces espessos foram incluídos entre os utensílios com uma morfologia 

ovalar ou afim. A primeira peça considerada correspondia a uma “proto-limande” sobre lasca, 

com uma extremidade distal arredondada e uma base cortante determinada por talhe bifacial, 

evidenciando no conjunto uma silhueta de simetria pouco acentuada e delimitada por bordos 

convexos mas com arestas de perfil rectilíneo, apenas pontualmente reforçado por retoque. 

Quanto às outras quatro peças, elas distribuem-se equitativamente entre as “proto-limande” 

com talão e os bifaces espessos ovalares com talão, não se identificando o tipo de suporte a que 

se recorreu nas duas primeiras, enquanto as outras demonstravam num caso o aproveitamento 

de uma lasca e no outro de um seixo. Em qualquer dos casos, emerge da simples observação 

destas peças a sua associação a silhuetas assimétricas onde prevalecem em maior número as 

extremidades distais apontadas e as bases espessas, a par de uma morfologia bem mais variada 
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dos bordos, sendo difícil identificar a incidência, por norma já de si reduzida, do retoque. 

O grupo dos bifaces amigdalóides integra agora 6 peças, 4 das quais denotam atributos 

morfológicos que justificam a sua classificação entre os bifaces amigdalóides com talão, en-

quanto as outras duas foram identificadas, respectivamente, como correspondendo a um biface 

amigdalóide típico e a um biface amigdalóide curto típico, não tendo sido possível nestes dois 

últimos casos identificar o tipo de suporte utilizado. O biface amigdalóide típico apresenta uma 

silhueta assimétrica, onde se destaca uma extremidade distal apontada em contraponto a uma 

zona proximal cortante definida por talhe bifacial, sendo delimitado por bordos relativamente 

sinuosos, apesar de a incidência irregular de retoques permitir que ambos revelem o perfil das 

suas arestas regularizado e com uma morfologia rectilínea. Por seu turno, o único biface 

amigdalóide curto com talão que se identificou evidencia igualmente uma silhueta bastante 

assimétrica, com bordos de características similares às da peça anterior, individualizando-se 

contudo, para além das suas dimensões, pela sua base espessa e cortical, já que a extremidade 

distal surge fracturada. Quanto aos 4 bifaces amigdalóides com talão inventariados, embora 

num deles não tenha sido possível determinar o tipo de suporte usado, nos restantes era bem 

claro o aproveitamento de lascas como suporte, destacando-se também a prevalência de 

silhuetas pouco equilibradas ou até mesmo assimétricas, associadas a bordos de contorno 

convexo onde a incidência de retoques nem sempre se traduziu na regularidade do perfil das 

arestas. Uma das peças corresponde a um utensílio amplamente definido por talhe bifacial a 

partir de um suporte não identificado, resultando a sua configuração alongada da extracção de 

amplos levantamentos por vezes marcados por pronunciados ressaltos, o que contribuiu para a 

definição da sua silhueta de simetria algo irregular, ainda que equilibrada, bem como para a 

delimitação da sua secção longitudinal biconvexa assimétrica, sublinhada pela sinuosidade do 

perfil das arestas de ambos os bordos e pela espessura da base (EST.9). A morfologia 

arredondada da sua extremidade distal surge na convergência dos dois bordos definida pela 

intersecção de duas faces amplamente talhadas, evidenciando-se numa delas a sua 

regularização por retoque. Outra das peças considerada entre os bifaces amigdalóides com talão 

testemunha, por seu lado, o judicioso aproveitamento como suporte de uma lasca de talão 

cortical, de que se conservam vestígios do respectivo anverso e reverso em posição 

relativamente central na zona proximal de ambas as faces do utensílio (EST.14.2). Trata-se de 

um utensílio definido em geral por levantamentos bem marcados, com uma amplitude 

frequentemente marginal, de que resulta a delimitação de uma silhueta assimétrica onde os 

bordos apresentam arestas em perfil sinuoso. No que se refere à sua extremidade distal, apesar 

de ela surgir fracturada, o desenvolvimento do talhe na zona imediatamente adjacente sugere 

uma configuração apontada. 

Entre os bifaces diversos incluíram-se dois utensílios com atributos morfológicos que 

levaram a designá-los como bifaces de dorso, não se tendo em nenhum deles podido identificar 
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a natureza dos respectivos suportes. Correspondem a peças que compartilham ainda silhuetas 

assimétricas, evidenciando uma delas uma extremidade distal arredondada e uma base cortante, 

enquanto a outra é claramente apontada e apresenta uma base espessa. 

Os 4 bifaces parciais que se identificaram repartem-se por diferentes subtipos, todos eles 

espessos, embora em relação aos suportes utilizados se distribuam equitativamente entre as 

lascas e os seixos rolados. Registam ainda em comum a assimetria das suas silhuetas, sendo 

também de sublinhar a circunstância de 3 deles se integrarem em função das suas dimensões 

entre os amigdalóides. Uma das peças elaborada a partir de um seixo rolado e que apresenta 

uma extremidade distal arredondada, definida numa das suas faces pela convergência de vários 

levantamentos seccionados pela justaposição do retoque que incide na face oposta, a par de 

uma base cortical espessa, foi no entanto classificada como um biface parcial espesso ovalar 

com talão com bordos laterais convexos relativamente sinuosos, o mesmo sucedendo aliás com 

o perfil das respectivas arestas. Entre os bifaces associados às formas amigdalóides, o único 

manufacturado a partir de um seixo rolado possui a extremidade distal fracturada e  uma base 

igualmente reservada e espessa, o que levou a designá-lo como um biface parcial amigdalóide 

com talão. Os dois restantes indiciam o aproveitamento de lascas como suporte e uma 

morfologia apontada, muito embora os seus índices de alongamento levem a integrá-los entre 

os bifaces parciais amigdalóides curtos, um com talão e o outro típico. 

Os unifaces, por seu lado, encontram-se representados neste grupo por duas peças. Uma 

delas, elaborada a partir de uma lasca, apresenta a sua extremidade distal fracturada e uma zona 

proximal combinadamente cortante e espessa, determinando alguns destes atributos em 

conjugação com as dimensões da silhueta assimétrica a sua classificação como uniface “proto-

limande” com talão. O segundo utensílio utilizou como suporte uma calote pouco espessa, cuja 

superfície de clivagem evidenciava uma morfologia diédrica relativamente aberta com uma 

direcção ligeiramente desviada em relação ao eixo morfológico da peça (EST.14.1). Apesar da 

assimetria da sua silhueta, este uniface denotava na sua confecção um judicioso aproveitamento 

da morfologia original do suporte, limitando-se a respectiva configuração a um 

desenvolvimento unifacial e marginal do talhe ao longo de todo o bordo esquerdo e às zonas 

distal e mesial do bordo direito, por forma a delimitar dois bordos sinuosos mas convergentes 

cuja extremidade apontada foi de seguida arredondada por retoque. 

Refira-se ainda a identificação de um fruste esboço de biface sobre seixo rolado e de um 

fragmento de biface, não tendo sido possível associar este último a qualquer parte específica da 

peça donde provinha. 

 

Entre os materiais líticos não alterados inventariaram-se apenas 9 peças integráveis no 

grupo dos bifaces, de novo todas em quartzito, das quais 6 correspondem a bifaces parciais, 1 a 

um uniface e as outras 2 a diferentes tipos de bifaces. 
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Numa primeira peça considerada não foi possível determinar a natureza do suporte uti-

lizado, destacando-se contudo a sua extremidade distal arredondada, atributo esse decorrente de 

uma cuidada transformação por retoque da sua morfologia originalmente apontada, bem como 

uma base cortante definida por talhe unifacial. A sua silhueta pouco equilibrada, delimitada por 

bordos convexos e sinuosos, evidenciava dimensões que em conjugação com o índice de 

aplanamento da peça determinaram a sua classificação entre os bifaces amigdalóides típicos. 

Uma outra peça, elaborada agora a partir de um seixo rolado e apresentando uma base 

espessa cortical, destacava-se pela sua extremidade distal biselada, o que independentemente 

das dimensões da sua silhueta assimétrica levava a ser considerada como um biface de bisel 

terminal. 

Já o grupo dos bifaces parciais, abarcando aqui um total de 6 utensílios claramente espessos, 

repartia-se de forma desigual entre as peças que correspondiam ao paradigma dos bifaces 

ovalares com talão, representadas por 4 utensílios, e as associáveis aos amigdalóides curtos 

com talão, com apenas 2 peças.  

Entre as primeiras prevalecia a utilização preferencial dos seixos rolados como suportes e a 

assimetria ou irregularidade das respectivas silhuetas, integrando-se em dois dos casos 

descritos morfologias claramente apontadas, enquanto nos outros se delineavam extremidades 

distais arredondadas. Uma das peças referidas, manufacturada a partir de um seixo rolado 

relativamente bem calibrado, evidenciava bem o judicioso aproveitamento da morfologia 

original do suporte, limitando-se o trabalho de configuração subjacente à sua própria definição 

ao destacar de uma extremidade cuidadosamente bem afilada e à delineação parcialmente bifa-

cial dos bordos adjacentes de cuja convergência ela aliás emergia (EST.10). 

Relativamente aos bifaces parciais amigdalóides curtos com talão, um deles foi confec-

cionado a partir de uma lasca de descorticagem, da qual não foi contudo possível precisar a 

respectiva classificação dadas as transformações nela operada pelas operações de talhe em que 

se traduziu a configuração do utensílio (EST.11). Não obstante a incidência parcialmente 

marginal do talhe no verso do suporte, por contraponto às amplas extracções que recobrem a 

sua face superior, a secção longitudinal plano-convexa que originalmente caracterizava a lasca 

que lhe serviu de base deu lugar no utensílio a uma secção longitudinal biconvexa-assimétrica. 

Por outro lado, a sua extremidade distal, embora bem destacada e com uma morfologia 

cuidadosamente definida, surge pronunciadamente desviada, o que sublinha o desequilíbrio da 

respectiva silhueta. Refira-se aliás que a definição da extremidade distal terá aqui passado 

inicialmente pela definição na face superior de um plano diedro resultante da intersecção de 

dois levantamentos transversais bipolares de incidência mais ou menos oblíqua, com a 

consequente criação de uma aresta central longitudinal de dimensões variáveis, seccionando tal 

disposição a superfície de estalamento conservada na face oposta e possibilitando o seu 

afilamento e posterior retoque para lhe conferir uma morfologia final arredondada. O outro 
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utensílio deste subtipo corresponde a um utensílio manufacturado a partir de um pequeno seixo 

rolado de morfologia subangulosa, com o córtex marcado por algumas linhas de clivagem, 

características estas que condicionam fortemente a configuração final do biface - com destaque 

para a sua secção longitudinal biconvexa assimétrica e silhueta assimétrica e apontada - dada a 

amplitude restrita do talhe na face inferior e a conservação de uma ampla placa cortical na zona 

proximal da face superior (EST. 13.1). 

Ainda entre os utensílios não alterados há a assinalar a presença de um uniface amigdalóide 

curto com talão sobre lasca, resultante de um eficaz aproveitamento da morfologia do seu 

suporte, onde se destaca uma silhueta pouco equilibrada com base cortical reservada e uma 

extremidade distal apontada, embora esta última se apresente ligeiramente fracturada. 
 

Finalmente, registe-se a existência de uma “proto-limande” com talão que se aparta dos 

restantes utensílios aqui descritos pela circunstância de, aparentemente, evidenciar o que se 

pode designar como dupla pátina, ainda que aqui não entendida no seu sentido estritamente 

literal, já que corresponde à associação de zonas da sua superfície fortemente boleadas com 

outras onde tal alteração não se apresenta tão pronunciada, surgindo a delimitação entre ambas 

bem marcada. Esta situação não deve contudo ser linearmente considerada como testemunho da 

associação da peça a mais do que uma ocupação humana, pois a parte da peça particularmente 

afectada pelo boleamento corresponde à calote que se aproveitou para suporte, a qual se 

encontra seccionada na sua face superior por uma ampla superfíce que tanto pode corresponder 

a um amplo negativo, como a um eventual plano de estalamento, mas em todo o caso 

posteriormente muito alterado. Em contraste, toda a posterior transformação operada neste 

suporte e que conduziu à configuração de um biface emerge afectada de forma bem menos 

pronunciada pelo boleamento, podendo-se em consequência considerar a sua integração nos 

utensílios similares anteriormente assinalados entre os materiais medianamente alterados. 

No conjunto dos 59 bifaces inventariados é de assinalar a significativa importância dos 

bifaces parciais (14), a que acresce um número relativamente menos expressivo de unifaces (6) 

(Quadro 6.29). Entre os bifaces, propriamente ditos prevalecem as formas amigdalóides (11), 

logo seguidas pelas ovalares e afins (9), situação esta que é reforçada quando se entra em linha 

de conta com a morfologia dos bifaces parciais e dos unifaces, onde os amigdalóides são 

igualmente maioritários. Ainda em termos tipológicos sublinhe-se a residual representação dos 

bifaces planos (2), bem como o reduzido número de bifaces associáveis ao grupo dos 

lanceolados (4), aliás quase que exclusivamente representados por algumas das suas variantes 

tipológicas mais atípicas. De igual modo se regista o escasso número de bifaces de bisel 

terminal que se identificaram (2) e o facto de os quatro utensílios agrupados entre os bifaces 

diversos corresponderem na sua totalidade a bifaces de dorso. 

As peças em que foi possível determinar a natureza do suporte utilizado repartiam-se 
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maioritariamente e de forma equitativa pelo aproveitamento de lascas (19) e de seixos rolados 

(17),  apresentando  contudo os utensílios cujo suporte  permaneceu por identificar uma expres- 

 
Quadro 6.29. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Variação dos suportes utilizados entre os 
principais grupos tipológicos de bifaces. 

 

Lasca Seixo Calote Placa ?

Bifaces planos 1 1

Bifaces lanceolados 1 2 1

Bifaces ovalares e a fins 3 3 1 3

Bifaces amigdalóides 4 2 5

Bifaces de bisel terminal 1 1

Bifaces diversos 1 3

Bifaces parciais 7 6 1

Unifaces 4 2

Outros 2 4

T O T A I S 19 17 3 1 19

 

são quantitativa similar (19) (Quadro 6.30). O recurso pontual a outro tipo de suportes surge, 

por seu turno, apenas residualmente representado. Proporcionalmente, esta distribuição pelos 

vários tipos de suportes repetia-se, apenas com ligeiras variações, quando se agrupavam estes 

utensílios em função do seu estado físico diferenciado. 

 
Quadro 6.30. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces em função do 
suporte utilizado e do seu estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Lasca 7 9 3 19

Seixo 5 7 5 17

Calote 1 2 3

Placa 1 1

? 9 9 1 19

 

Da sumária transformação dos suportes seleccionados resultava um acentuado 

constrangimento da sua morfologia original na configuração dos utensílios, o que se traduziu 

no predomínio das formas amigdalóides e ovalares, destacando-se significativamente entre 

ambas um apreciável número de peças associáveis aos subtipos com menor índice de 

alongamento. 

 



168                                                                          O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

Quadro 6.31. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Variação da morfologia da zona 
proximal dos bifaces em função do tipo de suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo Calote Placa ?

Cortante 4 1 1 6

Espessa 9 16 2 1 9

Mista 6 1

 

Reflectindo também esta situação, a maioria das peças apresentava ainda bases reservadas e 

espessas (35), o que se verificava na quase totalidade dos bifaces sobre seixo (16), enquanto 

que entre os utensílios com as bases cortantes (12), definidas em regra por talhe uni ou bifacial, 

prevalecia o uso de lascas como suporte ou estes não eram identificáveis (Quadro 6.31, e 6.32). 
 
Quadro 6.32. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces de acordo com a 
morfologia da sua zona proximal e do respectivo estado físico. 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Cortante 4 1 1

Espessa 9 16 2 1

Mista 6

 

Curiosamente, a análise estatística das dimensões dos bifaces, embora se reporte a uma 

amostragem restrita, o que naturalmente condiciona bastante a sua valia, permite todavia 

destacar a relativa proximidade dos valores das duas medidas de tendência central aferidos para 

o comprimento e largura destas peças, sugerindo o seu diminuto alongamento (Quadro 6.33). 
  

Quadro 6.33. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Estatística das dimensões dos bifaces 
(em mm).  
 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento EF: 1 55 77 193 131,9 133 26,97

Largura EF: 2 55 53 106 82,5 84 13,19

Espessura EF: 3 55 27 80 49 47 11,65
 

 

Já na observação dos polígonos de frequências das principais dimensões destes utensílios 

regista-se uma distribuição mais variada do respectivo comprimento pelas diferentes categorias 

dimensionais consideradas, enquanto no que se refere à largura e espessura é nítida a sua 

concentração em torno de valores mais próximos uns dos outros (Fig. 6.12). 

Por seu lado, a determinação das médias dos principais índices dimensionais destes 

utensílios e dos seus índices de bifacialidade, unifacialidade e de aproveitamento do gume 
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original dos respectivos suportes, não permite vislumbrar qualquer diferenciação significativa 

entre as peças com um diferenciado estado físico (Quadro 6.34). As únicas variações dignas de 

registo que o estudo destas peças permite aí destacar reportam-se a situações relativamente 

previsíveis. É o que sucede com o maior índice de aplanamento dos poucos bifaces planos 

identificados ou com o valor mais expressivo do índice de unifacialidade que se regista entre os 

bifaces elaborados a partir de lascas ou nos bifaces considerados parciais. De igual modo, é de 

assinalar o índice ligeiramente mais elevado do gume original que se pode ainda delinear nos 

bifaces manufacturados a partir de lascas. 
 

20 - 29 50 - 59 80 - 89 110 - 119 140 - 149 170 - 179 200 - 209

0

5

10

15

20

2525 %

mm

 

20 - 29 40 - 49 60 - 69 80 - 89 100 - 109

0

5

10

15

20

25

30

35

4040 %

mm

Largura

    

20 - 29 40 - 49 60 - 69 80 - 89

0

5

10

15

20

25

30

35

mm

35 %

Espessura

 
Fig. 6.12. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Dimensões dos bifaces (polígono de 
frequências). 

 

É ainda de sublinhar a circunstância de na morfologia destes utensílios se destacarem 

prioritariamente as extremidades distais tanto arredondadas (23) como apontadas (20), reve-

lando-se as restantes fracturadas ou indetermináveis (Quadro 6.35). Apenas se identificaram 

duas peças associáveis aos chamados bifaces de bisel terminal. Em qualquer dos casos, a morfo 

logia da  extremidade  distal  não evidencia  nenhuma variação significativa quando se entra em 
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Quadro 6.34. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Médias dos principais índices aferidos 
para a caracterização dos bifaces e sua variação em função do respectivo estado físico. 
 

C/a C/L m/L*100 L/e Pgb/Pta Pgr/Pgb Ptg/Pgr

E F : 1 3,01 1,6 91,2 1,8 0,5 0,54 0.022

E F : 2 2,64 1,62 92,97 1,75 0,53 0,52 0.026

E F  : 3 2,44 1,52 96,17 1,64 0,45 0,6 0

TOTAL 2,74 1,59 92,94 1,75 0,51 0,54 0.02
  

 

linha de conta com a distribuição das peças por diferentes tipos de suportes ou com a 

correlação com a silhueta dos utensílios (Quadro 6.36) ou a própria morfologia da respectiva 

extremidade proximal (Quadro 6.37). 

 
Quadro 6.35. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Variação da morfologia da extremidade 
distal dos bifaces em função do tipo de suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo Calote Placa ?

Arredondada 9 6 1 1 6

Apontada 8 6 1 6

Bisel terminal 1 1

Fracturada 2 3 1 3

? 1

 

Note-se que, no seu conjunto, estas características morfo-tipológicas são igualmente ob-

serváveis quando se procede em separado à análise quer dos bifaces associáveis aos materiais 

muito alterados, quer dos que se inserem no grupo de peças medianamente boleadas (Quadro 

6.38). Mesmo entre as peças não alteradas, onde apenas se integra um número mínimo de 

bifaces (9), elas não são pelo menos contraditadas pelos atributos aí genericamente presentes. 

Daí o ter-se optado por considerar o seu estudo de forma agregada, já que da diferenciada in-

cidência do boleamento nestes utensílios ou da ausência de qualquer alteração do seu estado 

físico se não podia inferir nenhuma distinção significativa. 
 

Quadro 6.36. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Correlação entre a morfologia da 
extremidade distal dos bifaces e a respectiva silhueta. 

 

Arredondada Apontada Bisel Terminal Fracturada ?

Simétrica 1 2

Simetria não equilibrada 10 6 3

Assimétrica 12 13 2 6 1
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     É neste contexto que se afigura lícito identificar entre o conjunto dos materiais estudados a 

presença de uma cadeia operatória visando a produção específica de bifaces, tentando delinear 

a partir de alguns dos atributos já referidos e da aferição de outros que atempadamente se 

consideraram não só o seu esquema operatório, como também o esquema conceptual 

subjacente. Relativamente a este último resulta clara a intenção de se obter um utensílio 

caracterizado pela presença de um gume periférico relativamente desenvolvido, destacando-se 

na sua silhueta uma extremidade distal com uma morfologia devidamente afilada ou 

arredondada (EST. 9 e 10). Para a emergência deste padrão característico concorria uma 

definição volumétrica da peça através da justaposição de duas faces tendencialmente convexas,  
 
Quadro 6.37. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Correlação entre a morfologia da 
extremidade distal dos bifaces e a morfologia da sua extremidade distal. 
 

Arredondada Apontada Bisel Terminal Fracturada ?

Cortante 7 3 1 1

Espessa 15 13 1 6 1

Mista 1 5 1

 

embora só excepcionalmente simétricas, todavia não hierarquizadas, resultantes de uma 

diferenciada incidência do talhe em função da maior ou menor adequação da morfologia do 

suporte seleccionado, o que se traduziu na presença de diversos bifaces parciais e alguns 

unifaces (EST. 13.1 e EST.14.1). 
 
Quadro 6.38. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces em função da 
morfologia da sua extremidade distal e do seu estado físico. 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Arredondada 10 9 4 23

Apontada 6 12 3 21

Bisel terminal 1 1 2

Fracturada 4 4 1 9

? 1 1

      

Em termos operatórios, a concretização destes propósitos alicerçava-se em diferentes etapas, 

desde a aquisição inicial da matéria-prima necessária para a produção dos utensílios até ao seu 

processo final de configuração. 

As condições de jazida a que foi possível relacionar as indústrias em estudo, bem como a 

utilização quase exclusiva do quartzito, testemunha, obviamente, o seu aprovisionamento local 

a partir da exploração dos seixos rolados de quartzito de dimensões variáveis que abundavam 

no interior da cascalheira de base da formação fluvial F1b. 
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A ampla disponibilidade da matéria-prima utilizada reflectia-se naturalmente na fase sub-

sequente de obtenção dos suportes, permitindo desde logo uma apurada selecção dos seixos 

rolados a escolher, não apenas em função da sua maior ou menor predisposição para o talhe, 

como também procurando tirar partido da respectiva morfologia tendo em conta as carac-

terísticas do utensílio que se pretendia vir a obter, no intuito de reduzir ao indispensável a sua 

subsequente transformação. Esta selecção oportunista dos suportes abarcava também a escolha 

de lascas, baseando-se tal opção no preenchimento de idênticos pressupostos. Registava-se 

aliás a presença de um número ligeiramente superior de lascas em relação aos seixos rolados 

entre os suportes cuja natureza foi possível determinar, embora esta situação tanto pudesse 

decorrer de uma escolha deliberada devido a uma melhor adequação da sua morfologia, como 

resultar da circunstância de o recurso aos seixos rolados implicar uma maior alteração da 

morfologia original do suporte, inviabilizando consequentemente a sua identificação, o que jus 

tificaria o elevado número de peças onde não foi possível assinalar o tipo de suporte utilizado. 

 
Quadro 6.39. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces em função da 
sua secção longitudinal e do respectivo estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Biconvexa assimétrica 16 20 9 45

Biconvexa simétrica 1 1

Plano-convexa 3 3 1 7

Tabular 2 1 3

 

Quanto à configuração destes utensílios, ela traduziu-se essencialmente na criação da 

respectiva volumetria através da definição por amplos levantamentos de duas faces justapostas, 

incidindo por norma a sua extracção de forma alternante em cada uma das faces (EST. 12; 

EST. 13.2; Est. 14.2) (V. Quadro 6.41). Resultava daí o desenvolvimento de um deficiente 

plano de equilíbrio bifacial,  bem patente no facto de a esmagadora maioria dos utensílios apre- 
 
Quadro 6.40. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces pelas diferentes 
estratégias de desenvolvimento do talhe nas duas faces e sua variação em função do respectivo estado 
físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Alternante 12 20 7 39

Alterna 3 2 1 6

Sequencial 1 1 2

? 3 1 4

  

sentar uma secção longitudinal biconvexa assimétrica (Quadro 6.39), complementado aliás por 
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um plano de equilíbrio bilateral igualmente pouco conseguido, já que a silhueta dos bifaces 

estudados se revelava predominantemente assimétrica ou com uma simetria algo imperfeita 

(Quadro 6.40). Para esta última característica concorria o limitado desenvolvimento do retoque, 

com uma incidência pontual e unifacial, circunscrito predominantemente à zona mesial dos 

bordos e visando eliminar na maior parte dos casos as sinuosidades mais pronunciadas que 

emergiam na intersecção dos negativos dos sucessivos levantamentos. O forte boleamento de 

alguns dos utensílios estudados determinou também a frequente maceração de muitos dos 

bordos, impedindo em certos casos o reconhecimento da presença ou ausência de retoques. 

 
Quadro 6.41. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos bifaces em função da 
sua silhueta e do respectivo estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Simétrica 7 9 3 19

Simétrica  não equilibrada 5 7 5 17

Assimétrica 9 9 1 19

 

A manufactura dos bifaces incluía ainda o afeiçoamento da sua extremidade distal, o que 

resultava quer no seu arredondamento através de um ajustado retoque (EST. 8 e EST. 13.1), 

quer na definição de uma forma apontada por intermédio da criação de uma morfologia 

diédrica numa das duas faces, com a convergência de dois levantamentos transversais numa 

aresta longitudinal relativamente centrada, a qual seccionava a superfície mais ou menos 

aplanada da face oposta (EST. 10). 

Em nenhuma das diferentes operações descritas se identificaram porém testemunhos da 

utilização de percutor brando. Pelo contrário, da amplitude de muitas das extracções e dos 

estigmas de talhe bem marcados que frequentemente se vislumbravam nos seus negativos 

transparecia o uso do percutor duro. 

Igualmente se verificava que nenhum dos atributos morfo-técnicos agora considerados 

indiciava qualquer variação significativa em função do estado físico dos utensílios. O próprio 

desenvolvimento alternante do talhe das duas faces apresenta-se como predominante em 

qualquer das múltiplas situações em que tais materiais podem ser considerados.   

As variantes registadas a este modelo decorriam quase sempre de constrangimentos asso-

ciados às características morfológicas dos suportes seleccionados. Nalgumas situações, quando 

o suporte se mostrava adequado, o trabalho de configuração do utensílio baseava-se na 

extracção de uma ou, no máximo, duas gerações de levantamentos, limitando-se por vezes à 

definição da extremidade distal e de um gume na zona adjacente de ambos os bordos, o que 

conduzia amiúde à produção de bifaces parciais (EST. 10 e EST 13.2). Casos houve em que o 

judicioso aproveitamento do suporte limitava a fase de configuração à definição por talhe de 
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apenas uma das faces, à qual se contrapunha quase sempre o reverso de uma lasca suporte ou a 

superfície de clivagem de uma calote aproveitada com o mesmo intuito, por forma a que da sua 

intersecção resultasse a definição de um gume periférico unifacial e o destacar de uma 

extremidade distal adequadamente afeiçoada, evidenciando frequentemente o utensílio obtido 

uma secção longitudinal plano-convexa (EST.14.1).  

Mas se em ambas as situações descritas se vislumbrava uma simplificação do processo de 

configuração dos utensílios em análise, as características morfológicas dos suportes poderiam 

pontualmente conduzir também à sua complexificação. Era o que sucedia, por exemplo, quando 

a irregular superfície exterior do suporte não permitia a definição das duas faces do utensílio 

através de um  desenvolvimento alternante do seu talhe, de forma a que o negativo de cada 

extracção viesse a ser aproveitado como plano de percussão para a posterior obtenção de um 

levantamento na face oposta. Em tais condições tornava-se premente a criação prévia de um 

plano de percussão relativamente bem regularizado, no qual incidiria em seguida o talhe que 

permitia a criação de uma face justaposta, consubstanciando este procedimento uma estratégia 

de desenvolvimento sequencial do talhe das duas faces e a sua consequente hierarquização, 

sendo esta última particularidade bem visível na obtenção de peças com secção longitudinal 

plano-convexa (EST.13.1). 

Note-se, por último, que a eventual identificação de testemunhos da utilização destes 

utensílios, tanto a partir de estigmas dela resultantes como de indícios da sua reutilização ou da 

reavivagem de alguns dos seus atributos mais significativos, viu-se de todo inviabilizada pelas 

condições de jazida destas indústrias. A mesma situação impediu também que se averiguassem 

as diferentes condições em que terá ocorrido o abandono destes utensílios.  

 

6.2.2.2. Machados de mão 

 

Os machados de mão constituem um grupo de utensílios bem menos numeroso que o dos 

bifaces, não correspondendo as 10 peças inventariadas a mais do que 2,2% do total dos 

materiais estudados e a 10,5% dos utensílios entre eles identificados (Quadro 6.5). 

Talhados na sua totalidade em quartzito, com recurso exclusivo à utilização de percutor 

duro nas diferentes fases do seu processo de manufacturação, estes utensílios evidenciam uma 

repartição aparentemente aleatória pelos vários grupos de materiais individualizados em função 

do seu diferenciado estado físico, mesmo quando se tem em conta a sua associação aos tipos 

mais simplificados da classificação clássica de J. Tixier (Quadro 6.42). Mas apesar de a 

amostragem disponível não evidenciar qualquer representatividade, não deixa contudo de ser 

curioso verificar que também aqui o grupo de materiais não alterados se encontra bem menos 

representado que os restantes, destacando-se de novo entre estes os materiais muito boleados, 

com o dobro dos machados do grupo de peças medianamente alteradas, as quais revelam aliás 
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uma equitativa partição pelos diferentes tipos identificados. 

Dos quatro utensílios do tipo O assinalados dois apresentam arestas de talhe particularmente 

boleadas, tendo-se recorrido em ambos os casos à utilização como suporte de amplas lascas de 

descorticagem de talão cortical (lascas 1A). Outro machado medianamente alterado e um 

último que não apresentava qualquer alteração significativa do seu estado físico foram, por seu 

turno, confeccionados a partir de lascas de descorticagem de talão liso (lascas 10A). De acordo 

com a análise das respectivas direcções de percussão e características dimensionais, os suportes 

utilizados correspondiam a lascas relativamente alargadas, curtas e espessas, posicionando-se o 

respectivo eixo técnico na oblíqua do eixo morfológico do utensílio. 

A configuração destes machados de mão limitava-se quase sempre a uma regularização 

parcial e claramente marginal dos respectivos bordos por retoques raramente bifaciais, o que 

naturalmente condicionava a sua morfologia final e determinava uma rentabilização da forma 

dos suportes, nomeadamente através de um judicioso aproveitamento da morfologia dos 

respectivos talões. Daí resultava a definição de peças de silhueta nem sempre muito apurada, 

com arestas de perfil frequentemente sinuoso, tanto apresentando secções transversais tabulares 

e uma morfologia cortante na sua zona proximal, como evidenciando secções plano-convexas e 

bases espessas. Os gumes, determinados pela intersecção do córtex do anverso com a superfície 

de estalamento que caracteriza o reverso dos suportes, são maioritariamente convexos e 

denotam significativamente um posicionamento oblíquo em relação ao eixo morfológico das 

peças. 

 
Quadro 6.42. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição classificativa dos machados 
de mão em função do seu estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Tipo 0 2 1 1 4

Tipo I 4 1 5

Tipo I - I I 1 1

 

Uma das peças estudadas, confeccionada a partir de uma espessa lasca de descorticagem de 

talão cortical cuja face superior surge ocupada por uma superfície cortical bastante angulosa, 

incorpora exemplarmente muitos dos atributos referidos (EST. 15). Trata-se de um machado de 

mão em que se procurou tirar partido da forma em cunha do suporte utilizado, o que 

determinou a pronunciada espessura da sua zona proximal e obrigou à definição do bordo 

direito do utensílio por intermédio de um retoque directo, contínuo e abrupto, apenas 

complementado na zona distal da face inferior por uma ampla extracção anterior, com a qual se 

terá procurado acentuar o adelgaçamento local da peça. No bordo oposto aproveitou-se o 

posicionamento ortogonal do talão cortical em relação às duas faces da peça, restringindo-se a 

sua regularização a um único levantamento directo e oblíquo que apenas incide na respectiva 
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zona mesial e distal, delimitando lateralmente o gume transversal do utensílio. O gume denota 

uma morfologia convexa e um posicionamento particularmente oblíquo, apresentando-se 

ocupado de forma contínua por retoques inversos resultantes quer da sua utilização, quer 

eventualmente das vicissitudes que a peça veio posteriormente a sofrer e que concorreram 

também para a pronunciada alteração do seu estado físico. 

Entre os machados de mão do tipo I inventariaram-se cinco peças, das quais quatro se as-

sociavam claramente aos materiais mais alterados, enquanto apenas uma apresentava as suas 

arestas moderadamente boleadas, resultando esta última do aproveitamento como suporte de 

uma lasca de semidescorticagem de talão cortical, do tipo 4A. Já as quatro primeiras, por seu 

lado,  evidenciavam a utilização como suportes de lascas de semidescorticagem com o talão 

fracturado ou suprimido. Num destes casos verificou-se mesmo o recurso a uma lasca que só 

muito marginalmente havia recortado o negativo de uma anterior extracção, pelo que se optou 

por a considerar entre as lascas de descorticagem (19A). Sempre que foi possível identificar a 

direcção de percussão de tais suportes, verificou-se de novo a preferência por lascas alargadas, 

patenteando por vezes uma silhueta bem desviada em relação ao seu eixo técnico. 

Quanto ao processo de configuração destes utensílios, reduzindo-se ele mais uma vez à 

delimitação por talhe dos dois bordos, deles ressalta novamente uma estratégia de máxima 

rentabilização da morfologia original dos suportes, reduzindo-se os retoques de regularização 

ao mínimo indispensável, quase sempre com uma incidência parcial e unifacial, a par de uma 

amplitude claramente marginal. Não admira pois a prevalência de peças com uma silhueta em 

U marcadamente irregular e nalguns casos mesmo assimétrica, com bordos de perfil 

frequentemente sinuoso e secções transversais tabulares ou biconvexas assimétricas. O gume 

destes utensílios surge quase sempre em posição oblíqua em relação ao eixo das peças e 

evidencia uma morfologia preferencialmente convexa, a que se contrapõe predominantemente 

uma base cortante. 

O machado de mão manufacturado a partir de uma lasca de tipo 4A evidencia bem não só o 

judicioso aproveitamento do suporte usado, como também os constrangimentos decorrentes da 

sua forma original no aspecto final da peça (EST. 16). Com efeito, não só aí se procurou tirar 

partido do feliz posicionamento do talão da lasca suporte, como se circunscreveu ao mínimo 

indispensável a regularização complementar dos bordos e da própria base da peça no intuito de 

eliminar a sua morfologia cortante. 

Finalmente, registe-se ainda a presença de um utensílio com características que indiciavam 

não só a sua classificação como uma peça de transição entre os tipos I e II, como também 

faziam realçar a sua morfologia particularmente simétrica e equilibrada, que contrastava fla-

grantemente com os outros utensílios estudados, muito embora tais atributos de modo algum 

permitam por si só apartá-la dos restantes materiais em estudo. 

Mesmo atendendo à reduzida amostragem disponível, ressalta contudo do conjunto das 
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peças analisadas a existência de uma cadeia operatória de produção de machados de mão. 

A sua presença é desde logo delineada com a utilização exclusiva do quartzito como 

matéria-prima, circunstância essa determinada pela necessidade de se obterem os suportes 

indispensáveis à sua confecção, quer se tratasse de uma lasca de descorticagem cuja morfologia 

se revelava adequada, quer correspondessem a extracções que recortavam negativos de 

anteriores levantamentos, o que ocorrendo fortuitamente ou não conduzia de qualquer maneira 

à pré-determinação do gume distal do utensílio final. Em todo o caso, a pré-determinação surge 

reduzida ao indispensável nesta fase de produção dos suportes, situação que conjugada com a 

sua posterior e limitada transformação no decorrer da fase de configuração destes utensílios, 

justifica o aspecto globalmente fruste dos machados de mão inventariados, bem como a sua 

morfologia quase sempre pouco equilibrada. Daí que se possa caracterizar em termos globais 

esta cadeia operatória pela sua diminuta complexidade. 

 

6.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

 

Representados por 16 peças, os utensílios sobre lasca são a seguir aos bifaces o grupo de 

utensílios numericamente mais importante, correspondendo a 3,5 % do total dos materiais 

estudados e a 16,8% dos utensílios entre eles individualizados, muito embora a modéstia destes 

quantitativos os aproxime mais dos restantes utensílios do que dos bifaces (Quadro 6.5). 

Relativamente à matéria-prima utilizada, 13 destes utensílios foram confeccionados a partir da 

transformação de lascas de quartzito, enquanto nos restantes 3 se utilizaram como suportes 

lascas de sílex, todas elas com arestas ligeiramente alteradas (Quadro 6.43). Já as peças em 

quartzito apresentavam-se na sua maioria muito boleadas (6), embora parte delas evidenciasse 

também uma alteração similar, mas bem menos pronunciada, do seu estado físico (3), e quase 

outras tantas não exibissem qualquer alteração (4). 

 
Quadro 6.43. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos utensílios sobre lasca 
em função da natureza das suas matérias-primas e do respectivo estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 T O T A I S

Quartzito 6 3 4 13

Sílex 3 3

 

Nesta colecção assinalou-se ainda a presença de um conjunto de peças que foram classifi-

cadas como correspondendo a lascas retocadas (16), na sua quase totalidade em quartzito, já 

que apenas uma delas era em sílex. No que se refere ao seu estado físico, integravam-se 

maioritariamente entre os materiais muito boleados (12), correspondendo as peças 

moderadamente alteradas a um número significativamente inferior (3) e encontrando-se os 

materiais com arestas vivas aqui representados por um único objecto lítico. 
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Em geral, tratava-se de lascas com um número limitado de retoques contíguos que trans-

formavam pontualmente a morfologia original do suporte, sem todavia definirem de forma 

explícita uma zona activa susceptível de permitir a sua associação aos utensílios sobre lasca 

considerados nas classificações tipológicas mais clássicas e consensuais. Contudo, estas mes-

mas características, quando avaliadas no quadro das condições de jazida em que foram 

recolhidas as colecções em estudo, aconselham a uma prudente ponderação do seu real sig-

nificado, tendo-nos levado mesmo a apartar o seu estudo dos verdadeiros utensílios sobre lasca. 

A única excepção considerada reportou-se a uma peça em que o retoque incidia parcial-

mente num dos bordos do suporte, definindo e regularizando um gume que se desenvolvia na 

continuidade do próprio gume natural adjacente do bordo, tendo a sua análise sido incorporada 

entre os 16 utensílios sobre lasca já referidos, designando-a como uma lasca-raspador (Quadro 

6.44). O seu suporte correspondia a uma lasca de semidescorticagem de talão liso do tipo 15A, 

em quartzito, apresentando-se a peça globalmente muito alterada. 
 
Quadro 6.44. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Composição tipológica dos utensílios 
sobre lasca e sua variação em função do respectivo estado físico. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 T O T A I S

Raspadores 4 3 2 9

Lascas-raspadores 1 1

Furadores 1 2 3

Entalhes 1 2 3
 

 

Os raspadores são porém o tipo de utensílio mais comum entre os utensílios sobre lasca, 

encontrando-se representados por 9 peças de quartzito que se distribuem de forma regularmente 

decrescente entre os materiais muito boleados, onde se incluíam 4 raspadores, os materiais 

apenas ligeiramente alterados, que integravam 3 destes utensílios, e os que evidenciavam 

arestas vivas, a que apenas se associavam dois dos raspadores (Quadro 6.44). Para a sua con-

fecção recorreu-se prioritariamente ao aproveitamento como suporte de lascas de primeira 

geração, com destaque claro para as lascas de descorticagem com talão cortical ou liso, limi-

tando-se quase sempre a sua transformação à criação num dos bordos de um gume definido por 

retoque contínuo, marginal e oblíquo, complementado nalguns casos pelo afeiçoamento pontual 

de uma ou outra irregularidade mais proeminente do suporte. 

Tendo em conta o posicionamento e a morfologia do respectivo gume retocado, foi possível 

associar maioritariamente estes utensílios aos raspadores laterais convexos (3) e aos raspadores 

transversais convexos (3), havendo ainda a assinalar a identificação de um raspador inverso 

transversal convexo. Os dois restantes correspondem a um raspador lateral direito e a um 

raspador duplo. 
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Entre os raspadores laterais convexos integram-se apenas lascas de descorticagem, duas das 

quais com talão liso. Uma delas, a de maiores dimensões, é associável ao tipo 10A e apresenta 

bem marcados os estigmas do seu talhe tanto no talão como no seu reverso, circunscrevendo-se 

a sua zona activa à definição de um gume ao longo do respectivo bordo esquerdo, gume esse 

definido por um retoque contínuo relativamente amplo, embora claramente marginal e oblíquo, 

prolongando-se pelo bordo distal adjacente de forma a acentuar a respectiva convexidade (EST. 

17.2). De assinalar ainda neste raspador a presença de um único levantamento, isolado e 

directo, na extremidade proximal do bordo direito, a que se contrapõe um outro no bordo 

esquerdo, igualmente proximal mas inverso, que procura adelgaçar localmente a zona do bolbo. 

Pequenos retoques descontínuos e inversos observáveis no bordo esquerdo parecem ser 

resultantes da própria utilização do utensílio. 

Os raspadores transversais convexos surgem também associados preferencialmente a lascas 

de descorticagem, situação essa que aliás se estende ao utensílio que corresponde à sua variante 

inversa. Apenas um deles foi manufacturado a partir de uma lasca de tipo 18, com talão liso e 

de pequenas dimensões. Outra destas peças foi realizada a partir de uma lasca de descorticagem 

alargada, cujo talão foi suprimido por amplos retoques invasores e semiplanos abrangendo toda 

a zona proximal do reverso com o claro intuito de eliminar a pronunciada convexidade do 

bolbo (EST.17.1). A zona activa do gume é aí definida por um retoque contínuo claramente 

marginal e abrupto, por vezes algo denticulado, que incide no bordo distal do anverso do 

suporte, sendo acompanhado na face oposta por uma série de pequenos retoques inversos, 

dispostos continuamente por todo o bordo, sendo a sua origem aparentemente imputável à 

utilização do utensílio ou à maceração do próprio bordo no decorrer do processo que 

determinou o acentuado boleamento desta peça. 

Relativamente aos 3 entalhes identificados, 2 foram realizados em outras tantas lascas de 

quartzito sem qualquer vestígio de alteração do respectivo estado físico, enquanto o terceiro 

usou como suporte uma lasca de sílex algo alterada. Neste último caso e num dos primeiros o 

suporte escolhido correspondia a uma lasca de segunda geração, embora o outro utensílio 

referido tivesse sido obtido a partir de uma lasca de descorticagem de talão cortical. Em co-

mum estes entalhes partilhavam o facto de todos eles serem inversos e se apresentarem reto-

cados, sendo igualmente de referir a circunstância de dois deles se localizarem em posição 

distal e apenas um na zona distal de um dos bordos laterais do suporte. 

Quanto aos furadores, verifica-se que dois deles, em sílex, surgem moderadamente al-

terados, enquanto o terceiro, em quartzito, denota uma alteração bem mais profunda, cor-

respondendo todos eles à utilização de lascas de segunda geração, mesmo se num dos casos a 

fragmentação original do suporte determinou a sua classificação entre os chamados fragmentos 

de lascas. Note-se, porém, que apenas um destes utensílios foi considerado um furador típico, 

já que os dois restantes, pelas suas características morfológicas algo frustes, classificaram-se 
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como furadores atípicos, um dos quais aliás manifestamente desviado. 

 
Quadro 6.45. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Distribuição dos utensílios sobre lasca 
identificados pelos diferentes tipos de suporte usados. 
 

Lascas de 1ª geração Lascas de 2ª geração

1A 10A 15A 19A 8A 16A 18

Raspadores 3 2 1 2

Lasca-raspador 1

Furadores 1 1 1

Entalhes 1 1 1

 

No seu conjunto, ressalta do estudo destes utensílios a sua reduzida diversidade tipológica, 

bem como a circunstância de a sua fase de configuração se limitar quase sempre à trans-

formação parcial da morfologia original dos seus suportes pelo desenvolvimento de um retoque 

marcadamente marginal. Complementarmente, regista-se em termos tecnológicos a ausência de 

qualquer suporte padrão, muito embora seja manifesta uma certa preferência por lascas de 

primeira geração, em muitos casos com dimensões apreciáveis (Quadro 6.45). Nesse sentido, é 

lícito admitir a obtenção destes utensílios no âmbito de um sistema de produção dos materiais 

líticos onde o seu processo de manufacturação não se inicia com a obtenção premeditada de 

suportes a partir de uma cadeia operatória de debitagem específica, mas antes resulta do 

aproveitamento dos produtos de diferentes cadeias operatórias de debitagem aí presentes, 

restringindo-se a sua posterior transformação a uma operação de retoque. 
 

 

6.2.2.4. Utensílios diversos 

 

Agrupam-se nesta rubrica utensílios cuja reduzida representatividade entre os materiais 

recolhidos não aconselha nem justifica a realização do seu estudo autónomo, bem como outros 

que pelas suas características tecno-tipológicas não são associáveis a qualquer um dos grupos 

tradicionalmente considerados. No total integram 10 objectos líticos talhados, o que 

corresponde a 2,2 % das peças inventariadas no âmbito de presente trabalho e a 10,5 % do 

conjunto dos utensílios (Quadro 6.5). 

Evidenciando essencialmente a utilização do quartzito como matéria-prima, já que apenas 

uma das peças inventariadas foi produzida a partir de um seixo de quartzo, estes utensílios 

correspondem também ao preferencial aproveitamento como suporte de seixos rolados rela-

tivamente angulosos (5) e de calotes de seixos (2), não se tendo apenas identificado o tipo de 

suporte em três dos casos estudados. De igual forma, é também possível associá-los maiori-

tariamente aos materiais que se apresentam muito alterados (7), limitando-se as peças não 



Indústrias paleolíticas provenientes da formação fluvial F1                                                                     181 

alteradas a 2 exemplares, enquanto uma única denota arestas medianamente boleadas. 

Do ponto de vista classificativo é de sublinhar a circunstância de seis destes utensílios cor-

responderem ao arquétipo morfo-tipológico dos chamados triedros, o que aliás justificou o seu 

estudo individualizado num anterior trabalho (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). Aceitando tais 

pressupostos é mesmo possível considerar a associação de 4 deles aos chamados triedros de 

tipo A definido no âmbito de estudo da indústria acheulense de Pinedo, nos arredores de 

Toledo, em Espanha,, enquanto os 2 restantes testemunhavam as características que aí também 

levaram a considerar a existência dos triedros de tipo B (QUEROL e SANTONJA, 1979). 

Uma reapreciação destes mesmos utensílios à luz de uma concepção mais restritiva de 

triedros (V. 4.2.4.4.), permite contudo confirmar a pertinência da classificação adiantada. Com 

efeito, todos eles apresentam uma morfologia claramente apontada e definida por 

levantamentos com origem em três arestas distintas, independentemente da maior ou menor 

alteração da morfologia original dos respectivos suportes (EST. 18), tendo-se em consequência 

optado por classificá-los globalmente como picos triédricos. O único caso menos expressivo re-

porta-se a um utensílio elaborado a partir de um seixo rolado anguloso de grandes dimensões, 

donde se destaca uma ponta definida pela convergência de 3 amplos levantamentos obtidos 

apenas a partir de duas arestas distintas, muito embora a sua posterior e parcial regularização 

por retoque tenha incidido na terceira aresta, o que permitiu considerar a sua associação aos 

restantes utensílios referidos (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, EST. 9.2). A peça assim obtida 

corresponde aliás de forma bastante paradigmática à definição adiantada para os triedros de 

tipo B, quer por conservar parcialmente e de forma significativa a morfologia original do seu 

suporte em toda a sua zona proximal, quer por fazer sobressair na extremidade oposta uma 

ponta bem delineada, em cuja extremidade se conserva uma pequena placa cortical residual.  

Para a manufacturação destes utensílios recorreu-se exclusivamente à utilização do percutor 

duro, tendo incidido o talhe em suportes de quartzito que tanto podiam corresponder a seixos 

rolados (2) como a calotes de seixo (2), não tendo sido possível determinar nos restantes dois 

casos a natureza dos respectivos suportes. Registe-se ainda que 5 destas peças patenteavam um 

acentuado boleamento das suas arestas, enquanto uma sexta não evidenciava qualquer alteração 

significativa do seu estado físico. 

Esta última peça revelava também uma configuração relativamente original, dado que re-

sultava da transformação de uma espessa e angulosa calote de quartzito por talhe exclusiva-

mente unifacial, apesar de a definição premeditada destas duas amplas superfícies convergentes 

assentar na extracção de levantamentos com origem em três arestas distintas, o que permite 

justificar a classificação já aduzida (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, EST.9.1). Não admira 

também que o resultado obtido se traduzisse na obtenção de uma peça com morfologia 

apontada, mas muito pouco equilibrada, evidenciando uma extremidade distal apenas 

grosseiramente afilada. 
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A estes picos triédricos associaram-se quatro outros utensílios com atributos não tão 

expressivos, pelo que se optou por designá-los em conjunto como utensílios diversos. Três 

deles correspondiam contudo também a utensílios que exibiam uma morfologia apontada, 

embora definida por processos bem menos estruturados e aparentemente diversificados entre si. 

Uma delas, muito boleada, era definida a partir de um seixo rolado anguloso de quartzo e 

evidenciava uma extremidade grosseiramente apontada, apenas definida por talhe unifacial. As 

duas restantes correspondiam já à definição mais corrente de furadores atípicos, tradi-

cionalmente caracterizados pela existência de uma ponta espessa ou mal destacada (BORDES, 

1961), ambos em quartzito, mas apresentando-se um deles sem qualquer alteração significativa, 

enquanto o outro denotava um boleamento pouco pronunciado. No entanto, o facto de o 

primeiro ter sido realizado a partir de um pequeno seixo anguloso, enquanto no segundo nem 

sequer foi possível identificar o suporte utilizado, revelou-se determinante para a sua 

integração entre os chamados utensílios diversos. 

 

 

6.3. INTERPRETAÇÃO 

 

Na avaliação global do estudo destas colecções não se pode deixar de entrar em linha de 

conta com a posição claramente secundária dos materiais que as integravam, o que natural-

mente era agravado pela acentuada dispersão dos achados. A repartição destes materiais entre 

lascas simples e transformadas, de um lado, e núcleos e utensílios nucleiformes, do outro, 

revelando uma relativa paridade entre ambos os grupos (57,6% e 42,4%, respectivamente), 

testemunhava também a sua precária homogeneidade, já que originalmente por cada núcleo 

explorado ou utensílio nucleiforme manufacturado ter-se-á obtido em média um número 

relativamente bem mais significativo de lascas resultantes do desenvolvimento de operações de 

debitagem, configuração ou retoque (Fig. 6.13). 

Em contraponto, o recurso permanente a matérias-primas de origem local, com a utilização 

quase exclusiva de quartzito sob a forma de seixos rolados, bem como o uso sistemático do 

percutor duro no decorrer das diferentes operações de talhe, conferiam aos materiais estudados 

uma uniformidade que não era de todo despiciente. Acresce a esta circunstância que as 

condições de jazida em que ocorreram boa parte de tais achados, na superfície esventrada de 

areeiros cuja exploração havia já atingido a base da formação fluvial F1b, e a recolha de um 

conjunto significativo de peças na base de alguns cortes que seccionavam essa mesma 

formação fluvial, permitiam estabelecer com segurança o seu contexto estratigráfico. O próprio 

facto de a esmagadora maioria das peças que integravam estas colecções apresentarem 

vestígios de boleamento sugeria também a sua associação a um depósito de origem fluvial, 

situação essa que em seguida foi possível alargar aos objectos líticos não alterados, dado que se 
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haviam igualmente recolhido alguns deles nos cortes que seccionavam a base de referida 

formação fluvial. 
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Fig. 6.13. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Correlação entre lascas e nódulos no 
conjunto dos materiais estudados e em cada um dos grupos individualizados a partir do seu diferenciado 
estado físico. Entre as lascas contabilizam-se tanto as lascas simples como as transformadas em utensílios 
ou eventualmente usados como suporte de núcleos. Nos nódulos integram-se núcleos e utensílios 
manufacturados a partir do aproveitamento de blocos originais da matéria-prima. 

Na análise dos diferentes grupos de peças definidos pelo maior ou menor boleamento das 

suas arestas ou pela ausência de qualquer alteração do seu estado físico, havia-se já verificado a 

existência entre eles de um mesmo modelo de partição pelas principais categorias classi-

ficativas consideradas (Fig. 6.14). Ora, o estudo em separado das lascas, dos núcleos e dos 

bifaces veio igualmente confirmar a inexistência de qualquer distinção significativa no interior 

de cada um destes grupos de peças em função do respectivo estado físico. No mesmo sentido 

apontam aliás os resultados obtidos em cada um dos grupos considerados na aferição da pro-

porção entre lascas simples e transformadas, de um lado, e os núcleos e utensílios nu-

cleiformes, de outro, já que em todos eles transparecia uma equidade similar à que se obser-

vava no estudo conjunto dos materiais (Fig. 6.13). Não deixa contudo de ser curioso verificar 

que é entre os materiais mais afectados pelo boleamento que se regista tendencialmente uma 

representação mais equilibrada entre lascas e nódulos, o que deixa bem entrever a 

complexidade dos processos pós-deposicionais que afectaram estes vestígios. 

Não obstante, pode-se concluir que se é possível estabelecer com alguma segurança o 

contexto estratigráfico destes materiais líticos, não se vislumbrando uma diferença significativa 

na sua distribuição pelos vários grupos considerados de acordo com o respectivo estado físico, 
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a sua integridade encontra-se porém condicionada pela posição secundária e dispersão dos 

achados. 

 

Totais

EF : 3

EF : 2

EF : 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lascas

Núcleos

Fragmentos & de tritos

Bifaces

Machados de mão

Utensílios sobre lascas

Utensílios diversos

%

 
Fig. 6.14. Jazidas da formação fluvial F1 a jusante de Leiria. Composição tipológica proporcional dos 
diferentes grupos de materiais considerados neste estudo e sua variação em função do respectivo estado 
físico. 

 

Em todo o caso, dos vestígios arqueológicos estudados resulta claro que o homem pa-

leolítico, quer numa determinada ocasião, quer em vários momentos distintos, muito ou pouco 

separados temporalmente entre si, terá frequentado as margens do rio Lis, aproveitando a 

matéria-prima localmente disponível, aí a transformando e utilizando os resultados assim 

obtidos, como se infere da presença em quantidade e em qualidade de numerosos produtos de 

debitagem e de utensílios entre as indústrias recolhidas. A sua presença na região terá 

decorrido no contexto de uma dinâmica fluvial em que o álveo do rio se estruturaria por vários 

canais entrançados, com leitos frequentemente instáveis, situação essa que determinou não só a 

ampla dispersão dos materiais arqueológicos, como também a sua inclusão nos depósitos de 

origem fluvial cuja génese então se processava. 

Quanto à análise da indústria lítica própriamente dita, apesar dos constrangimentos das 

condições pós-deposicionais a que terá sido submetida, ressalta do seu estudo a definição de 

um sistema de produção de materiais líticos onde coexistem diferentes cadeias operatórias de 

debitagem e de configuração de utensílios, todas elas alicerçadas na utilização do quartzito 

como matéria-prima (Fig. 6.15). 

Este último aspecto afigura-se desde logo determinante, não só por testemunhar um 

aprovisionamento local dos recursos necessários a partir dos seixos rolados de quartzito aí 
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presentes, como também pela circunstância de a ampla disponibilidade e diversidade de tais 

blocos de matéria-prima proporcionar a escolha das formas mais adequadas para os propósitos 

pretendidos. Mas se a selecção oportunista que caracteriza a aquisição dos suportes resulta 

amiúde na produção de utensílios onde as transformações decorrentes da sua definição por 

configuração ou retoque são reduzidas ao mínimo, a abundância de matéria-prima reflecte-se 

no âmbito da debitagem dos núcleos num elevado número de peças sumariamente exploradas 

(1/3), muito embora o intensivo aproveitamento de cerca de metade dos núcleos evidencie 

também a eficácia de boa parte das estratégias operatórias neles adoptadas. 

O estudo conjunto dos núcleos e das lascas presentes nestas indústrias permitiu, por seu lado, 

identificar a existência de diferentes cadeias operatórias de debitagem, aparentemente 

estruturadas em estratégias exploratórias autónomas e não coalescentes. Porém, a manifesta 

prevalência de sistemas de exploração pouco complexos levou a que se distinguisse o 

desenvolvimento de uma debitagem principal, alicerçada nas cadeias operatórias de talhe 

simples, bifacial e multifacial, de uma debitagem secundária, em que se agrupavam cadeias 

operatórias claramente marginais e frequentemente pouco estandardizadas, como era o caso da 

cadeia operatória de talhe centrípeto. No primeiro caso integravam-se núcleos de apreciáveis 

dimensões, donde se haviam obtido grandes lascas, quase sempre de descorticagem, 

judiciosamente aproveitadas como suporte de diversos utensílios. Em geral, predominavam 

contudo as lascas de primeira geração, com talões tanto corticais como lisos, de qualquer forma 

não preparados, onde frequentemente era patente o desenvolvimento de um talhe unipolar e 

adjacente, na maior parte dos casos não transformadas ou denotando retoques, por vezes 

mesmo contíguos, mas de difícil interpretação. Já a presença de lascas de segunda geração, 

proporcionalmente melhor representadas entre os materiais equivalentes de menores 

dimensões, é todavia diminuta, sendo apenas possível sugerir a sua conexão com estratégias 

exploratórias mais complexas. De registar ainda a ausência de produtos ou subprodutos de 

talhe susceptíveis de serem associados à preparação prévia ou manutenção dos núcleos da 

cadeia operatória secundária. 

No âmbito do estudo realizado não se identificaram também quaisquer vestígios rela-

cionáveis com a eventual presença do método de debitagem Levallois. 

Quanto à produção de utensílios, foi possível reconhecer o desenvolvimento de diferentes 

cadeias operatórias estruturadas na escolha ou produção de determinados suportes e sua 

posterior transformação por configuração ou retoque, por vezes recorrendo mesmo à com-

binação destas duas operações de talhe. Em qualquer dos casos, todas elas resultam de um 

aproveitamento cuidado da morfologia dos suportes disponíveis, o que naturalmente constituiu 

o principal condicionamento da sua escolha, quer se tratasse de um seixo rolado, quer 

correspondesse a uma das lascas de descorticagem obtida no quadro da exploração de um dos 

núcleos  das  cadeias operatórias principais.  Ora  este constrangimento, determinando amiúde a  
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partilha do mesmo tipo de suportes, conduzia por vezes a uma relativa redução da autonomia 

das cadeias operatórias de configuração aí identificadas. 

Pela sua expressiva importância destaca-se contudo a cadeia operatória de produção de 

bifaces, alicerçada num aproveitamento aparentemente equitativo de lascas e de seixos rolados 

de quartzito como suportes, opção essa apenas determinada pela sua maior ou menor ade-

quação para o fim em vista. Deste aproveitamento oportunista da morfologia dos suportes 

disponíveis  resultava a obtenção de utensílios com uma  configuração  frequentemente par-

cial, reduzindo-se a sua definição por talhe ao estritamente indispensável, sendo só pontual-

mente complementada por retoques com algum significado. Esta situação permite aliás explicar 

a pouca diversidade tipológica destes utensílios, o predomínio das peças espessas e parciais, 

assim como a expressiva representação dos diversos subtipos amigdalóides. 

O seu processo de configuração traduz-se e por vezes confina-se mesmo à definição por 

talhe alternante de duas faces convexas justapostas e não hierarquizadas, de que resultava a 

criação de um gume periférico cortante, evidenciando o utensílio assim obtido uma silhueta 

nem sempre muito equilibrada e um perfil longitudinal tendencialmente biconvexo e 

assimétrico, o que corresponde a um esquema operatório linear. 

Embora com uma  expressão bem mais  modesta, a presença de machados de mão, é ex-

clusivamente limitada aos tipos menos complexos. Trata-se quase sempre de peças com uma 

morfologia algo irregular, resultando a sua manufacturação de um retoque parcimonioso de 

suportes cuidadosamente escolhidos em função de uma morfologia ajustada aos objectivos 

pretendidos, reduzindo-se ao mínimo indispensável a sua pré-determinação. Estas peças 

testemunham porém a existência de uma cadeia operatória específica que, em conjunto com a 

dos bifaces, permite a associação destes materiais às indústrias acheulenses do Paleolítico 

inferior. 

No quadro da produção de utensílios surge uma outra cadeia operatória de configuração, 

cuja presença é esboçada por um número ainda mais reduzido de peças que se designaram 

como picos triédricos. Ela baseia-se no aproveitamento de suportes nucleiformes, por vezes 

com dimensões apreciáveis, donde se destaca por talhe uma ponta claramente triédrica, 

afectando a criação deste atributo de forma bastante variável a morfologia do relativo suporte.  

Os utensílios sobre lascas, por último, surgem representados por um número de peças bem 

mais expressivo que o dos machados de mão e o dos picos triédricos, apesar de evidenciar uma 

reduzida diversidade tipológica. Relativamente à sua produção, ela resulta da utilização de 

suportes obtidos pelo desenvolvimento de diferentes cadeias operatórias de debitagem ou 

eventualmente no âmbito da própria configuração por talhe de alguns utensílios de maiores 

dimensões, circunscrevendo-se a posterior transformação de tais suportes à definição de uma 

zona activa por retoque.  

Note-se, contudo, que nas colecções estudadas não se vislumbraram quaisquer peças 
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passíveis de se identificarem como produtos residuais decorrentes do desenvolvimento das 

operações de talhe em que se alicerçaram as diferentes fases de produção destes vários 

utensílios. De igual modo, também na sistemática observação dos estigmas de talhe aí presentes 

apenas foi possível testemunhar a utilização do percutor duro. 

 

      

 

 
 
 



 

 

7. ESTAÇÃO PALEOLÍTICA DE POUSIAS/ 

/QUINTA   DO   CÓNEGO 

 

 

 

7.1. CONTEXTO 

 

 

A estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego situa-se no lugar das Pousias, nas ime-

diações da Quinta do Cónego, cerca de 500 m a norte da povoação de Cortes, sede da freguesia 

do mesmo nome, localizada a sul da cidade de Leiria. 

Do ponto de vista topográfico ocupa uma posição particularmente privilegiada, alcandorada 

num pequeno cabeço delimitado a norte e a sul pelo encaixe não muito pronunciado de duas 

pequenas linhas de água e imediatamente sobranceiro ao vale do rio Lis, no sector deste rio onde 

ele encaixa o seu leito em sinuosos meandros que se espraiam já numa planície aluvial bem 

definida, embora de modestas dimensões, a qual se prolonga para jusante até próximo da cidade 

de Leiria. 

A importância arqueológica do local foi reconhecida há mais de meio século, altura em que aí 

se recolheu uma primeira colecção de peças líticas talhadas (MACHADO, 1965). Desconhece-se 

porém não só a interpretação que então terá sido aduzida de tais achados, como também as 

condições precisas em que foram efectuados, dado que à semelhança de outras descobertas coevas 

ocorridas na mesma região no âmbito dos estudos aí promovidos por Manuel Heleno nos anos 

quarenta e cinquenta, a sua existência nunca foi adequadamente assinalada, nem tão pouco se 

procedeu à realização do estudo dos materiais exumados, entretanto depositados no Museu 

Nacional de Arqueologia e Etnologia, onde o referido investigador ocupava as funções de 

Director (Quadro 7.1). 

A posterior redescoberta desta jazida, no decorrer dos trabalhos que precederam a publicação 

da cartografia geológica da região na escala de 1/50000, traduziu-se na reunião e subsequente 

estudo de duas colecções de utensílios, ambas contudo quantitativamente pouco representativas 

e com uma composição qualitativa e características dimensionais que deixavam transparecer uma 

manifesta recolha selectiva (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1969; ZBYSZEWSKI et al., 

1980). Assinalava-se agora, em todo o caso, a proveniência de tais materiais da superfície de um 

pequeno depósito de terraço fluvial que localmente se desenvolvia sobre as argilas do substrato 

jurássico, o que justificava a distribuição das peças talhadas por distintas fases de ocupação do 

local de acordo com o diferenciado desgaste das suas arestas, a maior ou menor incidência da 

pátina na sua superfície e a presença ou ausência de lustro. 
 



190                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 
 

 

Quadro 7.1. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição pelas principais categorias de materiais líticos 

talhados das antigas colecções recolhidas na jazida. 

 

 

 

Quando, em meados dos anos oitenta, retomámos o estudo desta estação paleolítica não se 

detectaram visualmente quaisquer testemunhos do referido terraço, isto apesar de a sua existência 

ser sugerida pela presença de um pequeno depósito detrítico similar num cabeço contíguo, a 

jusante, e constituir a única razão susceptível de explicar a presença entre os materiais exumados 

na jazida de objectos líticos talhados com arestas intensamente boleadas (CUNHA-RIBEIRO, 

1992-1993). Contudo, as peças que apresentavam tais características eram em número bastante 

reduzido, já que os materiais aí encontrados à superfície se repartiam na sua esmagadora maioria 

entre os grupos de objectos com arestas vivas ou com um boleamento pouco acentuado.  

A recolha destes últimos materiais numa zona relativamente circunscrita, correspondente 

grosso modo ao topo da elevação onde se localiza esta jazida e a algumas das vertentes adjacentes, 

levou então a associá-los à presença no local de uma coluvião, formada a partir da remobilização 

de materiais oriundos do desmantelamento parcial da formação fluvial subjacente, muito embora 

a inexistência de qualquer corte e o plantio de vinha em toda a área do cabeço impedissem uma 

melhor identificação e caracterização de tais condições de jazida. 

Mais tarde, porém, esta situação veio a alterar-se, dado que em 1988 a abertura dos alicerces 

para a construção de um edifício destinado a uma pequena garagem de reparação de automóveis 

seccionou o topo do cabeço, permitindo não só a observação do desenvolvimento do depósito 

num amplo corte junto da garagem, como também a reunião de uma nova colecção de peças 

talhadas, na sua esmagadora maioria muito boleadas, que tudo levava a crer serem oriundas da 

parcial remoção dos respectivos sedimentos (CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991). A recolha de um 

número significativo de peças no interior do próprio corte veio aliás a corroborar de imediato esta 

última asserção. 

Perante estes resultados optámos por realizar uma pequena intervenção arqueológica no local 

(EST. 19). Os trabalhos decorreram em 1989 e consistiram na limpeza, levantamento e descrição 

do corte, incidindo posteriormente a escavação apenas no sector que à partida indiciava um maior 

potencial arqueológico, o que se traduziu na abertura de uma área com 7 m de comprimento ( A3 

- A9 ), disposta paralelamente ao corte e que apenas se aproximava da sua largura máxima - 1 m 

ZBYSZEWSKI e VEIGA ZBYSZEWSKI COLECÇÕES

FERREIRA, 1969 et al., 1980 DO M.N.A.E.

Lascas 15

Núcleos 2 26

Bifaces 18 10 19

Machados de mão 4 3 6

Utensílios sobre lasca 16

Utensílios diversos 3 5 4
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- na parte inferior, quando se atingia o substrato argiloso. Procurou-se assim confirmar a 

concentração de materiais que o estudo preliminar do corte deixava entrever, visualizar a sua 

dispersão no interior do próprio depósito fluvial e reunir ainda uma colecção susceptível de 

proporcionar o seu adequado estudo tipológico e tecnológico. 

A observação do corte permitiu estabelecer a seguinte leitura estratigráfica, baseada na 

identificação de três camadas sobrepostas, cada uma delas relacionada com um diferente depósito 

(EST. 20): 

“1 - Corresponde ao substrato argiloso atribuído ao Portlandiano. Apresenta-se local-

mente bastante ravinado, formando na zona de contacto com o terraço fluvial um amplo 

canal, com pequenas variações de encaixe menos pronunciadas, por onde terá corrido o leito 

do rio. É constituído essencialmente por argilas cinzentas e avermelhadas, muito micáceas. 

2 - O terrraço fluvial estende-se por toda a área do corte, embora a sua estratificação se 

apresente apenas completa no sector Norte, em A3, A4, A5 e A6, onde foi mesmo possível 

identificar duas fases distintas de sedimentação. O topo da formação fluvial aí representado 

evidencia uma constituição areno-argilosa de textura muito fina. A sua espessura é algo 

inconstante, já que aparentemente terá sido ravinada na zona superior pela coluvião que se 

lhe sobrepõe. A coloração avermelhada, entremeada por extensas manchas cinzentas e 

cinzentas claras, resulta do facto de suportar um antigo solo profundamente alterado pela 

hidromorfia. Na base da formação surge um depósito claramente mais grosseiro, embora com 

curiosas variações laterais de fácies. Enquanto na zona norte e central do corte aparece essen-

cialmente um nível de cascalheira grosseira sem uma organização muito clara, para sul pode-

se observar tendencialmente o entremear da cascalheira por uma disposição estratigráfica 

oblíqua, definida por materiais mais finos. Os seixos rolados que integram este depósito são 

maioritariamente em quartzite e quartzo, apresentando diferentes graus de alteração. Na base 

da cascalheira surgem mesmo alguns seixos fantasmas de grandes dimensões (assinalados 

com traços oblíquos no desenho do corte). A matriz é predominantemente areno-argilosa, 

com areias de quartzo e de quartzite sub-angulosas, embora sejam frequentes as areias 

arredondadas. As primeiras provêm certamente da destruição de formações cretácicas, 

enquanto as segundas terão tido a sua origem em depósitos oligocénicos. De referir ainda que 

nesta zona do depósito a base do terraço suporta um solo vermelho fersialítico muito 

desenvolvido (horizonte B3), alterado posteriormente pela hidromorfia, o que lhe confere 

uma coloração nem sempre concentrada de tons cinzentos. 

3 - Este nível superficial corresponde a uma coluvião de origem recente, com uma 

coloração castanho-amarelada e uma matriz argilosa, integrando inúmeros pequenos seixos 

rolados de quartzite, sub-angulosos e sem qualquer organização. A sua espessura é bastante 

inconstante ao longo da zona em que nos foi possível observar o seu desenvolvimento (A3, 
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A4, A5 e A6), variando entre os 30 e os 60 cm” (CUNHA-RIBEIRO,1990-1991, p. 11-12).     

Desta interpretação depreendia-se que o depósito de terraço observável no corte testemunhava 

a sedimentação grosseira da base de uma formação fluvial que tendo começado por ravinar o 

substrato jurássico através de um canal bem delimitado, foi em seguida responsável pela sua 

colmatação com materiais carreados no quadro de uma dinâmica fluvial nem sempre homogénea. 

Localmente observa-se mesmo o desenvolvimento pontual sobre a cascalheira heterométrica de 

base de um nível de sedimentação areno-argilosa, o qual tanto podia corresponder a um fim de 

sequência, como testemunhar um conjunto sedimentar intermédio. A verificar-se a primeira 

hipótese estaríamos perante uma situação em que à medida que se caminharia para montante o 

rio evidenciaria um menor potencial sedimentar, o que justificaria a modesta espessura do 

depósito de Pousias quando comparada com a dos depósitos das várias formações fluviais 

conservadas a jusante de Leiria. É no entanto bem mais plausível que a formação fluvial tenha 

sofrido nesta zona do vale do rio Lis uma forte erosão, apresentando-se, em consequência, ablada 

dos seus conjuntos sedimentares mais recentes. 

A escavação, propriamente dita, permitiu, por seu lado, reconhecer a inequívoca associação 

dos materiais líticos talhados que se apresentam muito boleados à cascalheira de base da formação 

fluvial identificada, onde aparentemente se dispersam de forma aleatória, muito embora seja de 

assinalar uma significativa concentração de peças na zona de contacto com o substrato argiloso 

de base, no sector mais profundo da zona intervencionada (EST.21). Refira-se, porém, que se a 

esmagadora maioria das peças líticas talhadas que aí se exumaram no decurso da escavação 

evidenciavam arestas particularmente desgastadas, não sendo possível delinear mesmo 

frequentemente o respectivo posicionamento, cerca de 1/5 dos objectos inventariados não 

apresentavam contudo uma alteração tão pronunciada do respectivo estado físico. 

Por outro lado, a escavação da camada superior do corte revelou-se algo inconclusiva, não só 

pelo facto de apenas ter propiciado a recolha de um número residual de peças líticas talhadas, 

como também por ter incidido numa zona aparentemente marginal em relação ao depósito em que 

muito provavelmente se integrariam boa parte dos materiais líticos talhados não alterados 

exumados na superfície da estação arqueológica. Correspondendo certamente tal depósito a uma 

coluvião antiga, a sua degradação, decorrente quer da erosão natural do cabeço, quer dos trabalhos 

agrícolas aí efectuados, veio porém a conduzir à formação da coluvião subactual onde incidiu 

parte da nossa escavação. 

Em todo o caso, esta intervenção tornou clara a associação dos materiais líticos mais alterados 

da jazida paleolítica de Pousias à base de uma formação do rio Lis que aí se encontra preservada, 

em contraponto à circunstância de as peças não alteradas haverem sido todas elas recolhidas na 

superfície do cabeço, sendo de considerar a sua proveniência de uma antiga coluvião que 

localmente se terá formado sobre os testemunhos que subsistiam do referido depósito fluvial. 
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7.2. MATERIAIS 

 

 

O conjunto dos materiais líticos talhados cujo estudo foi considerado no âmbito do presente 

trabalho sobre a estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego perfazem um total 974 peças, 

na sua maior parte provenientes de recolhas de superfície (67%), seguidas pelos materiais 

exumados no decurso da escavação (17,9%), a que acrescem duas outras pequenas colecções, 

uma delas agrupando os objectos talhados encontrados no corte (8,2%) e outra correspondente ao 

espólio originalmente recolhido no local pelos prospectores de Manuel Heleno, o qual se encontra 

depositado no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia (M.N.A.E.; vd Quadro 7.2). 
 

Quadro 7.2. Pousias / Quinta do Cónego. Proveniência dos materiais estudados e sua distribuição em função 

do respectivo estado físico. 

 

  

 

A integração desta última colecção foi ditada pela circunstância de se ter procurado promover 

o estudo da totalidade dos materiais paleolíticos da bacia hidrográfica do rio Lis existentes nas 

reservas do M.N.A.E., independentemente da diferenciada representatividade quantitativa de 

cada colecção, da sua variada homogeneidade e da possibilidade de se determinar ou não a sua 

eventual associação a um contexto preciso. Pretendia-se igualmente por cobro a uma situação que 

tinha levado a que tais materiais permanecessem na sua quase totalidade inéditos durante várias 

décadas. 

Apenas não se enquadraram no presente trabalho as peças das colecções particulares cujo 

estudo havia sido por nós considerado numa anterior investigação (CUNHA-RIBEIRO, 1992-

1993), nos quais aliás se integravam parte dos materiais de uma das publicações já anteriormente 

conhecida sobre a jazida (ZBYSZEWSKI et al., 1980). Mas se neste último caso estávamos 

perante uma pequena colecção onde transparecia a inequívoca selecção dos materiais recolhidos, 

com claro predomínio para as formas mais elaboradas por talhe e com maiores dimensões (Quadro 

7.1), tal exclusão foi no entanto determinada pela impossibilidade de se proceder ao reestudo das 

referidas 175 peças de acordo com os parâmetros de análise agora adoptados. 

Tendo em conta a distribuição dos materiais estudados por duas distintas ocupações do local 

pelo homem paleolítico, cada uma delas associável a diferentes condições de jazida, optou-se por 

realizar o estudo conjunto das várias colecções reunidas, separando-as contudo em função do 

E F : 1 E F : 2 E F : 3   T O T A I S

Nº % Nº % Nº % Nº %

Colecção do M.N.A.E. 32 37,2 33 38,4 21 24,4 86 8,9

Espólio da escavação 139 79,9 34 19,5 1 0,6 174 17,9

Materiais do corte 68 85 12 15 80 8,2

Materiais de superfície 78 12,3 283 44,8 271 42,9 632 65



194                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 
 

 

diferenciado estado físico dos seus constituintes de acordo com parâmetros anteriormente 

definidos e já adoptados no âmbito da análise das indústrias paleolíticas oriundas da formação 

fluvial F1 a jusante de Leiria. Consideraram-se assim, em primeiro lugar, as peças cujas arestas 

evidenciavam um desgaste tal que se tornava impossível identificar de forma precisa a respectiva 

localização (EF=1). A sua proveniência do nível de cascalheira grosseira existente na base da 

formação fluvial identificada no lugar de Pousias era não só sugerida pelas condições 

hidrodinâmicas que estiveram subjacentes à génese de tal depósito, como era igualmente 

confirmado pelo estado físico da esmagadora maioria dos materiais exumados no decurso da 

escavação ou directamente recolhidos no próprio corte (Quadro 7.3). Em contraponto, os objectos 

líticos talhados com arestas vivas foram na sua totalidade encontrados na superfície da jazida 

(EF=3), admitindo-se em consequência a sua associação a uma coluvião antiga que se terá 

desenvolvido sobre o depósito fluvial aí assinalado. De permeio identificou-se ainda um número 

não menos significativo de peças que não se apresentando muito alteradas, denotavam contudo 

um significativo boleamento das respectivas arestas (EF=2). 
 

Quadro 7.3. Pousias / Quinta do Cónego. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

 

Originalmente, o estudo tipológico em separado deste último grupo de peças havia-nos 

sugerido a sua associação aos materiais não alterados, levando-nos a pensar que os dois grupos 

corresponderiam ao testemunho de uma ocupação arqueológica da jazida manifestamente 

relacionada com a já referida coluvião (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). A ambos opunha-se um 

pequeno número de objectos líticos talhados muito boleados - 24 peças no total - cujo estado 

físico indiciava a sua conexão com o depósito fluvial aí assinalado na folha respectiva da Carta 

Geológica de Portugal na escala de 1/50000, embora a amostragem disponível não permitisse a 

sua caracterização tecnológica e tipológica.  

A posterior descoberta e estudo do corte da garagem, bem como a atempada realização no 

local de uma intervenção arqueológica, veio, como se viu, confirmar esta suposição e permitiu ao 

mesmo tempo a recolha de uma apreciável colecção de peças muito alteradas. Contudo, foi ao 

mesmo tempo possível verificar que em associação com essas peças surgiam também integrados 

na base da formação fluvial um número relativamente expressivo de materiais moderadamente 

boleados. 

Perante esta situação, num primeiro momento, procurou-se tornear o problema afirmando de 

forma claramente sofismada que tais peças, “embora evidenciassem igualmente um acentuado 

       Quartzito         Quartzo           Sílex      T O T A I S

Nº % Nº % Nº % Nº %

E F : 1 307 97,5 2 0,6 6 1,9 315 32,3

E F : 2 326 89,6 4 1,1 34 9,3 364 37,4

E F : 3 262 89,4 4 1,4 27 9,2 293 30,1

d p 2 - 2 0,2
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boleamento, tinham preservado melhor a angulosidade das respectivas arestas, não se podendo 

contudo associá-las na totalidade” aos materiais do grupo de objectos líticos alterados 

moderadamente (CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991, p. 12).  

O estudo em separado de cada um dos grupos de utensílios individualizados em função do seu 

diferenciado estado físico emerge todavia como a única alternativa para resolver esta questão. 

Com efeito, só a partir da caracterização e posterior comparação entre si dos vários grupos assim 

considerados é possível tentar verificar se as peças moderadamente boleadas representam um 

grupo homogéneo ou se agrupam tanto materiais originalmente associados à ocupação mais 

antiga, presente na base da formação fluvial, como à ocupação mais recente relacionada com a 

coluvião posteriormente desenvolvida sobre o referido depósito fluvial. 

A análise diferenciada das várias colecções estudadas no presente trabalho e a sua distribuição 

pelos vários grupos de materiais individualizados com base no seu estado físico, permite, como 

se viu, verificar o claro predomínio das peças muito alteradas nos materiais retirados do corte ou 

que correspondem ao espólio da escavação (Quadro 7.2), o que contrasta com a prevalência, de 

forma bastante equitativa, das peças moderadamente boleadas ou com arestas vivas entre os 

materiais recolhidos à superfície. Assinale-se, aliás, que a única peça não alterada que integra os 

materiais oriundos da escavação foi encontrada na coluvião existente no topo do corte. Quanto à 

colecção depositada no M.N.A.E., regista-se aí, curiosamente, uma relativa paridade na 

distribuição das suas peças pelos diferentes grupos considerados. 

A repartição da totalidade dos materiais estudados em função do respectivo estado físico é 

também bastante equilibrada, apenas se destacando de forma ligeira o número das peças 

moderadamente boleadas (Quadro 7.3). Em qualquer dos casos, assinala-se sempre a utilização 

predominante do quartzito como matéria-prima, enquanto o quartzo se encontra apenas 

residualmente representado, o mesmo sucedendo com o sílex entre os materiais muito boleados. 

Contudo, à semelhança do que se havia observada nas indústrias líticas provenientes das jazidas 

localizadas a jusante de Leiria, também aqui o uso do sílex é diminuto mas expressivo entre os 

materiais pouco boleados ou não alterados. 
 

Quadro 7.4. Pousias / Quinta do Cónego. Repartição dos materiais líticos das várias colecções 

consideradas pelas matérias-primas identificadas. 

 

 

 

Esta situação reflecte-se também na representatividade das várias matérias-primas identi-

ficadas entre as diferentes colecções que se estudaram, dado que o aproveitamento do sílex é 

          Quartzito             Quartzo               Sílex

Nº % Nº % Nº %

Colecção do M.N.A.E. 83 96,5 3 3,5

Espólio da escavação 167 96 2 1,1 5 2,9

Materiais do corte 77 96,3 3 3,7

Materiais de superfície 568 89,9 8 1,3 56 8,8
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apenas significativo entre os materiais detectados à superfície, embora em todas as colecções se 

recorra predominantemente ao quartzito (Quadro 7.4). 

Quando se considera a distribuição de cada uma das várias colecções estudadas pelos 

principais grupos classificativos surgem algumas discrepâncias importantes, tanto decorrentes da 

diferenciada homogeneidade das colecções, como da variada representatividade quantitativa das 

respectivas amostragens (Quadro 7.5). No entanto, se examinarmos essa mesma composição 

classificativa nos vários grupos de peças individualizados em função do seu estado físico, destaca-

se de forma clara o distinto peso de alguns grupos de utensílios entre as peças 
 

Quadro 7.5. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos materiais líticos das colecções estudadas pelas 

diferentes categorias classificativas consideradas. 

 

 
 

muito boleadas e os restantes materiais estudados (Quadro 7.6). Os bifaces, por exemplo, são os 

utensílios melhor representados nas peças com uma pronunciada alteração, enquanto os utensílios 

sobre lascas surgem assinalados com uma percentagem inferior à dos machados de mão. Porém, 

entre as peças medianamente não boleadas ou com arestas vivas esta situação inverte-se, 

apresentando-se aí os utensílios sobre lasca como os utensílios mais importantes, enquanto os 

bifaces são relegados para segundo plano, de novo seguidos pelos machados de mão. 

 
Quadro 7.6. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 

classificativas consideradas em função do seu estado físico. 

 

 

Já a distribuição pelas várias categorias de objectos líticos de um grupo de materiais em que 

se integravam a totalidade das peças boleadas, independentemente da maior ou menor incidência 

de tal alteração (EF=1 + EF=2), conduziu à obtenção de valores intermédios daqueles que se 

haviam aferido para as peças muito boleadas e para as peças não alteradas. 

    Lascas    Núcleos    Fg & Dt    Bifaces  Machados       Usl     Ut. div.

  Nº     %   Nº     %   Nº     %   Nº     %   Nº     %   Nº     %   Nº     %

Colecção do M.N.A.E. 15 17,4 26 23,3 19 22,1 6 7 14 16,3 4 4,7

Espólio da escavação 77 44.3 19 10,9 43 24,7 16 9,2 11 6,3 8 4,6

Materiais do corte 44 56,3 7 8,8 18 22,5 6 7,5 5 6,3

Materiais de superfície 401 63,4 78 12,3 46 7,3 36 5,7 19 3 55 8,7 1 0,2

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Nº % % Nº % % Nº % % Nº % %

Lascas 127 40,3 * 232 63,7 * 178 60,8 * 359 52,7 *

Núcleos 57 18,1 * 39 10,7 * 34 11,6 * 98 14,4 *

Fragmentos & detritos 37 11,8 * 26 7,1 * 26 8,9 * 63 9,3 *

Bifaces 48 15,2 51,1 21 5,8 31,4 19 6,5 34,6 69 10,1 42,9

Machados de mão 24 7,6 25,5 7 1,9 10,5 11 3,8 20 31 4,6 19,2

Utensílios sobre lasca 21 6,7 22,3 36 9,9 53,7 24 8,2 43,6 57 8,4 35,4

Utensílios diversos 1 0,3 1,1 3 0,8 4,5 1 0,3 1,8 4 0,6 2,5
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Quadro 7.7. Pousias / Quinta do Cónego. Estatística das dimensões dos materiais líticos estudados em 

função do seu estado físico. 

 

 
 

Situação bastante similar é também observável quando se procede à análise das principais 

características dimensionais dos materiais estudados tendo em conta a sua individualização em 

função do seu diversificado estado físico (Quadro 7.7). Quer através das respectivas variáveis 

estatísticas, quer pela visualização dos polígonos de frequências das suas principais dimensões, é 

possível discernir o maior tamanho das peças mais boleadas que se associavam localmente ao 

depósito fluvial, por oposição aos valores claramente inferiores apresentados pelos materiais não 

alterados. As peças moderadamente boleadas, por seu turno, evidenciavam valores intermédios 

em relação aos dois restantes grupos, embora a generalidade dos seus indicadores se aproximasse 

bastante mais do grupo dos materiais não alterados, como aliás se torna bem evidente na 

similitude que ambas as linhas apresentam nos polígonos de frequência obtidos para cada uma 

das três principais dimensões das peças (Figs. 7.1, 7.2 e 7.3). Não admira pois que os dados 

resultantes do somatório do conjunto das peças alteradas  - EF=1 + EF=2 - evidenciem, também 

aqui, uma situação intermédia. Em todo caso, é manifesta a distribuição plurimodal do 

comprimento e bimodal da largura nos vários grupos analisados. 
 

 

Fig. 7.1. Pousias / Quinta do Cónego. Comprimento do total das peças recolhidas (polígono de frequências). 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

C L e C L e C L e C L e

N 315 315 315 345 345 345 274 274 274 660 660 660

Min 26 13 7 15 18 4 16 15 3 15 13 4

Max 246 202 132 282 128 117 252 164 106 282 202 132

Média 99,7 79 39,6 67 56,3 24,9 66,6 54,2 24,8 82,6 67,1 31,9

Mediana 93 80 36 55 53 19 56 49,5 20 74,5 66 28

Desv. padrão 40,24 28,1 19,78 37,72 23,88 16,3 37,24 24,02 15,8 42,23 28,36 19,48
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Fig. 7.2. Pousias / Quinta do Cónego. Largura do total das peças recolhidas (polígono de frequências). 

 
 

 

 
 

Fig. 7.3. Pousias / Quinta do Cónego. Espessura do total das peças recolhidas (polígono de frequências). 
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7.2.1. Os produtos de talhe 

 

No âmbito do estudo da estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego integraram-se entre 

os produtos de talhe as lascas simples ou fragmentadas, a generalidade dos núcleos identificados, 

os chamados fragmentos de talhe e os detritos, todos eles directa ou indirectamente resultantes de 

operações de talhe relacionadas com estratégias de debitagem ou de configuração de 

determinados utensílios, embora nenhum tenha sido à partida obtido com o fito de vir a ser 

reaproveitado na definição de qualquer tipo de utensílio. Convém, porém, assinalar que no caso 

dos materiais provenientes de escavações, a forte alteração da generalidade das peças aí recolhidas 

contribuiu para a identificação de um elevado número de detritos, já que a difícil observação dos 

estigmas de talhe nalgumas das peças levou à sua integração em tal categoria de objectos. 

Quando se observa a proporção do conjunto dos produtos de talhe em relação aos utensílios 

identificados em cada um dos grupos de peças individualizadas em função da sua diversificada 

alteração, em todos eles se regista o claro predomínio dos primeiros, muito embora a percentagem 

de utensílios seja ligeiramente mais expressiva entre os materiais profundamente alterados 

(Quadro 7.6). Note-se ainda que, neste aspecto, o grupo de peças moderadamente boleadas e o 

grupo de peças não alteradas evidenciam valores percentuais muito próximos entre si, enquanto 

se contabilizarmos tais parâmetros para a totalidade dos materiais alterados - EF=1 + EF=2 - se 

obtém resultados intermédios em relação aos anteriores valores extremos. 

 

7.2.1.1. Lascas 

 

As 707 lascas que no seu conjunto se inventariaram e classificaram correspondem a 72,8% do 

total das peças líticas talhadas reunidas no presente estudo sobre esta jazida paleolítica, nelas se 

integrando 83 fragmentos de lascas, enquanto as chamadas lascas simples ou não transformadas 

perfazem 537 peças (Quadro 7.6). 

Considerando-se a distribuição destas últimas lascas pelos diferentes grupos de peças que se 

estabeleceram em função do seu diferenciado estado físico, é possível observar a sua maior 

representatividade entre os materiais não alterados (60,8%) ou afectados moderadamente pelo 

boleamento (63,7%), em contraponto à expressão mais reduzida que apresentam no âmbito das 

peças muito alteradas (40,3%). Em qualquer dos casos, porém, elas surgem como a categoria 

classificativa numericamente mais importante, a grande distância de todos os restantes materiais 

identificados. 

É também de sublinhar o inequívoco predomínio do quartzito entre as matérias-primas 

utilizadas na produção das múltiplas lascas inventariados, já que a presença do quartzo e do sílex 

se circunscreve a valores frequentemente residuais, ganhando apenas alguma expressão o 

aproveitamento do sílex entre as peças não alteradas ou moderadamente boleadas (Quadro 7.8). 
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Quadro 7.8. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição das lascas estudadas em função da matéria-prima 

utilizada e do seu estado físico. 

 

 
  

Esta última situação, como se viu, está aliás longe de se poder considerar exclusiva das lascas 

integradas nas indústrias presentes nesta jazida paleolítica, já que se trata de um fenómeno 

igualmente observável no quadro da análise de outras categorias classificativas aí existentes de 

forma minimamente significativa, bem como noutros contextos diversos, mas que integravam 

materiais com um grau de alteração diversificado, sempre relacionado com uma maior ou menor 

incidência do boleamento das respectivas arestas de talhe ou da sua ausência. Tais factos, 

juntamente com a reduzida amplitude dos valores envolvidos na diferenciada representação do 

sílex, podem ser eventualmente imputados a um distinto comportamento das várias matérias-

primas em função da sua densidade, o que poderia determinar uma dispersão mais rápida e ampla 

de certas matérias-primas em relação a outras, quando no seu conjunto elas se encontravam 

associadas a um mesmo contexto hidrodinâmico.  

 

No grupo dos materiais muito alterados o estudo das lascas incidiu num total de 197 peças, o 

que correspondia a 62,5% dos materiais inventariados. Nelas se integravam 127 lascas simples, 

que apenas constituíam cerca de 40,3% do total dos materiais do referido grupo, às quais se 

adicionavam um vasto número de outras peças que em seguida haviam sido aproveitadas como 

suporte e, consequentemente, transformadas em diversos tipos de utensílios ou até, muito 

pontualmente, exploradas como núcleos (Quadro 7.6). O quartzito surgia quase como a única 

matéria-prima utilizada, já que o quartzo e o sílex se apresentavam representados cada um deles 

por uma única peça (Quadro 7.8). 

 

Quadro 7.9. Pousias / Quinta do Cónego. Classificação das lascas muito alteradas ( EF = 1 ). 

 

 

      E F : 1       E F : 2       E F : 3     E F : 1 + 2

Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 195 99 254 88,5 202 91 449 89,1

Quartzo 1 0,5 4 1,4 4 1,8 9 1,8

Sílex 1 0,5 29 10,1 16 7,2 46 9,1

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 18 10,5 10A 24 14 19A 30 17,5

2A 2 1,2 11A 1 0,6 20A 1 0,6

3A 1 0,6 12A 4 2,3 21A

4A 6 3,5 13A 4 2,3 22A 5 2,9

5A 6 3,5 14A 3 1,8 23A 4 2,3

6A 6 3,5 15A 14 8,2 24A 3 1,8

7A 16A 11 6,4 25A 2 1,2

8A 17A 2 1,2 26A 2 1,2

9A 8 4,7 18 10 5,8 27A 4 2,3
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A classificação destas lascas de acordo com os critérios adoptados abrange porém um total de 

171 peças, deixando transparecer de forma bem evidente a prevalência das lascas de primeira 

geração (77,2%) sobre as lascas de segunda geração (22,8%; vd. Quadro 7.9). De fora deste 

cômputo ficaram doze fragmentos de lascas, quatro lascas Kombewa e dez peças onde não se 

conseguiram identificar os atributos em que se alicerçava tal classificação, quer porque a sua 

posterior utilização como suporte e subsequente transformação veio a engendrar a respectiva 

eliminação, quer pelo facto de a forte alteração do seu estado físico impedir por vezes a sua 

adequada visualização. 

Da análise dos talões das lascas destaca-se a presença maioritária de talões lisos (53,6%), 

seguidos por um número apreciável de talões corticais (37,6%; vd. Quadro 7.10). Os talões 

diedros e facetados surgem representados de uma forma bem mais moderada  ( 5,6% e 3,2%, 

respectivamente), o que se traduziu na aferição de índices de facetagem ampla (8,8) e restrita (3,2) 

igualmente modestos. Acresce que o índice técnico Levallois é neste grupo nulo. De referir 

também o número significativo de talões suprimidos que se contabilizaram (57), que contrasta 

bem com os únicos três talões fracturados identificados. 

 
Quadro 7.10. Pousias / Quinta do Cónego. Repartição dos talões entre as lascas muito alteradas( EF = 1 ). 

 

 

 

A observação da direcção dos levantamentos anteriores à obtenção das próprias lascas 

permitiu, por último, verificar o claro predomínio das extracções longitudinais unipolares, 

claramente presentes em cerca de 1/4 do total das peças inventariadas (Quadro 7.15). Em segundo 

lugar surgem os levantamentos de orientação centrípeta, seguidos de perto pelas extracções longi-

tudinais bipolares, enquanto a identificação de uma orientação transversal bipolar ou unipolar é 

apenas episódica. Em qualquer dos casos, o número de extracções observáveis no anverso das 

lascas é diminuto, já que apenas cerca de 30% evidenciam negativos de mais do que 3 

levantamentos anteriores à sua própria obtenção. 

 

Entre as peças moderadamente boleadas procedeu-se ao estudo de um total de 287 lascas, o 

que representava 78,8% do total dos materiais integrados nesse grupo. Tal conjunto de peças 

agrupava não só 232 lascas simples, que por si só constituíam 63,7% dos objectos inventariados, 

como também todo um conjunto de outras lascas cuja utilização como suporte veio a determinar 

a sua posterior transformação, por vezes de forma particularmente pronunciada (Quadro 7.6). 

Relativamente às matérias-primas utilizadas, se o aproveitamento do quartzito é de novo 

manifestamente predominante (88,5%), ele coexiste agora com uma presença mais expressiva do 

Nº % Nº % Nº

Corticais 47 37,6 Diedros 7 5,6 Suprimidos 57 *

Lisos 67 53,6 Facetados 4 3,2 Fracturados 3 *
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sílex (10,1%), enquanto o quartzo permanece circunscrito a valores residuais (1,4%; vd. Quadro 

7.8). 
 

Quadro 7.11. Pousias / Quinta do Cónego. Classificação das lascas moderadamente boleadas ( EF = 2 ). 

 

 

 

Quanto à sua classificação, ela incidiu sobre um total de 231 lascas, permitindo a sua 

distribuição pelos vários tipos considerados visualizar uma maior paridade entre as lascas de 

primeira geração (53,7%) e as lascas de segunda geração (46,3%), apesar de se continuar a registar 

o predomínio das primeiras (Quadro 7.11). Excluídas desta classificação ficaram quarenta e três 

fragmentos de lascas, seis lascas Kombewa e sete outras peças cuja alteração impossibilitou que 

se considerasse a sua associação a uma determinada categoria classificativa específica. Contudo, 

entre as lascas de tipo 18 incluíram-se duas lascas Levallois. 

 
Quadro 7.12. Pousias / Quinta do Cónego. Repartição dos talões entre as lascas moderadamente boleadas 

(EF = 2). 

 

 

 

A identificação dos talões em 188 das peças estudadas permitiu verificar de novo a prevalência 

dos talões lisos (52,1%) sobre os talões corticais (39,4%), apresentando-se a grande distância o 

número de talões diedros (3,2%) e facetados (5,5%; Quadro 7.12). Trata-se curiosamente de 

valores muito próximos dos aferidos no âmbito das lascas muito alteradas, registando-se apenas 

a inversão dos quantitativos referentes aos talões diedros e facetados. Situação idêntica regista-se 

também com o número de talões fracturados e suprimidos que aqui se contabilizaram, 

correspondendo os primeiros apenas a quatro peças e os segundos a cinquenta e duas. 

Já os índices de facetagem restrito e de facetagem amplo, por seu turno, apresentam agora 

valores ligeiramente mais elevados, correspondendo respectivamente a 8,5 e 5,3, enquanto o 

índice técnico Levallois é ínfimo (0,6). 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 15 6,5 10A 15 6,5 19A 7 3

2A 1 0,4 11A 1 0,4 20A 2 0,9

3A 12A 4 1,7 21A

4A 7 3 13A 10 4,3 22A 2 0,9

5A 11 4,8 14A 12 5,2 23A 5 2,2

6A 6 2,6 15A 19 8,2 24A 7 3

7A 2 0,9 16A 9 3,9 25A 2 0,9

8A 17A 1 0,4 26A 2 0,9

9A 31 13,4 18 39 16,9 27A 21 9,1

Nº % Nº % Nº

Corticais 74 39,4 Diedros 6 3,2 Suprimidos 52 *

Lisos 98 52,1 Facetados 10 5,5 Fracturados 4 *
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A diferenciada orientação dos levantamentos anteriores à extracção destas lascas, determinada 

a partir da observação dos respectivos negativos conservados no anverso das peças, não se afasta 

muito da assinalada no âmbito das lascas pronunciadamente alteradas (Quadro 7.15). Regista-se, 

com efeito, um maior número de extracções longitudinais unipolares, apenas seguidas agora pelas 

longitudinais bipolares, que aqui se sobrepõem ligeiramente aos levantamentos de orientação 

centrípeta. Em segundo plano, a considerável distância, situam-se de novo os levantamentos 

transversais. Acresce que o número de extracções contabilizado é também bastante diminuto, 

deixando transparecer ainda neste âmbito uma situação similar à anterior. 

 

As lascas estudadas no âmbito do grupo de materiais não alterados reportavam-se a um total 

de 222 peças, correspondendo a 75,8% dos objectos inventariados, apesar de as lascas simples 

contabilizadas não ultrapassarem mais de 178 peças, o que constituía 60,8% da respectiva 

colecção. No primeiro valor referido enquadravam-se porém lascas que haviam servido de suporte 

para a manufacturação de bifaces, machados de mão, utensílios sobre lasca e de outros tipos 

menos comum de utensílios, bem como outras a partir das quais se tinha desenvolvido a 

exploração de alguns núcleos. 

À semelhança do que se registava no grupo anteriormente analisado, o quartzito emerge 

também aqui de forma clara como a matéria-prima preferencialmente utilizada (91%), seguindo-

se-lhe pela sua ordem de importância, mas a uma distância bem razoável, o sílex (7,2%), enquanto 

o quartzo era apenas marginalmente utilizado (1,8%; Quadro 7.8). 

 
Quadro 7.13. Pousias / Quinta do Cónego. Classificação das lascas não alteradas ( EF = 3 ). 

 

 

 

No que se refere à classificação destas peças, ela abrangeu um total de 180 lascas, sendo 

essencialmente de destacar o predomínio das lascas de segunda geração (56,7%) sobre as lascas 

de primeira geração (43,3%), muito embora os quantitativos envolvidos estivessem longe de 

evidenciar uma pronunciada separação entre os dois grupos (Quadro 7.13). De assinalar que entre 

as lascas de tipo 18 se contabilizaram duas lascas Levallois. Complementarmente inventariaram-

se ainda vinte e oito fragmentos de lascas, seis lascas Kombewa e oito lascas que não foi possível 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 7 3,9 10A 6 3,3 19A 9 5

2A 1 0,6 11A 1 0,6 20A

3A 1 0,6 12A 21A 5 2,8

4A 3 1,7 13A 3 1,7 22A 4 2,2

5A 8 4,4 14A 9 5 23A 7 3,9

6A 2 1,1 15A 7 3,9 24A 5 2,8

7A 1 0,6 16A 10 5,6 25A 3 1,7

8A 17A 2 1,1 26A 2 1,1

9A 21 11,7 18 51 28,3 27A 12 6,7
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integrar no âmbito da classificação adoptada. 

Os talões identificados abrangeram um total de 136 peças, destacando-se mais uma vez o 

número de talões lisos inventariados (55,9%) em relação aos talões corticais (33,1%; Quadro 

7.14). Os talões diedros (4,4%), facetados (5,1%) e punctiformes (1,5%), surgiam por seu turno 

representados com valores bem menos significativos, a que se podia acrescentar 50 talões 

suprimidos e 6 talões fracturados. 

 

Quadro 7.14. Pousias / Quinta do Cónego. Repartição dos talões entre as lascas não alteradas ( EF = 3 ). 

 

 

 

Também a determinação no âmbito das lascas não alteradas dos respectivos índices de 

facetagem ampla e de facetagem restrita, os quais correspondem respectivamente a 9,6 e a 5,1, 

permite aferir valores muito próximos dos obtidos para os materiais pouco alterados. No mesmo 

sentido aponta, aliás, o valor de novo bem diminuto do índice técnico Levallois (0,7). 

 
Quadro 7.15. Pousias / Quinta do Cónego. Repartição da direcção dos levantamentos anteriores à obtenção 

das próprias lascas e sua variação pelos diferentes grupos de lascas considerados em função do respectivo 

estado físico. 

 

 

 

Por último, a orientação dos negativos de anteriores levantamentos cujos estigmas se haviam 

conservado nos respectivos anversos permitiu destacar a importância das extracções longitudinais 

unipolares (25,9%), agora, porém, seguidas de perto pelas extracções longitudinais bipolares 

(23%). Ambas surgem distanciadas das suas congéneres com orientação centrípeta (9,6%), 

enquanto as extracções transversais unipolares e bipolares se encontram representadas cada uma 

delas por uma só peça (Quadro 7.15). Em todo caso, em nenhuma das situações referidas se 

assinalou a presença de peças com testemunhos de um elevado número de extracções anteriores 

à sua própria obtenção. 

 

No âmbito da análise conjunta destes grupos de lascas, individualizados entre si em função do 

Nº % Nº % Nº

Diedros 6 4,4
Corticais 45 33,1 Suprimidos 50 *

Facetados 7 5,1
Lisos 76 55,9 Fracturados 6 *

Punctiforme 2 1,5

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Nº % Nº % Nº % Nº %

Indeterminável 23 32,9 79 46,8 54 40 102 42,7

Longitudinal unipolar 18 25,7 39 23,1 35 25,9 57 23,8

Longitudinal bipolar 11 15,7 25 14,8 31 23 36 15,1

Transversal unipolar 4 5,7 4 2,4 1 0,7 8 3,3

Transversal bipolar 2 2,9 2 1,2 1 0,7 4 1,7

Centrípeto 12 17,1 20 11,8 13 9,6 32 13,4
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diferenciado estado físico das peças que as integram, não se pode deixar de recordar a associação 

dos materiais mais boleadas e das peças sem alteração a distintos contextos geoarqueológicos, o 

que permite não só valorizar as dissemelhanças observáveis entre ambos os grupos, tentando-as 

compreender em conjugação com as similitudes que também apresentam, como viabiliza a 

possibilidade de se procurar discernir qual a conexão desses mesmos dois grupos com o das lascas 

moderamente alteradas. 

Um dos aspectos que de imediato é de realçar reporta-se à desigual representação proporcional 

das lascas entre o grupo de peças muito boleadas e os materiais que apresentam arestas de talhe 

bem delineadas (Quadro 7.6). Quer se considere para o efeito a totalidade das lascas estudadas, 

independentemente do posterior aproveitamento de algumas das peças como suporte e a sua 

subsequente transformação de acordo com os fins em vista, quer se contabilizem apenas as 

chamadas lascas simples não transformadas, é manifesto o maior peso destes produtos de 

debitagem entre o grupo de objectos líticos não alterados. Refira-se, contudo, que em qualquer 

dos casos as lascas constituem de forma bem destacada as peças talhadas com uma maior e 

expressiva representação quantitativa. 

Por outro lado, se a preferência do quartzito é bastante clara nas duas situações referidas, 

verifica-se uma utilização bem mais significativa do sílex entre as peças frescas (Quadro 7.8). 

 
Quadro 7.16. Pousias / Quinta do Cónego. Estatística das dimensões das lascas ( em mm ). 

 

 

 

De igual forma, quando se procede à análise estatística das dimensões de ambos os grupos  de 

lascas, torna-se evidente a maior dimensão das peças com uma alteração mais pronunciada, 

situação essa particularmente bem patente na comparação dos valores aferidos para as duas 

medidas de tendência central referentes a cada uma das três principais dimensões consideradas 

(Quadro 7.16). No mesmo sentido aponta a observação conjunta do traçado dos respectivos 

polígonos de frequência, onde a distribuição modal é aliás pouco variável (Figs 7.4, 7.5 e 7.6). 

Não deixa de ser significativo registar que a presença de lascas de pequenas dimensões - 

apresentando convencionalmente um comprimento igual ou inferior a 5 cm - é proporcionalmente 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

E F : 1 185 29 180 90 86 31,84

Comprimento E F : 2 244 15 196 58,5 52 28,01

E F : 3 194 11 187 56,9 50 27,39

E F : 1 185 13 202 86,9 85 29,45

Largura E F : 2 244 21 163 56,2 52 24,38

E F : 3 194 15 147 53,6 49 24,86

E F : 1 185 7 64 33,65 34 11,98

Espessura E F : 2 244 4 71 21,49 18 11,42

E F : 3 194 3 69 20,9 18 11,02
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bem mais expressiva entre as peças não alteradas (50,5%) do que nos materiais intensamente 

boleados (10,7%). Em qualquer dos casos, é manifesta a extracção predominante de lascas com 

silhueta ovalar ou subquadrangular, como se pode observar pela proximidade que em todos os 

grupos estudados é patente entre os valores referentes ao seu comprimento e largura. 

 

Mas se não é possível rejeitar a hipótese de nalguns exemplos citados a distinção entre os dois 

grupos de lascas estar directamente relacionada com a diferenciada preservação da 

homogeneidade de indústrias líticas integradas em condições de jazida diversas, nem por isso tais 

observações deixam de ser um elemento que reforça a individualização de duas distintas 

ocupações arqueológicas no âmbito do estudo das indústrias líticas exumadas na jazida de 

Pousias/Quinta do Cónego. 

 

 

 
Fig. 7.4. Pousias / Quinta do Cónego. Comprimento das lascas ( polígono de frequências ). 

 

 

     

Fig. 7.5. Pousias / Quinta do Cónego. Largura das lascas ( polígono de frequências ). 
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Fig. 7.6. Pousias / Quinta do Cónego. Espessura das lascas ( polígono de frequências ). 

 

 

 

 
Fig. 7.7. Pousias / Quinta do Cónego. Polígonos de frequências cumuladas relativas à classificação das 

lascas em função do respectivo estado físico. 
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É, contudo, no âmbito da classificação destas lascas que é possível associar de forma 

inequívoca as duas referidas ocupações arqueológicas da jazida à identificação de outras tantas 

indústrias líticas com características próprias. O claro predomínio das lascas de primeira geração 

sobre as lascas de segunda geração entre as peças muito boleadas (77,2% contra 22,8%), 

contrasta, com efeito, vivamente com a situação que se regista no grupo das peças não alteradas, 

onde o número das lascas de primeira geração é ultrapassado pelo das lascas de segunda geração 

(43,3% contra 56,7%), mesmo se neste último caso os quantitativos em questão se apresentam 

próximos uns dos outros. Acresce que se os tipos 1A e 10A são manifestamente os melhores 

representados entre as peças mais alteradas, a situação inverte-se completamente nas peças com 

arestas vivas, já que o destaque vai aí para os tipos 9A e 18. A individualização destas duas 

indústrias líticas em termos classificativos surge, aliás, bem destacada na observação dos 

respectivos polígonos de frequências cumuladas (Quadro 7.7). 

Por outro lado, quando se entra apenas em linha de conta com as lascas de pequenas di-

mensões, verifica-se entre as peças muito alteradas uma relativa paridade das lascas de primeira 

geração com as lascas de segunda geração (9 e 10 peças, respectivamente), enquanto no grupo de 

materiais com arestas vivas a supremacia das lascas de segunda geração é ainda mais acentuada 

(63,3% contra 36,7%). A presença destas peças testemunha, em qualquer dos casos, a preservação 

quer de produtos de debitagem directamente relacionados com a exploração de núcleos de 

dimensões mais reduzidas, quer de vestígios das operações de talhe relacionadas com a 

manufacturação de alguns dos utensílios mais característicos destas indústrias. A maior ou menor 

representatividade nas duas indústrias não pode, porém, ser dissociada das suas condições de 

jazida. 

A análise comparativa de outras variáveis entre os dois grupos de lascas considerados aponta 

frequentemente para um reforço da sua distinção, mesmo se por vezes os valores envolvidos se 

revelam pouco expressivos. É o que sucede, por exemplo, com os respectivos índices de 

facetagem ampla e restrita, que apresentam entre as lascas não alteradas valores ligeiramente mais 

elevados - 9,6 e 5,1, respectivamente - do que os calculados para as lascas muito boleadas - 8,8 e 

3,2, de acordo com a mesma ordem. No mesmo sentido é também de salientar o reduzido valor 

do índice técnico Levallois das lascas não alteradas, quando comparado com a sua manifesta 

nulidade entre as peças acentuadamente boleadas. 

Quanto à orientação dos levantamentos anteriores à obtenção das próprias lascas, levan-

tamentos esses cujos negativos se conservam no anverso destas peças, é em ambos os casos claro 

o predomínio de uma orientação longitudinal unipolar, muito embora nas lascas com arestas vivas 

o número de extracções longitudinais bipolares seja praticamente equivalente (Quadro 7.15). 

Em contrapartida, a análise da distribuição dos talões em ambos os grupos de lascas não 

evidencia uma distinção particular, o mesmo se passando com a estatística das respectivas 

dimensões (Quadro 7.17). Apenas é possível registar nos dois grupos em estudo a prevalência 

numericamente significativa dos talões lisos sobre os talões corticais, de acordo aliás com valores 
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proporcionalmente muito próximos (Quadro 7.10 e 7.14). Acima de tudo, transparecia daí a 

importância do talhe bifacial em indústrias onde o aprovisionamento local de matérias-primas se 

alicerçava numa ampla disponibilidade de recursos, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos, dada a abundância de seixos rolados de quartzito que aí se verificava.  

 
Quadro 7. 17. Pousias / Quinta do Cónego. Estatística das dimensões dos talões ( em mm ). 

 

 

 

A esta última situação não terá sido alheia a proximidade que a estatística das dimensões das 

lascas permite observar entre o respectivo comprimento e largura, tanto nas lascas muito boleadas, 

como nas lascas não alteradas, o que, como já se viu no anterior capítulo, resulta da morfologia 

preferencialmente ovalar ou subquadrangular dos produtos obtidos na debitagem de seixos rola-

dos. 

Por último, refira-se que embora os quantitativos envolvidos não se afigurem muito 

representativos, a análise das lascas utilizadas como suporte nos dois grupos de peças cuja 

comparação é aqui realizada (EF=1 e EF=3), permite também observar alguns elementos de 

distinção entre ambos no âmbito dos utensílios sobre lasca. Na verdade, enquanto entre as peças 

muito alteradas a esmagadora maioria das respectivas lascas suporte correspondiam a extracções 

de primeira geração, entre as lascas com arestas vivas delineava-se uma paritária utilização de 

lascas de primeira e segunda geração, correspondendo agora cerca de 1/3 das peças a lascas cujo 

comprimento máximo não ultrapassa os 5 cm. 

Já no que concerne aos suportes integrados nos processos operatórios de configuração de 

bifaces e de machados de mão, regista-se nas duas situações aqui consideradas o predomínio das 

lascas de primeira geração, muito embora entre os bifaces seja particularmente elevado o número 

de lascas não classificáveis ou em que o talão foi suprimido. Quanto aos núcleos, os dados 

disponíveis são de tal forma diminutos que se revelam acima de tudo inconclusivos. 

Do conjunto destas observações torna-se evidente a maior complexidade técnica das es-

tratégias operatórias subjacentes à produção das lascas não alteradas quando comparadas com as 

que integram o grupo de materiais acentuadamente boleados, situação esta estribada não só no 

significativo aumento das lascas de segunda geração, mas também na predominância 

relativamente equitativa do talhe longitudinal unipolar e do talhe longitudinal bipolar, reflectindo 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

EF: 1 55 19 114 43,9 39 18,27

Comprimento EF: 2 31 14 102 42,5 37 22,56

EF: 2 7 17 88 43,4 43 23,1

EF: 1 55 8 31 16,4 15 6,07

Largura EF: 2 31 3 46 16,9 14 10,54

EF: 2 7 9 35 17,3 12 9,08
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globalmente uma exploração mais exaustiva dos blocos originais de matéria-prima de que se 

dispunha. Nos dois casos, porém, registava-se a sistemática utilização do percutor duro, bem 

visível nos próprios estigmas de talhe de muitas das peças inventariadas. 

Quando se pondera a correlação das lascas associadas aos materiais ligeiramente boleados com 

os dois grupos de lascas a cujo estudo e caracterização comparativa se procedeu, torna-se patente 

a existência de conexões simultâneas com ambas, o que deixa transparecer uma situação que nos 

leva a pensar que neste grupo de lascas se integram muito provavelmente materiais oriundos das 

duas ocupações arqueológicas cuja presença é possível discernir no âmbito da jazida de 

Pousias/Quinta do Cónego. Como nos foi possível testemunhar, alguns dos materiais recolhidos 

no corte da garagem ou exumados no decurso da escavação em clara associação com a base da 

formação fluvial aí presente, apresentavam um boleamento pouco pronunciado das respectivas 

arestas de talhe, embora na maior parte dos casos essa mesma alteração fosse bastante mais 

acentuada. Por outro lado, considerando-se os valores decorrentes da análise estatística destas 

peças, a proximidade dos materiais não alterados com os que se apresentam algo boleados é 

particularmente evidente, o que aliás se visualiza graficamente de forma expressiva na observação 

dos polígonos de frequência das principais dimensões aferidas. Ora, atendendo às condições de 

jazida a que são associados os materiais não alterados, é possível admitir que tal situação possa 

decorrer do facto de grande parte das lascas moderadamente boleadas ser oriunda do mesmo 

contexto geoarqueológico e, consequentemente, associável à mesma ocupação arqueológica, o 

que de forma alguma é incompatível com o seu estado físico. Em termos classificativos esta 

complexa correlação entre os vários grupos de materiais individualizados em função do seu estado 

físico traduz-se na determinação de valores indicativos intermédios para as lascas moderadamente 

alteradas, como aliás se observa no traçado dos respectivos polígonos de frequências cumuladas 

(Figs 7.4, 7.5 e 7.6). 

Estas ilações são aparentemente confirmadas quando se considera em conjunto o estudo da 

totalidade dos materiais boleados, independentemente da maior ou menor incidência da respectiva 

alteração (EF=1 + EF=2). Com efeito, tendo-se admitido tal abrangência no pressuposto de que a 

recolha de um número significativo de peças menos alteradas em conexão com o depósito fluvial 

donde provinham os materiais muito boleados indiciaria a associação de ambos os grupos, 

verifica-se a partir da análise das múltiplas variáveis utilizadas na sua caracterização que o 

resultado é apenas a formação de um conjunto híbrido, manifestamente a meio caminho entre o 

grupo de peças muito alteradas e o das lascas com arestas vivas (Quadro 7.18). 
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Quadro 7.18. Pousias / Quinta do Cónego. Classificação conjunta das lascas muito alteradas e 

moderadamente boleadas ( EF = 1 + 2 ). 

 

 

 

 

7.2.1.2. Núcleos 

 

O conjunto dos 130 núcleos estudados correspondem a 13,4% do total das 974 peças da jazida 

de Pousias/Quinta do Cónego reunidas no presente trabalho. A sua distribuição pelos três grupos 

de peças que aí se individualizaram em função do seu diferenciado estado físico permite porém 

verificar uma maior representação proporcional destes produtos de debitagem entre as peças 

muito alteradas (18,1%), já que relativamente aos materiais moderadamente boleados ou com 

arestas vivas os quantitativos aferidos são relativamente inferiores e, curiosamente, bastante 

próximos entre si (10,7% e 11,6%, respectivamente; vd. Quadro 7.6). 

 
Quadro 7. 19. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos núcleos em função da matéria-prima e do seu 

estado físico. 

 

 

 

No que se refere às matérias-primas utilizadas é bem claro o aproveitamento preferencial do 

quartzito na totalidade das peças consideradas (93,8%), limitando-se a presença do quartzo a ser 

meramente simbólica (0,8%) e a do sílex a valores pouco expressivos (5,4%; vd. Quadro 7.19). 

Esta situação reflecte-se nos diferentes grupos de materiais com um estado físico distinto cuja 

análise se considerou no âmbito deste trabalho, dado que em todos eles a supremacia do quartzito 

nas matérias-primas usadas é por demais evidente. Apenas se assinala aí o uso mais frequente do 

sílex nos núcleos não alterados, situação que se destaca quando comparada com a realidade 

observada entre os materiais moderamente boleados ou mesmo muito boleados, dado que neste 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 33 8,2 10A 39 9,7 19A 37 9,2

2A 3 0,7 11A 1 0,2 20A 3 0,7

3A 1 0,2 12A 8 2 21A

4A 13 3,2 13A 14 3,5 22A 7 1,7

5A 17 4,2 14A 15 3,7 23A 9 2,2

6A 12 3 15A 33 8,2 24A 10 2,5

7A 2 0,5 16A 20 5 25A 4 1

8A 17A 3 0,7 26A 4 1

9A 39 9,7 18 49 12,2 27A 25 6,2

EF: 1 EF: 2 EF: 3 T O T A I S

Quartzito 56 36 30 122

Quartzo 1 1

Sílex 3 4 7
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último caso a sua presença é mesmo nula. Trata-se aliás de um fenómeno que já houve 

oportunidade de realçar no quadro do estudo das lascas. 

 
Quadro 7.20. Pousias / Quinta do Cónego. Classificação dos núcleos e sua variação em função do respectivo 

estado físico. 
 

 

 

Entre os materiais cujo estado físico se apresentava muito alterado identificaram-se um total 

de 57 núcleos, o que representava 43,8% da totalidade dos núcleos inventariados na jazida, 

enquanto por outro lado não excediam 18,1% do conjunto dos materiais com arestas fortemente 

boleadas. Para além das numerosas peças cuja diferenciada estratégia de exploração permitiu 

associar ao sistema classificativo que adoptámos (Quadro 7.20), integravam-se nesse conjunto 5 

peças acidentalmente fragmentadas, o que inviabilizava a sua associação a qualquer um dos 

grupos aí considerados. Note-se que, compreensivelmente, apenas numa delas se identificaram 

atributos que sugeriam o aproveitamento de um seixo rolado como suporte, já que nos fragmentos 

de núcleos restantes a natureza desses mesmas suportes se revelou indeterminável, embora só um 

deles se pudesse integrar entre as peças intensamente exploradas. Os restantes núcleos derivavam 

na sua maioria do aproveitamento de seixos rolados, ainda que numa boa parte deles o suporte 

também não fosse determinável (Quadro 7.21). 

 

Quadro 7.21. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos núcleos em função do suporte utilizado e do 

seu estado físico. 

 

 

 

Os núcleos do grupo I encontram-se aqui representados por 5 peças, todas elas com dimensões 

relativamente apreciáveis e quase sempre resultantes da exploração não muito acentuada de seixos 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

I 5 2 7

I I 7 5 1 12

I I I 6 9 1 15

I V 13 4 6 17

V 13 5 3 18

V I a 3

V I b 5 3 3 8

V I c 1 2 1 3

V I I 2 3 3 5

I X a 5

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Lasca 4 2 8 6

Seixo 30 7 3 37

Calote 3 2 1 5

Placa 1 1

? 19 28 22 47
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rolados de quartzito com uma morfologia tendencialmente angulosa, já que apenas num dos casos 

não foi possível identificar o suporte utilizado. De destacar entre elas a presença de um peça sobre 

seixo rolado de elevadas dimensões ( 246 x 167 x 132 mm ), onde se identificaram os negativos 

de três amplos levantamentos com uma disposição manifestamente dispersa. 

Ao grupo II foram associados 7 núcleos, com dimensões em geral apreciáveis, cinco dos quais 

resultaram da utilização como suporte de seixos rolados subangulosos, enquanto os restantes dois 

correspondiam ao aproveitamento de uma lasca e de uma placa de quartzito. Cinco deles 

apresentavam um grau de exaustão pouco acentuado, enquanto os outros dois se encontravam 

intensamente explorados. O número de levantamentos inventariado em cada peça é todavia 

diminuto, surgindo os respectivos negativos quase sempre adjacentes e evidenciando uma 

orientação longitudinal ou transversal, em qualquer dos casos unipolar. Mesmo a intensa 

exploração de dois dos núcleos foi estabelecida a partir da manifesta ablação de parte significativa 

da volumetria original dos respectivos suportes. Apenas numa das peças, a que justamente se 

reporta a um núcleo sobre lasca, foi possível observar a existência de duas séries independentes 

de extracções, por vezes condicionadas por ressaltos. Um outro núcleo, desenvolvido por seu 

turno sobre uma placa de quartzito marcada por vários veios de quartzo, apresenta numa das suas 

extremidades dois levantamentos adjacentes, longitudinais e unipolares, a que se opõe na outra 

face um pequeno levantamento, permitindo contudo esta situação sugerir a associação da peça a 

uma forma de transição entre os grupos II e V. Por último, registe-se ainda o facto de a única peça 

em quartzo detectada se reportar a um seixo truncado por 4 levantamentos adjacentes e com a 

mesma orientação. 

Relativamente às 6 peças classificadas no grupo III, é de sublinhar que nenhuma delas 

apresentava qualquer preparação do respectivo plano de percussão, evidenciando em geral 

menores dimensões que os núcleos dos dois grupos anteriores. A sua exploração, intensiva, 

alicerçou-se preferencialmente na extracção de levantamentos em torno de um plano de percussão 

cortical, com uma inclinação normalmente oblíqua e uma orientação tendencialmente centrípeta, 

tendo sido possível registar em três dos casos a utilização de seixos rolados como suporte, noutros 

dois o aproveitamento de calotes e num último a exploração de uma lasca. 

Bem melhor representados, com um total de 13 peças, os núcleos do grupo IV integram um 

elevado número de extracções dispostas segundo uma orientação múltipla, situação esta resultante 

da aplicação de uma estratégia de aproveitamento oportunista dos negativos de anteriores 

extracções como planos de percussão para a obtenção de novos levantamentos. Não obstante foi 

possível identificar em dez das peças o aproveitamento de seixos rolados como suporte, enquanto 

para os restantes núcleos contabilizados os suportes usados se revelaram indetermináveis. 

Acresce que apresentando-se na maior parte dos casos intensamente explorados, estes núcleos 

denotam por vezes uma morfologia globular ou subglobular, evidenciando ao mesmo tempo 

dimensões claramente medianas no conjunto das peças estudadas. De assinalar, por último, a 

presença de uma peça cujo estudo permitiu sugerir a sua classificação como um núcleo de 
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transição entre o grupo V e o grupo IV. 

No grupo V integraram-se um número de peças idêntico ao do grupo anterior, embora aqui o 

tipo de suporte utilizado nos apareça bem mais diversificado, já que se seis dos núcleos resultaram 

de uma exploração de seixos rolados e noutros cinco o suporte se revelou indeterminável, há ainda 

uma peça que testemunha o aproveitamento de uma lasca e outra explorada a partir de uma calote. 

Em comum, porém, estas peças evidenciam uma intensiva exploração, com levantamentos por 

vezes marcados por clivagens e que se dispõem tanto segundo uma orientação tendencialmente 

centrípeta, como de acordo com a direcção longitudinal ou transversal da peça. Os levantamentos 

organizam-se em torno de uma aresta frequentemente sinuosa e em posição equatorial, sendo 

obtidos sequencialmente ou de forma alternante. Uma das peças com um grau de exaustão algo 

acentuado e em que o suporte era indeterminável, destacava-se das restantes não só pelas suas 

grandes dimensões ( 205 x 163 x 91 mm ), mas também pela circunstância de a disposição 

tendencialmente centrípeta dos seus levantamentos sugerir a sua classificação como um núcleo 

de transição entre o grupo V e o grupo VII. 

Entre os núcleos centrípetos o destaque vai para as 5 peças que se integraram no subgrupo 

VIb, todas elas intensamente exploradas e com uma secção biconvexa-assimétrica. Embora em 

relação a três delas não tenha sido possível identificar a natureza do suporte, as duas restantes 

resultaram do aproveitamento de uma lasca e de um seixo rolado anguloso. Dois dos núcleos 

mencionados encontravam-se muito alterados o que dificultava a sua leitura técnica. Por outro 

lado, o facto de outras duas peças apresentarem preservadas na zona central da sua face inferior 

uma ampla superfície cortical, permite falar na sua associação ao estereótipo morfológico que 

muitas vezes se designa por “calote de seixo”. É o que também sucede com o único núcleo 

considerado do subgrupo VIc, em relação ao qual não foi possível identificar o tipo de suporte 

usado, o que em boa medida decorre da facto de o núcleo se encontrar esgotado. Trata-se aliás de 

uma peça com levantamentos marcadamente centrípetos, às vezes com ressaltos. 

Por último, assinale-se a identificação de 2 núcleos do grupo VII. Um deles, sobre seixo, 

evidenciava uma profunda alteração e uma aresta equatorial sinuosa, mesmo se esta resultava da 

justaposição de dois planos de exploração desenvolvidos de forma sequencial, embora 

originalmente tal exploração se tenha estruturado de forma alternante. Em relação à outra peça 

não foi possível identificar o seu suporte, sendo apenas de sublinhar a exploração agora alternante 

das suas duas faces e a sua silhueta algo alongada. 

 

Os núcleos cujas arestas se apresentavam ligeiramente boleadas abarcam no total 39 peças, 

que correspondem a 30% do conjunto dos núcleos estudados em Pousias/Quinta do Cónego e a 

apenas 10,7% dos materiais com um estado físico similar. Neles se integravam também 6 peças 

de quartzito parcialmente seccionados por fracturação, situação que não só impediu que se 

considerasse a sua classificação em qualquer das categorias previamente definidas, como ainda 

inviabilizou a identificação dos respectivos suportes. 
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O chamado grupo I encontra-se aqui representado apenas por 2 núcleos de dimensões médias, 

um sobre lasca e outro com suporte não identificável, ambos porém com um grau de exaustão 

bem incipiente. 

 
Quadro 7.22. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos núcleos em função do respectivo grau de 

exaustão e estado físico. 

 

 

 

As 5 peças que se associaram ao grupo II foram na maior parte dos casos desenvolvidas a 

partir de seixos rolados angulosos, registando-se contudo num dos casos o aproveitamento de 

uma calote e noutro a impossibilidade de se definir o tipo de suporte usado, correspondendo esta 

última peça a um núcleo de sílex. No seu conjunto estes núcleos apresentam-se intensamente 

explorados, evidenciando as respectivas extracções uma orientação preferencialmente 

transversal, ainda que pontualmente algo convergente, e uma inclinação oblíqua. Em dois deles, 

ambos intensamente explorados, foi mesmo possível individualizar duas séries de levantamentos 

independentes. De assinalar igualmente a presença de uma peça sobre um seixo rolado, onde a 

disposição acentuadamente convergente dos levantamentos aí obtidos sugere a hipótese de se 

poder considerar como um núcleo de transição entre o grupo II e o grupo VIc. 

No grupo III, por seu turno, contabilizaram-se 9 núcleos, todos em quartzito, na maioria dos 

quais não foi possível identificar a natureza do suporte utilizado, já que apenas num deles se 

assinalou o aproveitamento de uma calote de seixo e noutro de uma lasca. Na sua generalidade 

estes núcleos evidenciam planos de percussão com recorte frequentemente poligonal, secção 

maioritariamente triangular e uma exploração relativamente intensiva, onde se observam amiúde 

levantamentos condicionadas pelas clivagens da matéria-prima. Mas se só em duas das peças o 

plano de percussão é preparado, numa das quais por diversas extracções premeditadas e na outra 

através do aproveitamento da superfície do negativo de um anterior levantamento, registe-se que 

nas restantes sete peças apenas num só caso o plano de percussão é cortical. Todas as outras 

evidenciam planos de percussão definidos por superfícies de clivagem e planos de fracturas ou 

lascamento. Uma das peças aqui estudadas foi aliás interpretada como resultante do 

desenvolvimento de um processo de transição do grupo II para o grupo III. 

Para os 4 núcleos associados ao grupo IV apenas foi possível identificar num deles o 

aproveitamento de um seixo rolado, já que nos três restantes tal atributo se revelou 

indeterminável. A circunstância de na sua maioria se apresentarem intensamente explorados 

traduz-se também aqui, por vezes, na definição de formas tendencialmente globulares. Sublinhe-

se, porém, que tal situação, associada à própria alteração das peças, impediu que em dois núcleos, 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: 1 + 2

0 13 4 2 17

1 38 24 21 62

2 2 5 3 7
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um dos quais em sílex, se identificassem o número de extracções realizadas e se procedesse à sua 

adequada caracterização. 

A representação dos núcleos do grupo V restringe-se a 5 peças, todas em quartzito e denotando 

um grau de exaustão apreciável, tendo sido apenas possível determinar em duas delas o 

aproveitamento de seixos rolados como suporte, enquanto noutras duas foi, por seu lado, possível 

registar o desenvolvimento da sua exploração em torno de arestas equatoriais. Apenas numa das 

peças, curiosamente referente a um núcleo sobre seixo com apreciáveis dimensões (282 x 123 x 

97 mm), se identificou a existência de mais do que uma série de levantamentos extraídos em torno 

de diferentes arestas. Por outro lado, duas das peças cujo suporte se revelou indeterminável, 

apresentam a sua exploração estruturada na extracção alterna de levantamentos em torno de uma 

aresta de acordo com uma disposição de tal forma tendencialmente convergente que sugeria a sua 

evolução no sentido de uma transição para o grupo VII. Outra peça, com uma exploração 

claramente sequencial do talhe nas suas duas faces, apontava, por seu turno, para a sua transição 

para o subgrupo VIb. 

No seu conjunto, os núcleos centrípetos surgem aqui melhor representados em termos 

proporcionais, embora integrem em termos absolutos um número de peças idêntico ao dos 

materiais muito alterados. 

O grupo VIb, por exemplo, inclui 3 núcleos, dois dos quais de quartzito e um terceiro em sílex, 

apesar de em nenhum deles se ter podido assinalar o tipo de suporte usado, denotando todos eles 

um grau de exaustão relativamente intenso. Uma das peças inventariadas, em quartzito, apresenta 

uma secção plano-convexa, embora a disposição cordal da maior parte dos seus levantamentos 

não permitia vislumbrar o esboço de uma estratégia de pré-determinação de tipo Levallois, sem 

que todavia essa mesma hipótese possa ser de todo em todo afastada. Registe-se também que a 

outra peça de quartzito a que já se aludiu se encontra um pouco eolizada. 

Abarcando apenas 2 peças, os núcleos do subgrupo VIc foram ambos desenvolvidos a partir 

de suportes indeterminados de quartzito, um dos quais esgotado e com levantamentos de 

orientação longitudinal, enquanto o outro evidencia uma silhueta subcircular do tipo “calote de 

seixo”. 

No que se refere ao grupo VII contabilizaram-se 3 núcleos, todos eles em quartzito e 

evidenciando uma morfologia tendencialmente circular, na sua maioria intensamente explorados. 

O desenvolvimento das extracções nas duas faces surge alicerçado numa sequência alternante, o 

que leva a sua intersecção a definir arestas algo sinuosas, embora em posição equatorial. A única 

peça que aí se apresenta esgotada é constituída por um pequeno núcleo de quartzito. 

 

Finalmente há a considerar os núcleos com arestas vivas, constituídos por 34 peças que 

correspondem a 26,2% dos materiais líticos similares a cujo estudo se procedeu no quadro desta 

jazida, apesar de relativamente ao conjunto dos materiais não alterados eles só representarem 
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11,6% da sua totalidade (Quadro 7.6). Entre eles destaca-se a presença de 8 fragmentos de nú-

cleos, 7 dos quais em quartzito e apenas um em sílex, sendo de referir a circunstância de se ter 

também procedido à identificação numa das peças de uma lasca como suporte, enquanto nas 

restantes peças não foi possível determinar tal atributo. 

Não se encontrando o grupo I representado por mais do que uma peça, é igualmente de 

sublinhar o facto de nos dois grupos subsequentes, o grupo II e o grupo III, se assinalar também 

apenas uma peça em cada um deles. A peça do grupo II corresponde aliás ao aproveitamento de 

um seixo rolado de quartzito de grandes dimensões ( 252 x 164 x 106 mm ), no qual se 

identificaram numa das extremidades os negativos de um número limitado de extracções. Por seu 

turno, o núcleo do grupo III surge associado a um suporte não identificável, onde é possível 

discernir o aproveitamento de um plano de percussão cortical, recortado de forma poligonal por 

extracções abruptas que se dispõem de forma convergente. 

Por seu turno, as 6 peças associadas ao grupo IV foram na maior parte dos casos elaboradas a 

partir de suportes indeterminados, muito embora duas delas tivessem resultado do aproveitamento 

de seixos rolados de quartzito. De igual forma, também 4 dos núcleos aqui considerados 

evidenciavam um grau de exaustão intensivo, enquanto os restantes dois tanto num dos casos 

surgia escassamente explorado, como no outro se apresentava, em contrapartida, esgotado. Esta 

última peça correspondia, aliás, ao único núcleo deste grupo em sílex, denotando uma morfologia 

marcadamente globular, atributo este que era apenas compartilhado por uma das outras peças de 

quartzito. De salientar ainda a circunstância de dois dos núcleos inventariados apresentarem 

dimensões algo apreciáveis. 

Já no grupo V só se contabilizaram 3 peças, tendo sido apenas possível assinalar numa delas 

o aproveitamento de uma lasca como suporte, enquanto nas outras duas não foi possível 

identificar a natureza do respectivo suporte. Globalmente estes núcleos encontram-se 

intensamente explorados, organizando-se a sua exploração de forma alterna em torno de uma 

aresta algo sinuosa e em posição normalmente equatorial, através de levantamentos marcados por 

vezes por ressaltos. Uma das peças, justamente a única em sílex, apresentava uma exploração que 

sugeria o esboçar de uma eventual transição para o grupo IV. 

Já o conjunto dos núcleos centrípetos inventariados abarca um total de 10 peças, todas em 

quartzito e quase sempre intensivamente exploradas de acordo com estratégias que permitem a 

sua distribuição de forma relativamente equitativa pelos vários grupos e subgrupos considerados 

no âmbito da sua classificação. 

Entre as 3 peças associadas ao subgrupo VIa destacava-se um núcleo sobre lasca com uma 

silhueta algo alongada, o que em certa medida determinava a orientação tendencialmente 

transversal e bipolar das extracções de preparação que incidem na sua face inferior, enquanto na 

face de exploração os levantamentos se dispõem de forma centrípeta e surgem pontualmente 

marcados por ressaltos (EST. 22.1). Num outro núcleo do mesmo subgrupo a preparação do plano 

de percussão é definida por dois amplos negativos que ocupam longitudinalmente a totalidade da 
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respectiva superfície, evidenciando a exploração da sua face superior um talhe claramente 

centrípeto e bastante exaustivo, em grande parte responsável pela morfologia de novo alongada 

da peça (EST. 22.2). 

Das 3 peças integradas no subgrupo VIb, por seu turno, duas delas revelam o aproveitamento 

de lascas como suporte, enquanto na terceira não foi possível estabelecer o tipo de suporte usado. 

No seu conjunto apresentavam, porém, dimensões pouco expressivas e um perfil acentuadamente 

biconvexo-assimétrico, a par de algumas extracções com ressaltos. 

O único núcleo do subgrupo VIc surge, por seu lado, desenvolvido a partir de uma calote 

intensamente exploradas através de extracções semiabruptas, indiciando a possibilidade de 

corresponderem a uma peça resultante do continuado aproveitamento de um núcleo do grupo III 

com plano de percussão cortical e de recorte poligonal. 

No grupo VII inserem-se 3 núcleos cujos suportes não foi possível reconhecer, todos eles 

evidenciando também uma exploração alternante das suas faces através de levantamentos quase 

sempre de inclinação oblíqua, por vezes invasores e pontualmente marcados por ressaltos. Duas 

destas peças encontravam-se claramente esgotadas, enquanto a terceira, com um grau de exaustão 

intensivo, se destacava pela sua morfologia de recorte alongado. 

Registe-se, por último, a significativa identificação de 5 núcleos Levallois, todos com di-

mensões relativamente modestas e uma exploração intensiva. Três destes núcleos resultaram do 

aproveitamento de lascas como suportes, enquanto nos restantes a determinação deste atributo se 

revelou inconclusiva. Duas das peças consideradas, uma das quais aliás em sílex, evidenciavam 

uma estratégia exploratória que permitiu considerá-los como núcleos Levallois centrípetos 

recorrentes, um dos quais com uma morfologia subcircular alongada. Uma outra peça sobre lasca 

denotava uma gestão recorrente bipolar da respectiva superfície de exploração. As restantes duas 

peças, por seu turno, configuravam duas situações peculiares de desenvolvimento da debitagem 

Levallois. Num dos casos, surge-nos um núcleo sobre lasca ligeiramente alongado, cujo anverso 

se apresenta amplamente coberto por pequenos levantamentos centrípetos, múltiplos e 

sobrepostos, definindo em toda a sua periferia um plano de percussão utilizado em seguida na 

definição de uma superfície donde se procedeu à extracção de uma ampla lasca pré-determinada 

não só em função de tal preparação, como também por um judicioso aproveitamento da 

convexidade do reverso do suporte, o que permite definir uma situação onde curiosamente se 

combinam os princípios subjacentes ao desenvolvimento dos métodos de debitagem Levallois e 

Kombewa (EST. 23.1). Refira-se ainda a presença de um núcleo de morfologia subcircular e com 

uma secção biconvexa-assimétrica aparentemente associável a uma estratégia de exploração 

próxima do subgrupo VIb, mas onde o bombeamento da face superior permitiu a obtenção de 

uma extracção pré-determinada, o que levou a considerá-lo como um núcleo Levallois linear 

atípico (EST. 23.2). 

 

Em termos gerais ressalta do estudo conjunto destes produtos de debitagem a utilização quase 
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exclusiva do quartzito, já que o recurso a outras matérias-primas cuja presença também foi 

assinalada entre as peças estudadas - casos do sílex e do quartzo, de acordo com a sua ordem de 

importância - se revelou manifestamente marginal, mesmo tendo em conta as ligeiras variações 

que o seu uso diferenciado deixava entrever entre os vários grupos de materiais em que se 

dividiram as colecções estudadas no presente trabalho (Quadro 7.19). Regista-se ainda na análise 

destes núcleos a existência frequente de morfologias e estratégias operatórias nem sempre muito 

padronizadas, a que acresce a profunda alteração de boa parte das peças, situação essa não só 

resultante em certos casos do seu próprio boleamento, como também derivada frequentemente da 

intensiva exploração de muitos dos núcleos (Quadro 7.24). 

Já o estudo comparativo da distribuição destas peças pelos vários grupos de materiais 

individualizados em função do seu diferenciado estado físico, permite reforçar as observações 

efectuadas no quadro do estudo das lascas, onde se sublinhava a clara distinção dos materiais 

muito boleados, manifestamente associados a um contexto de sedimentação fluvial, relativamente 

ao conjunto de peças não alteradas, na maior parte dos casos recolhida à superfície e que se 

admitia estarem relacionadas com a presença no local de um depósito coluvionar relativamente 

mais recente. Com efeito, a análise dos diferentes parâmetros de caracterização e posterior 

classificação dos núcleos deixa entrever também a nítida separação entre as peças relacionadas 

ao grupo de materiais muito alterados pelo boleamento (EF=1) e as peças cujas arestas de talhe 

não sofreram qualquer dano significativo (EF=3; vd. Quadros 7.21, 7.22, 7.23 e 7.25). 

 
Quadro 7.23. Pousias / Quinta do Cónego. Correlação entre os diferentes grupos classificativos dos núcleos, 

o suporte utilizado e o seu estado físico. 

 

 

Suporte I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X a

Lasca 1 1 1 1

Seixo 4 5 3 9 6 1 1

E F : 1 Calote 2 1

Placa 1

? 1 4 5 3 1 1

Lasca 1 1

Seixo 3 1 2 1

E F : 2 Calote 1 1

Placa

? 1 1 7 3 3 3 2 2

Lasca 1 1 2

Seixo 1 2 3

E F : 3 Calote 1

Placa

? 1 4 2 2 1 3 2

Lasca 1 1 2 1 1

Seixo 4 8 3 10 8 1 2

E F : 1 + 2 Calote 1 3 1

Placa 1

? 2 1 7 7 8 6 3 3
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Do ponto de vista da sua classificação, mesmo tendo em conta as manifestas diferenças das 

amostragens envolvidas em termos quantitativos, é relativamente clara a distribuição mais ampla 

e tendencialmente mais equitativa dos núcleos não alterados pelas diferentes categorias que se 

consideraram (Quadro 7.23). Entre os núcleos que evidenciavam um pronunciado boleamento das 

arestas de talhe regista-se o predomínio dos grupos  de núcleos que se reportam ao 

desenvolvimento de estratégias de exploração menos complexas - os núcleos do grupo I e II 

abarcam em conjunto cerca de 1/4 das peças aí inventariadas, enquanto o número de núcleos 

associados aos diferentes grupos e subgrupos mais elaborados é propor cionalmente bem menor  

 

Quadro 7.24. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos núcleos em função do respectivo grau de 

exaustão e do tipo de suporte utilizado. 

 

 

 

e os núcleos Levallois estão mesmo ausentes - o que contrasta com a manifesta importância dos 

núcleos dos grupos VI, VII e IX entre os materiais não alterados, os quais perfazem na sua 

totalidade 3/5 das peças aí estudadas. 

Também no que diz respeito aos suportes utilizados, é expressivo o afastamento que os dois 

conjuntos de núcleos em análise revelam. O aproveitamento de seixos rolados como suportes 

integra, com efeito, mais de metade das peças muito boleadas, coexistindo com uma utilização 

muito mais esporádica de outro tipo de suporte, nomeadamente de lascas (Quadro 7.21). Esta 

situação inverte-se porém nos núcleos não alterados, dado que o número de lascas suporte aí 

identificadas é bem mais significativo do que o dos seixos rolados ou de outros suportes cuja 

presença foi aí assinalada. Entre estes últimos núcleos regista-se ainda um número muito maior 

de peças em que não foi possível definir o tipo de suporte utilizado, facto este certamente 

decorrente de uma exploração mais exaustiva das peças que o integram, a que não será estranha 

igualmente a importância dos núcleos aí associados aos grupos com uma mais elaborada 

exploração. 

Quando se procede à análise cruzada da distribuição dos núcleos de acordo com o seu 

Grau de
Lasca Seixo Calote Placa ?

exaustão

0 10 1 1 1

E F : 1 1 4 18 2 14

2 1 1

0 1 2

E F : 2 1 1 7 2 14

2 5

0 2

E F : 3 1 7 1 1 12

2 3

0 11 1 1 3

E F : 1 + 2 1 5 25 4 28

2 1 6
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diferenciado estado físico e em função do seu grau de exaustão e do tipo de suporte utilizado 

(Quadro 7.24), torna-se aliás claro que a identificação dos suportes ocorre de forma bem mais 

significativa entre as peças com um grau de exaustão reduzido, dado que nas peças intensivamente 

exploradas é grande o número daqueles cujo suporte se revelou indeterminado, situação essa que 

abarca compreensivelmente a quase totalidade do parco número de peças que se consideraram 

como esgotadas. 

 

 

Quadro 7.25. Pousias / Quinta do Cónego. Grau de exaustão dos núcleos e sua correlação com os diferentes 

grupos classificativos. 
 

 

 

Por outro lado, entrando também em linha de conta com a repartição destes núcleos pelos 

vários grupos considerados no âmbito da classificação adoptada, tendo ainda em conta o seu grau 

de exaustão (Quadro 7.27), é visível a tendencial concentração das peças com um grau de 

exaustão reduzido entre os grupos de núcleos com uma estratégia de exploração mais simples, 

registando-se a presença de um maior número de peças intensivamente exploradas  nos grupos de  

núcleos onde se verifica quase sempre o  recurso a planos de percussão cuja definição resultou da 

obtenção de anteriores levantamentos. De forma igualmente significativa, parte do diminuto 

número de núcleos esgotados é associável aos grupos de peças que evidenciam uma estratégia 

exploratória mais complexa. 

A distinção entre os núcleos muito boleados e os que permaneceram incólumes transparece, por 

último, quer a partir dos valores estatísticos aferidos no quadro das suas características 

dimensionais (Quadro 7.26), quer pela observação dos polígonos de frequências comparadas que 

se traçaram para cada uma das dimensões consideradas, não obstante a distribuição plurimodal 

que todas elas revelam (Figs 7.8, 7.9 e 7.10). Em todo o  caso,  a  maior dimensão das peças muito 

alteradas  apenas  confirma uma situação já registada com o estudo das lascas desta jazida, bem 

como no âmbito de outras indústrias líticas associadas a contextos geoarqueológicos algo 

Grau de
I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X a

exaustão

0 5 5 1 1 1

E F : 1 1 2 5 11 12 5 2

2 1 1
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0 1 1
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2 1 2
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2 4 2 1



222                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 
 

 

similares, o que sugere obviamente que tal diferenciação pode estar também dependente das 

condições de jazidas dos materiais estudados. 

 

 

Quadro 7.26. Pousias / Quinta do Cónego. Estatística das dimensões dos núcleos ( em mm ). 

 

     
 

 

 

 

 

 
Fig. 7.8. Pousias / Quinta do Cónego. Comprimento dos núcleos ( polígono de frequências ). 
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Fig. 7.9. Pousias / Quinta do Cónego. Largura dos núcleos ( polígono de frequências ). 

 

Mas se a separação entre os dois conjuntos de núcleos com um estado físico mais diferenciado 

entre si se afigura relativamente clara, haverá também aqui que ponderar as suas relações com as 

peças apenas moderadamente boleadas, tendo nomeadamente em conta a circunstância de uma 

parte destes últimos se poder relacionar de forma inequívoca com os restantes materiais alterados, 

como se deduz da recolha conjunta de tais peças no interior do depósito fluvial existente na jazida. 

Ora, conferindo alguns dos principais atributos utilizados na caracterização destas peças, de 

imediato se verifica que os respectivos valores se situam entre os quantitativos congéneres dos 

núcleos muito boleados e das peças não alteradas, apesar de em regra se encontrarem bem mais 

perto dos indicativos  destas  últimas  peças.  Trata-se aliás de uma situação que se destaca bem 

na estatística das principais dimensões destes materiais, embora a sua representação gráfica nos 

respectivos polígonos de frequência das suas dimensões nem sempre torne evidente esta 

proximidade com núcleos de arestas vivas. 

De igual modo, na avaliação dos mesmos atributos para o conjunto dos núcleos alterados 

(EF=1+2), ressalta de imediato o seu carácter híbrido, na transição entre os dois grupos mais 

diferenciados (EF=1 e EF=3), o que resulta em grande parte da circunstância de as peças 

moderadamente boleadas se encontrarem aqui globalmente mais próximas dos núcleos não 

alterados. A análise estatística e gráfica das respectivas dimensões, por seu turno, sugere a sua 

maior proximidade dos valores associados aos núcleos muito alterados, o que deve no entanto ser 
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compreendido tendo também em conta os quantitativos das diferentes amostragens em jogo. 

 

 

 
Fig. 7.10. Pousias / Quinta do Cónego. Espessura dos núcleos ( polígono de frequências ). 

 

Boa parte destas conexões e distinções entre os vários conjuntos de núcleos estudados 

separadamente em função do seu estado físico transparece igualmente da sua análise tecnológica. 

De imediato, independentemente das variações do seu estado físico, é por demais evidente a 

identificação de diferentes sistemas de produção de lascas, todos eles porém assentes na 

exploração sistemática do quartzito que sob a forma de seixos rolados aí abundava, quer quando 

a ocupação da jazida coincidiu com o desenvolvimento no local ou nas suas imediações do próprio 

leito do rio Lis, quer quando posteriormente a jazida terá sido de novo ocupada, numa altura em 

que o rio já correria certamente encaixado num vale adjacente, mas a eventual erosão do antigo 

depósito fluvial continuaria a proporcionar o aprovisionamento da matéria-prima referida. De 

qualquer forma, também aqui, independentemente da ampla disponibilidade de matéria-prima 

registada, a maior parte dos núcleos recolhidos denotam uma intensiva exploração, 

testemunhando aparentemente a eficiência das diversas estratégias exploratórias envolvidas no 

seu aproveitamento. 

Entre os materiais muito alterados preponderava contudo a cadeia operatória de talhe simples,  

seguida de perto pelas cadeias operatórias de talhe bifacial e multifacial,  ambas representadas 

por um mesmo número de peças (Fig. 7.11). No seu conjunto esta situação permitia compreender 

a produção expressivamente maioritária de lascas de primeira geração que estava relacionada com 
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estes núcleos, assim como o maior número de talões lisos que em relação aos talões corticais a 

elas estão associados. Já a presença de núcleos da cadeia operatória de talhe centrípeto se restringe 

também aqui a um diminuto número de peças, enquanto a cadeia operatória Levallois nem sequer 

é assinalada. 

 

 
Fig. 7. 11. Pousias / Quinta do Cónego. Representação das diferentes cadeias operatórias de debitagem nos 

grupos de materiais lítiticos considerados neste estudo em função do respectivo estado físico. 

 

Em flagrante contraste com esta situação, verificava-se que entre os núcleos não afectados 

pelo boleamento as cadeias operatórias de debitagem centrípeta e de debitagem Levallois são 

manifestamente maioritárias, limitando-se agora a presença da cadeia operatória de talhe simples 

a valores verdadeiramente residuais. Estes dados vão igualmente ao encontro das observações 

realizadas no âmbito do estudo das lascas, onde foi possível associar a maioria das peças 

estudadas às chamadas lascas de segunda geração, situação essa não apenas relacionada com uma 
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exploração mais intensiva dos núcleos, como também decorrente do desenvolvimento de 

estratégias exploratórias bem mais complexas. 

Mas se na primeira situação considerada as cadeias operatórias identificadas apresentavam um 

desenvolvimento aparentemente autónomo entre si, a presença nos materiais não alterados de 

numerosos núcleos de transição sugere, porém, a situação oposta. A exploração intensiva de 

alguns núcleos de determinadas cadeias operatórias de debitagem conduziria frequentemente à 

sua integração noutras cadeias operatórias, passando a sua exploração a decorrer de acordo com 

outras estratégias. A confirmar-se tal perspectiva, as primeiras peças referidas poderiam não 

passar de pré-formas das cadeias operatórias finais. 

No seu conjunto estas observações não inviabilizam, contudo, em nenhum dos casos 

considerados a produção de lascas de apreciáveis dimensões, o que se encontra bem documentado 

tanto pela presença de lascas com tais características entre os suportes por vezes utilizados no 

âmbito do processo de manufacturação de alguns utensílios, como pela pontual identificação de 

grandes núcleos, quase sempre associados às cadeias operatórias mais elementares. 

Por último, refira-se ainda que no âmbito do processo de identificação das cadeias operatórias 

de debitagem que caracterizam as indústrias da jazida de Pousias/Quinta do Cónego, a análise em 

separado das peças moderadamente boleadas (EF=2) ou do conjunto dos materiais alterados 

(EF=1+2), revela em ambos os casos uma situação híbrida, não se podendo consequentemente 

admitir a homogeneidade dos conjuntos abrangidos. 

 

7.2.1.3. Fragmentos de talhe e detritos 

 

Os materiais inventariados nesta rubrica perfazem um total de 89 peças, o que corresponde a 

9,1% dos objectos líticos provenientes da jazida de Pousias/Quinta do Cónego cujo estudo foi 

considerado no presente trabalho. A sua presença foi exclusivamente assinalada entre o grupo 

particularmente numeroso de materiais que aí recolhemos à superfície e na colecção exumada no 

decurso da escavação realizada. Em qualquer dos casos, contabilizaram-se tanto os objectos 

líticos talhados cuja fragmentação impedia que se associassem a qualquer um dos produtos de 

talhe ou ao grupo de utensílios identificados, o que permitiu considerá-los como fragmentos de 

talhe, como também outras peças onde a incidência do talhe, embora inquestionável, nem sempre 

era claramente evidente e tão pouco revelava qualquer disposição organizada, o que levou a 

agrupá-las como detritos. 

A quase totalidade das peças que se apresentavam fortemente alteradas (EF=1) provinham dos 

materiais de escavação e integravam 15 fragmentos de talhe e 22 detritos, o que no seu conjunto 

representa 11,8% dos materiais com um estado físico similar. Destacavam-se apenas 5 objectos 

de sílex entre os detritos, já que todas as outras peças eram em quartzito, e um dos fragmentos de 

talhe descritos provinha de uma recolha de superfície. É no entanto de sublinhar que neste grupo 

de materiais boa parte dos objectos considerados como detritos devem tal classificação à 



Estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego                                                                                   227                      

 

circunstância de o seu forte boleamento ter adulterado os vestígios de talhe que originalmente 

evidenciariam de forma mais explícita. 

Relativamente aos materiais moderadamente boleados (EF=2), os dez fragmentos de talhe e 

os dezasseis detritos que aí se contabilizaram eram maioritariamente oriundos da superfície (19 

peças), mas incluíam também um número significativo de peças que haviam sido recolhidas no 

decurso da escavação (7 peças). No total configuram 7,1% dos materiais cujo estado físico 

apresenta idênticas condições de alteração. A utilização do sílex foi aí assinalada em dois detritos, 

já que as restantes peças eram na sua totalidade de quartzito. 

No âmbito dos materiais líticos não alterados (EF=3) registou-se também a presença de 9 

fragmentos de talhe e de dezassete detritos, todos eles provenientes da superfície da jazida. No 

seu conjunto representavam 8,9% dos objectos líticos inventariados com características idênticas 

no que se refere ao seu estado físico, sendo apenas de assinalar o número relativamente 

significativo de peças em sílex aqui existentes entre os detritos (3 peças) e entre os fragmentos de 

talhe (4 peças). 

 

 

7.2.2. Os utensílios 

 

Os 218 utensílios identificados nas diferentes colecções que se estudaram nesta jazida 

correspondem a 22,4% do total dos respectivos materiais, muito embora a sua distribuição pelos 

três grupos de peças consideradas em função do seu diferenciado estado físico esteja longe de ser 

totalmente equitativa (Quadro 7.6). Com efeito, enquanto entre as peças muito alteradas os 

utensílios abarcam 29,8% do total dos materiais aí inventariados, a sua representação pro-

porcional decresce tanto nas peças medianamente boleadas como entre as peças com arestas vivas, 

apresentando curiosamente em ambas as situações quantitativos bastante próximos (18,4% e 

18,8%, respectivamente). 

No entanto, é constante a presença em cada um desses grupos de um mesmo espectro de 

utensílios, onde os bifaces, os machados de mão e os utensílios sobre lasca surgem 

expressivamente representados, embora por vezes evidenciem em cada caso variações 

proporcionais significativas. Entre os chamados utensílios diversos contabilizaram-se ainda 

outros utensílios só esporadicamente assinalados ou cuja atipicidade não permitia a sua 

associação a nenhum grupo particular dos restantes utensílios. 

 

7.2.2.1. Bifaces 

 

O grupo dos bifaces encontra-se representado por um conjunto de 89 peças, todas em quartzito, 

o que corresponde a 9,14% do total dos materiais analisadas no presente trabalho e a 40,8% dos 

utensílios recenseados, podendo-se considerar globalmente como os utensílios quantitativamente 
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melhor representados entre o conjunto dos materiais líticos talhados recolhidos na jazida de 

Pousias/Quinta do Cónego (Quadro 7.6). 

Já a repartição dos bifaces pelos três grupos de materiais entre si individualizados em função do 

respectivo estado físico, divisão essa na qual se alicerçou o presente estudo, deixa transparecer 

algumas  variações significativas do peso específico destes utensílios em cada um desses grupos 

(Quadro 7.27). Desde logo é de realçar o facto de mais de metade dos bifaces inventariados se 

encontrarem claramente associados aos materiais muito boleados, onde aliás não só representam 

15,2% do total das peças, como constituem o grupo de utensílios numericamente mais importante 

(51,1%). Em contrapartida, tanto em relação aos materiais apenas moderadamente boleados, 

como nos que não deixam entrever qualquer alteração do seu estado físico, a presença dos bifaces 

surge restringida a quantitativos bem mais modestos e quase semelhantes - 21 e 19 peças, de 

acordo com a ordem enunciada - o que se traduz na posição secundária que ocupam entre os 

utensílios aí recenseados, dado que em ambos os casos surgem representados por valores 

inferiores aos dos utensílios sobre lasca, correspondendo, respectivamente, a 31,4% e 43,6% do 

total dos respectivos utensílios. 

 

Quadro 7.27. Pousias/Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces em função do seu estado físico e matéria-

prima utilizada. 

 

 

 

De qualquer forma, atendendo aos pressupostos relacionados quer com a diferenciada 

definição do contexto geoarqueológico destes grupos de materiais, quer com a própria 

metodologia adoptada na análise dos vários produtos de talhe provenientes desta jazida, optou-se 

também por proceder em separado, de acordo com o respectivo estado físico, ao estudo tipológico 

e técnico destes utensílios. 

 

Como já se viu, entre os materiais profundamente alterados identificaram-se um total de 48 

peças associáveis ao grupo dos bifaces, das quais três correspondem a unifaces, vinte aos 

chamados bifaces parciais e os restantes vinte e cinco utensílios ao que em stricto sensu se entende 

por bifaces (Quadro 7.28). 

Nos  bifaces o destaque  vai de  imediato para o único  biface  plano que aí se detectou, o qual 

foi aliás uma das primeiras peças a ser recolhida na base do depósito fluvial seccionado pelo corte 

da garagem (EST.24.1). Trata-se de um utensílio elaborado a partir de uma lasca de descorticagem 

19A cujo talão foi suprimido no decurso da sua posterior  transformação por uma série de nume- 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3   E F : 1 + 2

Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 48 54,4 21 23,9 19 21,6 69 78,4
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Quadro 7.28. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces em função do seu estado físico pelos 

principais grupos tipológicos considerados. 

 

 

 

rosos e bem marcados levantamentos de que resultou a configuração final do utensílio. A 

morfologia equilibrada da silhueta da peça, embora se revele não totalmente simétrica, evidencia 

dimensões que em conjugação com a sua base cortante, o elevado valor do seu índice de 

aplanamento (L/e) e a definição apontada da sua extremidade distal, na clara convergência de dois 

bordos de convexidade relativamente regular, contribuem em conjunto para a sua classificação 

como um biface ogivo-triangular típico. Acresce que a preservação em ambas as faces do utensílio 

de testemunhos do respectivo suporte se por um lado permitiu identificar a natureza deste último, 

foi ainda determinante para o manifesto aplanamento da peça e para o delinear da sua secção 

longitudinal algo plano-convexa. 

O grupo dos bifaces lanceolados, por seu turno, integra 4 peças, todas elas evidenciando 

características e atributos que, de acordo com os critérios morfotipológicos da classificação 

delineada por F. Bordes, permitem considerar a sua associação aos chamados “ficrons” 

lanceolados. Trata-se no seu conjunto de utensílios com bordos de morfologia rectilínea, 

denotando por vezes arestas de perfil algo sinuoso, e repartindo ainda em comum uma base 

espessa, tanto resultante da conservação da superfície cortical do suporte, como determinada pelo 

próprio talhe da peça. Um dos utensílios, para além de ter permitido identificar o aproveitamento 

de um seixo rolado como suporte, destacava-se pela sua silhueta claramente dissimétrica que, 

juntamente com a sua secção longitudinal biconvexa-assimétrica, resultava da justaposição de 

duas faces definidas por talhe amplo e alternante. Na configuração arredondada da sua ex-

tremidade distal vislumbrava-se, apesar do intenso boleamento que a afectava, a conjugação de 

dois levantamentos transversais bipolares numa das faces com a superfície de um amplo negativo 

na face oposta. Duas outras peças partilhavam entre si não só a impossibilidade de se determinar 

o tipo de suporte utilizado na sua manufactura, como também silhuetas de recorte marcadamente 

dissimétrico, um desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces e a morfologia 

arredondada das respectivas extremidades distais. Num dos casos, porém, a secção relativamente 

plano-convexa do utensílio era acompanhada pela definição da sua extremidade distal através da 

confluência de dois levantamentos transversais bipolares numa das faces, a que se contrapunha 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Bifaces planos 1 1 1 2

Bifaces lanceolados 4 2 4

Bifaces ovalares e afins 11 6 2 17

Bifaces amigdalóides 9 5 2 14

Bifaces de bisel terminal 2 4 2

Bifaces diversos 1 1

Bifaces parciais 20 5 2 5

Unifaces 3 2 3

Outros 1 4 1
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na face oposta uma ampla superfície, apresentando-se ambas cuidadosamente retocadas. A outra 

peça referida apresentava uma secção biconvexa-assimétrica associada a uma extremidade distal 

de novo arredondada, embora agora a alteração da peça não permitisse identificar a estratégia 

utilizada na definição destes particularismos da sua morfologia.  

Por fim, assinala-se ainda a identificação de uma quarta peça, igualmente sobre suporte 

indeterminado, com uma secção longitudinal biconvexa-assimétrica e um silhueta equilibrada, 

mas longe de se poder considerar simétrica, a que se associava outra vez o desenvolvimento 

alternante do talhe das suas duas faces. Contudo, este “ficron” lanceolado destacava-se pela 

circunstância de apresentar uma extremidade distal apontada, morfologia esta resultante 

essencialmente de um cuidadoso retoque bifacial. 

Entre os bifaces espessos, o grupo dos chamados bifaces ovalares e afins é sem dúvida o 

melhor representado em termos quantitativos, abarcando no conjunto cerca de 11 utensílios.  

De acordo com os critérios morfotipológicos a que se aludiu, individualizaram-se de imediato 

três utensílios cujas dimensões das respectivas silhuetas sugeria a sua classificação como bifaces 

ovalares, não tendo sido possível em nenhum deles identificar a natureza dos suportes utilizados. 

Duas destas peças, porém, foram consideradas como bifaces espessos ovalares típicos devido à 

morfologia cortante das suas zonas proximais, ambas partilhando também uma mesma estratégia 

alternante de desenvolvimento por talhe das suas duas faces, de que resultava a definição de 

bordos convexos algo sinuosos associados a arestas de perfil rectilíneo e bem menos sinuosas. 

Num dos casos, aliás, assiste-se à coexistência de uma silhueta marcadamente dissimétrica com 

uma secção longitudinal que evidencia um apurado plano de equilíbrio bifacial, não sendo 

possível determinar a estratégia de afeiçoamento da sua extremidade distal arredondada, devido 

à forte alteração do utensílio. Relativamente à segunda peça referida, ela denota uma silhueta mais 

equilibrada, mas não simétrica, a par de uma secção longitudinal plano-convexa, enquanto a sua 

extremidade distal se apresenta ablada por fracturação. Um terceiro utensílio, com uma base 

espessa e cortical, corresponde a um biface espesso ovalar com talão onde uma silhueta não 

totalmente simétrica se conjuga com uma secção longitudinal tabular, não tendo permitido a forte 

alteração da peça definir a estratégia de talhe das suas duas faces e a morfologia da respectiva 

extremidade distal.  

Bem mais numerosos são os utensílios inventariados entre as chamadas “proto-limandes”, 

abarcando no seu todo 8 peças, metade das quais foram simplesmente consideradas como “proto-

limande” já que apresentavam nas suas zonas proximais uma morfologia cortante amplamente 

definida por talhe bifacial, enquanto os restantes utensílios denotam, por seu turno, uma base 

espessa, amiúde parcialmente talhada, o que levou a classificá-las como “proto-limandes” com 

talão. No seu conjunto estes bifaces apresentam-se quase sempre amplamente talhados nas suas 

duas faces, tendo-se desenvolvido esta sua fase decisiva de configuração de acordo com uma 

estratégia claramente alternante - apenas num dos utensílios aqui considerados foi possível 

estabelecer o desenvolvimento sequencial do talhe nas suas duas fases - o que muito contribuiu 
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tanto para a deficiente definição de um plano de equilíbrio bilateral e bifacial da generalidade 

destas peças, como para a indeterminação da natureza da maior parte dos suportes utilizados. Por 

outro lado, a acentuada alteração de muitas das peças, juntamente com a sua frequente 

fragmentação, conduziu ainda à indefinição da morfologia da respectiva extremidade distal, como 

se verificou de forma exemplar na única “proto-limande” sobre lasca identificada (EST. 24.2), o 

mesmo sucedendo aliás com a única “proto-limande” com talão em se pode estabelecer o 

aproveitamento como suporte de um seixo rolado. 

Em termos descritivos, mas também de acordo com a sua importância numérica, segue-se o 

grupo dos bifaces amigdalóides, no qual se integram 9 utensílios entre as peças muito alteradas. 

O único utensílio aí classificado como biface amigdalóide típico corresponde a uma peça bastante 

alterada, definida a partir de uma lasca de descorticagem em que o talão foi suprimido no decurso 

do processo de configuração do utensílio (EST. 30.1). Morfologicamente trata-se de uma peça de 

silhueta equilibrada mas não simétrica, com uma secção longitudinal claramente plano-convexa, 

característica esta determinada pelo suporte usado, donde se destaca um extremidade distal 

apontada, definida na convergência dos dois bordos laterais, tendo as suas principais dimensões 

em conjugação com a morfologia cortante da sua zona proximal justificado a classificação 

referida. Em termos operatórios ressalta aí a sequência alternante do talhe das suas duas faces por 

intermédio de uma única geração de levantamentos, o que aliás se reflecte na acentuada 

sinuosidade dos dois bordos e do perfil das respectivas arestas, atributo este que a pontual 

incidência de alguns retoques de regularização se revelou incapaz de atenuar. O afeiçoamento da 

sua extremidade distal, por seu turno, foi conseguido através da intersecção em cada uma das suas 

faces de dois levantamentos transversais bipolares que delimitam uma aresta longitudinal central 

ligeiramente desviada em ambos os casos.  

Entre os bifaces amigdalóides com talão contabilizaram-se 5 utensílios, tendo-se registado 

apenas num dos casos a utilização de uma lasca como suporte, enquanto noutros dois se 

vislumbrou o aproveitamento de seixos rolados e nos restantes não foi possível determinar o tipo 

de suporte usado. Todos eles correspondiam porém a utensílios definidos pela justaposição de 

duas faces amplamente talhadas de acordo com uma sequência operatória alternante, o que 

resultou quase sempre na definição de uma configuração caracterizada pela deficiente definição 

dos respectivos planos de equilíbrio bilateral e bifacial, donde emergia todavia uma extremidade 

distal frequentemente apontada, embora não claramente muito destacada, segundo uma estrutura 

de afeiçoamento nem sempre coincidente. Refira-se que quer a conservação de parte da superfície 

cortical original do suporte na base de algumas peças, quer a morfologia combinadamente 

cortante e espessa observável nessa zona dos utensílios determinou a sua classificação no subtipo 

indicado. Um destes bifaces em que não foi possível assinalar o tipo de suporte utilizado 

corresponde contudo a uma peça cuja secção longitudinal, marcadamente plano-convexa, sugere 

o eventual aproveitamento de uma lasca, sem que dela se vislumbre todavia qualquer tipo de 

resquício (EST. 25). Trata-se de um utensílio com uma silhueta acentuadamente assimétrica e 
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uma extremidade distal apontada, definida em ambas as faces pela intersecção de levantamentos 

transversais bipolares, o que resulta na configuração de dois diedros justapostos e convergentes 

posteriormente retocados. Os seus bordos de recorte convexo algo sinuoso evidenciam porém 

arestas de perfil claramente rectilíneo, em boa parte resultante de uma adequada incidência do 

retoque. Paralelamente, noutro utensílio confeccionado a partir de um seixo rolado muito 

anguloso, cujo córtex se encontra preservado numa pequena placa residual conservada em posição 

proximal e se prolonga de forma frequentemente invasora ao longo da zona proximal do 

respectivo bordo esquerdo, a forte alteração por boleamento da peça impede uma adequada leitura 

da incidência dos retoques ao longo dos seus dois bordos, que aqui apresentam uma morfologia 

tendencialmente rectilínea, embora sinuosa, à semelhança do que ocorre com o perfil das suas 

arestas (EST. 26). Este utensílio denota porém uma silhueta bastante equilibrada, com uma secção 

longitudinal tabular claramente condicionada pela morfologia original do respectivo suporte. O 

seu pronunciado alongamento permite ainda a definição, na convergência dos seus dois bordos, 

de uma extremidade distal aparentemente delimitada em ambas as faces por judiciosos retoques 

que complementam o seu afeiçoamento inicial através de amplos levantamentos.  

O grupo dos bifaces amigdalóides é ainda complementado por 3 outros utensílios, todos eles 

associáveis a uma silhueta cujas dimensões, em conjugação com a morfologia das suas zonas 

proximais, determinam a respectiva classificação entre os chamados bifaces amigdalóides curtos 

com talão. Num dos casos assinalou-se também o aproveitamento de uma lasca como suporte, 

surgindo de novo significativamente a peça final com uma secção longitudinal plano-convexa, a 

que se associa uma silhueta de simetria pouco perfeita. A forte alteração deste biface impediu 

contudo a adequada leitura da sequência do desenvolvimento do talhe em ambas as suas faces, 

sugerindo a morfologia da sua zona distal uma extremidade sumariamente apontada, para o que 

terá contribuído a incidência numa das faces de alguns retoques. Um dos outros bifaces 

considerados, com uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, em relação ao qual não foi 

possível identificar o tipo de suporte utilizado, apresentava uma extremidade distal arredondada 

não destacável da sua silhueta de recorte algo dissimétrica, apesar de não se poder caracterizar 

quer a estratégia de afeiçoamento que lhe estava subjacente, quer a forma como se havia 

estruturado o próprio desenvolvimento por talhe das duas faces do utensílio. Quanto à terceira 

peça inventariada, cujo suporte se revelou igualmente indeterminável, ela destacava-se pela sua 

silhueta marcadamente simétrica e secção longitudinal plano-convexa, convergindo os seus 

bordos convexos e de perfil bem regular na definição de uma extremidade distal apontada, 

atributo este que resultava da criação na face superior de um diedro definido pela intersecção de 

dois levantamentos transversais, oblíquos e bipolares. 

Nos bifaces parciais incluíram-se na sua totalidade 20 peças, divididas essencialmente, de 

forma aproximadamente equitativa, entre as silhuetas de recorte ovalar ou afim e de recorte 

amigdalóide. A excepção era constituída por dois bifaces sobre lasca cuja espessura e dimensões, 

juntamente com a morfologia dos respectivos bordos, determinava a sua classificação entre os 
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chamados “ficrons” lanceolados, ambos com extremidades distais arredondadas, o que reforçava 

a sua atipicidade. Um deles resultava da parcial definição por talhe de duas faces justapostas de 

acordo com uma estratégia operatória alternante, apresentando uma silhueta simétrica mas não 

totalmente equilibrada, a par de uma secção longitudinal tabular, enquanto o outro se distinguia 

pela sua silhueta de recorte assimétrico e secção longitudinal plano-convexa, não tendo sido agora 

possível identificar a forma como se estruturou o talhe das suas duas faces.   

Situação igualmente extraordinária reportava-se a dois outros utensílios, ambos elaborados de 

forma particularmente sumária a partir de lascas suportes, donde resultou a definição de dois 

bifaces parciais com um índice de aplanamento que justifica também a sua associação aos 

chamados bifaces planos. Tendo, porém, em conta a forma particularmente condicionante como 

a morfologia original do suporte se reflectiu na configuração final dos dois utensílios, sendo 

essencialmente responsável pelo seu aplanamento, valorizou-se preferencialmente em ambas as 

situações os atributos que justificam a sua integração entre os bifaces parciais. Desta forma, uma 

das peças foi considerada entre os bifaces parciais como uma “limande” de silhueta relativamente 

equilibrada, embora não completamente simétrica, cuja secção longitudinal era claramente 

biconvexa e assimétrica. Com o talhe muito marcado pelas clivagens da matéria-prima, o que 

contribuía para impedir a sua adequada interpretação técnica, nomeadamente no que se refere à 

percepção da estratégia operatória que estava subjacente à sua configuração, este biface 

evidenciava ainda uma extremidade distal cuidadosamente arredondada por retoque. A outra peça 

a que se aludiu correspondia em termos morfotipológicos a um biface parcial ovalar com talão, 

cuja silhueta vincadamente assimétrica era complementada por uma secção longitudinal tabular, 

tendo-se desenvolvido a sua manufactura de acordo com uma sequência operatória alternante, 

enquanto o arredondamento da zona distal era em boa medida determinado por trabalhos de 

retoque. 

Definidos também pela incidência parcial do talhe em pelo menos uma das faces, assinala-se 

ainda a presença de dois outros bifaces parciais cujas dimensões das respectivas silhuetas e 

morfologia algo espessa das zonas proximais permitiu classificar como bifaces parciais espessos 

ovalares com talão. Refira-se que ambos apresentavam de novo silhuetas assimétricas, enquanto 

a morfologia espessa da sua zona proximal tanto era determinada pela manutenção da volumetria 

original do suporte, como por talhe parcial. Paralelamente, foi possível verificar o aproveitamento 

num dos casos de uma lasca como suporte, não se tendo identificado tal atributo no outro utensílio, 

cuja secção longitudinal tabular contrastava com a do outro biface, claramente biconvexa e 

assimétrica. De forma igualmente variada, uma das peças apresentava a respectiva extremidade 

distal apontada, enquanto noutra a alteração da peça impedia tal caracterização. Quanto às quatro 

“proto-limandes” com talão que se inventariaram, se duas delas não se puderam associar à 

utilização de qualquer tipo de suporte específico, nas restantes testemunhou-se o judicioso 

aproveitamento de uma calote de seixo e de um seixo rolado, embora no conjunto todas elas 

revelassem uma zona proximal espessa resultante da preservação de parte da superfície cortical 
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do suporte, apenas num dos primeiros casos referidos parcialmente ablada por talhe. No seu 

conjunto estas peças evidenciavam silhuetas relativamente dissimétricas, acompanhadas por 

secções longitudinais plano-convexas ou biconvexas e assimétricas, preferencialmente associadas 

a extremidades distais apontadas bem destacadas. Uma das peças cujo suporte não foi identificado 

apresentava uma silhueta mais equilibrada, embora não simétrica, acompanhada por uma extremi-

dade distal pouco destacada, mas inequivocamente arredondada. De igual forma, o utensílio 

manufacturado a partir de uma calote deixa transparecer uma estratégia de desenvolvimento 

sequencial do talhe nas suas duas faces, o que se contrapõe ao talhe alternante que se vislumbra 

na análise das peças similares. 

Ainda entre os bifaces parciais identificaram-se dez peças com uma configuração claramente 

amigdalóide, repartidas pelos vários subtipos cuja individualização foi atempadamente 

considerada em função do índice de alongamento aferido e da respectiva morfologia da zona 

proximal. Quatro destes utensílios, todos confeccionados a partir de lascas de acordo com uma 

mesma estratégia alternante de desenvolvimento do talhe nas suas duas faces, foram integrados 

entre os chamados bifaces parciais amigdalóides típicos. Maioritariamente denotavam silhuetas 

marcadamente assimétricas, secções longitudinais plano-convexas e uma morfologia cortante das 

respectivas zonas proximais resultante da incidência de um trabalho de talhe unifacial, nem 

sempre sendo fácil delinear a estratégia de talhe subjacente à definição da morfologia das 

respectivas zonas distais. Igualmente representados por quatro peças, os bifaces parciais 

amigdalóides com talão surgem por seu turno associados preferencialmente a suportes 

nucleiformes, tendo-se em dois deles verificado o aproveitamento de seixos rolados, enquanto 

num terceiro se assinalou a utilização de uma calote de seixo e numa quarta peça tal atributo se 

revelou indeterminável, traduzindo-se quase sempre a morfologia espessa das suas zonas 

proximais na preservação, pelo menos parcial, da superfície cortical dos respectivos suportes. Na 

sua maioria estas peças permitem também verificar o desenvolvimento predominantemente 

alternante do talhe, ainda que parcial, das duas faces de cada utensílio e a dissimetria, nem sempre 

muito pronunciada, das silhuetas. Já no que se refere à morfologia das suas extremidades distais 

elas repartem-se equitativamente entre as apontadas e as que se encontram fracturadas, enquanto 

as suas secções longitudinais tanto são plano-convexas como claramente biconvexas e 

assimétricas. De assinalar também a presença de um biface parcial associado aos chamados 

amigdalóides curtos típicos, manufacturado a partir de um lasca de acordo com uma estratégia 

alternante de desenvolvimento do talhe bifacial. Trata-se basicamente de uma peça de silhueta 

assimétrica, com secção longitudinal biconvexa e uma extremidade distal apontada, cuja zona 

proximal apresenta uma morfologia cortante definida por talhe unifacial. Por último, surge ainda 

um biface parcial, classificável como amigdalóide curto com talão, também ele apontado e 

denotando tanto uma silhueta relativamente simétrica, como uma secção longitudinal plano-

convexa, sugerindo o seu processo de configuração a persistência de uma estratégia de talhe 

alternante das suas duas faces. Trata-se porém agora de um utensílio elaborado a partir de um 
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seixo rolado, em boa medida responsável pelo talão cortical espesso que caracteriza este biface. 

Finalmente, há ainda a assinalar a identificação de 3 unifaces, um dos quais elaborado a partir 

de uma lasca e evidenciando uma extremidade distal apontada, enquanto relativamente aos dois 

restantes não nos foi possível estabelecer a identificação dos suportes utilizados, apresentando-se 

um deles com a zona distal arredondada e o outro com uma morfologia claramente apontada, 

definida na convergência de ambos os bordos. Esta última peça, para além de uma secção 

longitudinal plano-convexa, revelava uma silhueta simétrica bastante regular, delimitada por 

bordos convexos com arestas de perfil rectilíneo, permitindo as suas principais dimensões em 

conjugação com a morfologia cortante da zona proximal determinar a sua associação às peças 

amigdalóides curtas. Os dois outros utensílios, ambos associados a silhuetas de simetria pouco 

apurada, eram por seu turno considerados como amigdalóides curtos com talão, dada a morfologia 

pelo menos parcialmente espessa das respectivas bases, revelando, aliás, um deles uma secção 

igualmente plano-convexa, enquanto o outro evidenciava, por seu turno, uma secção biconvexa-

assimétrica.  

Assinale-se ainda que, no seu conjunto, estes utensílios denotam um boleamento tal do seu 

gume periférico que inviabiliza mesmo a eventual identificação de retoques de regularização dos 

seus bordos, cuja presença é no entanto sugerida aqui e além, embora de forma pontual e 

discontínua.  

 

No âmbito dos materiais cujo estado físico se apresenta moderadamente alterado, evi-

denciando essencialmente um ligeiro boleamento nas respectivas arestas de talhe, os bifaces 

constituem um grupo de utensílios proporcionalmente menos representativo, já que as 21 peças 

aí recenseadas correspondem apenas a 31,4% do total dos utensílios, sendo claramente 

suplantados pelos utensílios sobre lasca, que constituem 53,7% de tais materiais (Quadro 7.6). 

Por outro lado, a distribuição destas peças pelas principais categorias de utensílios que se 

integraram no grupo dos bifaces deixa igualmente entrever algumas discrepâncias significativas 

em relação aos materiais cujo estudo se considerou anteriormente, pois se os unifaces nem sequer 

se encontram aqui representados, os bifaces parciais vêm diminuir significativamente a sua pre-

sença para cinco utensílios, enquanto nos bifaces propriamente ditos se enquadram um total de 

quinze objectos líticos. À parte assinala-se a existência de um fragmento proximal de biface 

(Quadro 7.28). 

A análise dos bifaces permite desde logo relevar também aqui a presença de um biface plano, 

elaborado de acordo com uma estratégia sequencial de desenvolvimento do talhe em ambas as 

faces a partir de um suporte não identificado, mas provavelmente correspondente a uma lasca, o 

que terá contribuído para a sua secção plano-convexa. A peça evidencia ainda uma silhueta 

simétrica cujas dimensões sugerem a sua associação aos bifaces discóides típicos, apesar de a 

proporção do gume cortante definido por talhe bifacial indicar uma indiscutível conexão com os 

chamados bifaces parciais. Tratando-se, porém, de um utensílio com uma das faces totalmente 
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definida por talhe, o que certamente terá contribuído para uma alteração minimamente 

significativa da morfologia original do suporte, optou-se por valorizar aqui a sua configuração 

como um utensílio com acentuado aplanamento, procedendo-se à respectiva inventariação entre 

os bifaces planos, ao contrário do que anteriormente havia sucedido com outros utensílios com 

características similares. 

Os bifaces ovalares e afins constituem de novo o grupo mais representativo, abarcando um 

total de 6 peças. Duas delas foram definidas a partir de suportes não identificáveis, ambas 

manufacturadas de acordo com estratégias operatórias de desenvolvimento alternante do talhe das 

suas duas faces e evidenciando silhuetas dissimétricas e secções longitudinais biconvexas e 

assimétricas, o que deixa transparecer em qualquer dos casos deficientes planos de equilíbrio 

bilateral e bifacial. Uma delas apresenta uma morfologia globalmente apontada, resultante da 

intersecção de um plano diedro, definido na face superior por dois levantamentos transversais 

bipolares, com um amplo levantamento transversal na face oposta, afeiçoamento este 

complementado ainda na face superior por pequenos retoques. A morfologia cortante da zona 

proximal desta peça, essencialmente determinada pelo talhe unifacial que aí incide, em associação 

com as suas principais dimensões, permite considerar a sua associação ao estereótipo dos bifaces 

espessos ovalares típicos. Já o outro biface referido, para além do seu aspecto globalmente fruste, 

denota uma zona proximal particularmente espessa onde se conserva amplamente o córtex 

original do suporte usado, em contraponto a uma extremidade genericamente arredondada (EST. 

31). Estas características, juntamente com os valores das suas mais significativas dimensões, 

levam a classificá-la como um biface espesso ovalar com talão.  

Três outras peças integraram-se no subtipo das “proto-limandes” com talão, sendo de assinalar 

a circunstância de em duas delas ter sido possível determinar o aproveitamento de lascas como 

suportes, observando-se em qualquer uma delas silhuetas simétricas relativamente equilibradas e 

secções longitudinais biconvexas e assimétricas, bem como a partilha de uma mesma morfologia 

arredondada por parte das respectivas zonas distais, sem que se possa falar em nenhuma delas de 

uma extremidade relativamente destacada. O terceiro utensílio associado a este subtipo resultou 

da utilização de um suporte que se revelou indeterminável e destacava-se também dos restantes 

pela acentuada assimetria da sua silhueta, dado que nos restantes atributos referidos se 

aproximava das peças congéneres. Numa destas “proto-limandes” com talão que se inventariaram 

a ampla ablação longitudinal de um dos seus bordos impediu que se definisse de forma adequada 

a estratégia do talhe das duas faces que estava subjacente a sua confecção, embora nas restantes 

peças referidas ela fosse manifestamente alternante.  

Por último regista-se a presença de um biface naviforme espesso, obtido a partir da judiciosa 

transformação de uma lasca de grandes dimensões por intermédio de amplos e bem marcados 

levantamentos que incidem em toda a sua face superior, enquanto na face inferior esta 

configuração da peça se restringe a levantamentos marginais que se desenvolvem exclusivamente 

na metade proximal (EST. 32). Trata-se de um utensílio com uma silhueta equilibrada, mas não 
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totalmente simétrica, cujo aspecto fusiforme em associação com as principais dimensões aferidas 

permite considerar a classificação adoptada. A sinuosidade dos seus bordos convexos e a ir-

regularidade do perfil das respectivas arestas é, em boa medida, resultante da sistemática 

utilização do percutor duro na sua confecção, bem patente aliás nos pronunciados contrabolbos 

que os negativos de muitos dos levantamentos aí evidenciam. 

No grupo dos bifaces amigdalóides, por seu turno, integraram-se 5 utensílios que, de acordo 

com o seu índice de alongamento e morfologia da zona proximal, se repartiam entre os chamados 

bifaces amigdalóides típicos e os bifaces amigdalóides com talão. Um dos bifaces amigdalóides 

típicos, elaborado a partir de um suporte não identificado, apresenta-se amplamente talhado numa 

das suas faces, enquanto na face oposta os levantamentos se desenvolvem preferencialmente ao 

longo do respectivo bordo direito e abrangem toda a zona distal, surgindo boa parte da zona 

proximal e central da peça ocupada por uma ampla placa cortical (EST. 27). Da sua configuração 

final ressalta a imperfeição dos respectivos planos de equilíbrio bifacial e bilateral, bem como a 

definição de uma silhueta de recorte sugestivamente langeniforme. Contudo, não obstante a sua 

extremidade distal se apresentar arredondada, a parcial fracturação e a espessura pouco expressiva 

da respectiva base no contexto de uma secção longitudinal biconvexa mas com uma dissimetria 

pouco pronunciada, levou a considerar a associação deste utensílio aos bifaces amigdalóides 

típicos. Uma outra peça onde foi possível observar o perspicaz aproveitamento de uma lasca como 

suporte, destacava-se não só pela simetria equilibrada da sua silhueta, como pela secção 

longitudinal claramente biconvexa-assimétrica, apesar de a fracturação da extremidade distal não 

permitir identificar a sua morfologia. Ainda entre os bifaces amigdalóides típicos contabilizou-se 

um utensílio cujo suporte se mostrou de novo indeterminável, do qual emergia uma silhueta algo 

equilibrada e uma secção longitudinal plano-convexa, mas cujo atributo mais saliente se revelava 

no desenvolvimento alterno do talhe nas suas duas faces, o que contrastava com todos as outras 

peças do grupo dos bifaces amigdalóides, nas quais era por demais patente a prevalência de uma 

estratégia alternante do talhe bifacial subjacente à sua configuração (EST. 33). O afeiçoamento 

por múltiplos retoques directos da zona distal desta peça traduzia-se, aliás, no delinear de uma 

morfologia inequivocamente arredondada, embora não destacável do conjunto do utensílio.  

Finalmente, entre os bifaces amigdalóides com talão incluíram-se apenas duas peças onde de 

novo não foi possível identificar os suportes usados. Ambas evidenciavam tanto silhuetas não 

simétricas, embora numa delas bem mais irregular do que na outra, como secções longitudinais 

biconvexas e assimétricas e extremidades distais arredondadas, estas últimas definidas com 

recurso a retoques bifaciais ou exclusivamente directos. Qualquer delas denotava a adopção de 

uma estratégia alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. Para a sua classifi-

cação concorreu igualmente a morfologia espessa das respectivas bases, num dos casos decorrente 

da preservação da superfície cortical original do suporte, no outro apresentando-se amplamente 

talhada. 

Dois outros bifaces apresentavam na respectiva extremidade distal um gume transversal bem 
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destacado, resultando em ambos a sua definição do próprio trabalho de configuração volumétrica 

da peça, o que levou a considerar o seu estudo no âmbito dos chamados bifaces de bisel terminal. 

Na primeira peça considerada não nos foi possível identificar o suporte utilizado, muito embora 

a sua base cortical espessa sugira o aproveitamento de um seixo rolado ou de uma calote (EST. 

34), sendo todavia de destacar a sua configuração globalmente irregular, particularmente visível 

quer na sinuosidade dos seus bordos laterais, quer no perfil das respectivas arestas, e indiciando 

o recurso sistemático ao percutor duro no decorrer do seu processo de manufacturação. Da 

silhueta de simetria pouco equilibrada deste utensílio destacava-se porém a zona distal com um 

recorte que evocava os bifaces langeniformes, sem que tal classificação pudesse ser no entanto 

considerada dado o seu afeiçoamento em bisel, assim como a forma pouco pronunciada com que 

na secção longitudinal biconvexa e assimétrica deste biface a zona proximal se destaca pela sua 

espessura do resto do utensílio. O segundo biface estudado foi, por seu lado, confeccionado a 

partir de um seixo rolado de quartzito com uma morfologia bastante adelgaçada, como se deduz 

do posicionamento relativo das duas placas corticais de diferentes dimensões cuja presença se 

assinala em posição algo central nas duas faces do utensílio, determinando a sua disposição 

morfológica uma secção longitudinal que se por um lado se nos afigura como plano-convexa, por 

outro aproxima-se também das formas tabulares (EST. 30.1). Trata-se porém de uma peça cuja 

configuração volumétrica se estruturou na criação por talhe alternante de duas faces justapostas, 

uma das quais definida por amplos levantamentos invasores e aplanados, enquanto na face oposta 

o trabalho do talhe apenas incidiu de forma contínua ao longo dos dois bordos laterais e da zona 

distal, através de levantamentos marginais e oblíquos, o que permitiu também, ao mesmo tempo, 

a definição morfológica do gume distal. 

Na categoria dos chamados bifaces diversos assinalou-se apenas a presença de uma única peça, 

manufacturada a partir de um suporte cuja natureza não nos foi possível determinar de acordo 

com uma estratégia alternante de desenvolvimento por talhe das suas duas faces. O resultado 

concretizou-se na definição de uma peça de silhueta marcadamente assimétrica e secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, com extremidade distal bem apontada e base cortante, 

salientando-se como traço individualizador a presença de um entalhe pronunciado adjacente à 

ponta do utensílio, o que nos levou a designar este utensílio como um biface com entalhe, para 

nos socorrermos de uma designação algo corrente entre alguns dos autores que nos últimos anos 

tem alertado para a necessidade de não limitar a nossa grelha classificativa aos tipos clássicos 

mais conhecidos (TURQ, 1992). 

Os bifaces parciais, por seu turno, agrupam 5 utensílios repartidos por diversos subtipos de 

acordo com as características demensionais e morfológicas de cada um deles. Curiosamente, ou 

talvez não, na sua esmagadora maioria a confecção destes utensílios resultou de um judicioso 

aproveitamento de diversos tipos de lascas como suporte, evidenciando quase todos eles uma 

silhueta algo dissimétrica e uma mesma estratégia de desenvolvimento alternante do talhe das 

suas duas faces. O contraste surge quando se observam as variações registadas entre eles no que 
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se refere à caracterização das suas secções longitudinais ou à morfologia algo diversa das próprias 

extremidades distais, enquanto a excepção se reporta ao único utensílio cujo suporte se ignora, o 

qual se destaca também pela circunstância de apresentar uma silhueta particularmente simétrica 

e a zona distal arredondada, enquanto nas restantes peças do mesmo grupo prevalecem as peças 

apontadas ou com a extremidade distal fracturada. De acordo com as suas principais dimensões e 

outros atributos morfológicos igualmente relevantes, repartiram-se estes utensílios por diferentes 

categorias morfotipológicas. Assim, um dos bifaces parciais foi individualizado como 

correspondendo aos bifaces parciais ovalares com talão, duas outras peças foram classificadas 

como bifaces amigdalóides típicos e uma outra como amigdalóide com talão. De fora ficou apenas 

um utensílio que apresentava num dos seus bordos uma estreita superfície ortogonal em relação 

às suas duas fases amplamente definida por talhe, o que permitiu considerá-lo como um biface 

parcial de dorso. 

Assinale-se também neste grupo de materiais a presença de um fragmento proximal e mesial 

de um biface, em relação ao qual apenas se pode sublinhar que testemunha a sua associação 

original a um utensílio de silhueta aparentemente dissimétrica e com uma secção longitudinal 

biconvexa e assimétrica, elaborado a partir de um suporte não identificado de acordo com uma 

estratégia de configuração que tudo leva a crer que assentava no desenvolvimento alternante do 

talhe nas suas duas faces. 

 

Finalmente, entre os materiais não alterados cujas arestas de talhe se apresentam ainda bastante 

frescas, integraram-se no grupo dos bifaces um total de 19 utensílios, o que lhes confere uma 

importância relativamente próxima da que ocupavam nas colecções de peças moderadamente 

boleadas. Constituem o segundo grupo de utensílios que em termos quantitativos aí se identificou 

(34,6%), logo a seguir aos utensílios sobre lasca (43,6%; (Quadro 7.6)). De igual forma, também 

a sua distribuição pelas diferentes categorias de utensílios cuja existência era sumariamente 

agregada ao chamado grupo dos bifaces permitia também aqui distinguir uma representação bem 

mais expressiva dos bifaces propriamente ditos, do que dos unifaces ou dos bifaces parciais, já 

que em qualquer uma destas últimas categorias não se contabilizaram mais do que duas peças. 

Começando de novo a apresentação destes utensílios pelos diferentes tipos e subtipos de 

bifaces que a classificação morfotipológica adoptada permite considerar, ressalta em primeiro 

lugar a identificação de uma única peça associável aos bifaces planos. Trata-se de um artefacto 

com uma configuração final bastante condicionada pela própria morfologia do suporte utilizado, 

que corresponde a uma placa de quartzito, sendo possível a partir das suas dimensões e da sua 

base espessa e cortical designá-la como um biface ogivo-triangular com talão. Refira-se que a 

silhueta relativamente equilibrada, a que significativamente se associa uma secção longitudinal 

marcadamente tabular, resultou da justaposição de duas faces definidas alternadamente e de forma 

algo ampla por talhe, sem que todavia se tenha conseguido determinar a morfologia da sua 

extremidade distal. 
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No grupo dos chamados bifaces lanceolados integraram-se, por seu lado, dois utensílios, um 

dos quais manufacturado a partir de uma lasca, enquanto em relação ao outro não foi possível 

determinar a natureza do suporte utilizado, embora os dois se possam associar grosso modo ao 

estereótipo dos “ficrons” lanceolados. A peça cujo suporte se ignora evidencia uma silhueta com 

deficiente equilíbrio, delimitada por bordos ligeiramente convexos e com arestas de perfil 

parcialmente sinuoso, a que se associa uma silhueta longitudinal biconvexa e assimétrica onde se 

destaca a morfologia globulosa da base. No seu processo de manufacturação transparece uma 

estratégia alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. Apenas não foi possível 

visualizar a morfologia da respectiva extremidade distal, dado que ela se apresenta localmente 

fracturada. Por seu lado, o utensílio elaborado a partir de uma ampla lasca de quartzito surge com 

a extremidade distal bem destacada e apontada, com bordos laterais rectilíneos e pouco sinuosos 

que definem uma silhueta relativamente simétrica (EST. 35). Mas se as principais dimensões 

desta peça, bem como o respectivo índice de aplanamento, sugerem a sua classificação como um 

“ficron” lanceolado, a sua atipicidade é por demais evidente, já que apesar de a secção longitudi-

nal se revelar biconvexa e assimétrica, nela não se distingue qualquer espessura mais acentuada 

na respectiva zona proximal. Registe-se ainda que nesta peça o desenvolvimento do talhe nas duas 

faces por intermédio de duas gerações de levantamentos ocorreu de forma claramente sequencial, 

o que em associação com os retoques de regularização que incidiram nos seus dois bordos 

permitiu que os perfis das respectivas arestas não se apresentem muito sinuosos. Quanto à forma 

apontada da extremidade distal deste utensílio, o seu afeiçoamento foi determinado pela 

intersecção de um amplo levantamento transversal por dois levantamentos bipolares posteriores, 

que incidem na face oposta dando aí origem à definição de um diedro. 

Seguem-se os bifaces ovalares e afins, também eles representados por duas peças, embora 

neste caso correspondentes a dois tipos bem diferentes. Um deles foi manifestamente con-

feccionado a partir de uma lasca suporte, não se tendo conseguido identificar a estratégia de 

desenvolvimento do talhe nas suas duas faces em que tal transformação se alicerçou. Trata-se de 

uma peça com uma secção longitudinal tabular e uma silhueta de simetria algo imperfeita, 

delimitada por dois bordos convexos, onde a morfologia arredondada da extremidade distal se 

contrapõe a uma base cortante definida por talhe bifacial. Estes atributos, em associação com as 

principais dimensões da peça, permitem classificá-la como um biface espesso discóide típico. Na 

outra peça que integra este grupo surge de novo uma silhueta de simetria pouco equilibrada, onde 

a zona distal se apresenta ablada por fractura, mas que é associada a uma secção longitudinal 

biconvexa e assimétrica, enquanto a convexidade algo irregular dos seus dois bordos é 

acompanhada pela manifesta irregularidade dos perfis rectilíneos das respectivas arestas. A este 

último atributo não será, porém, estranha a circunstância de a transformação por talhe das suas 

duas faces ter decorrido de forma alternante. Acresce que as dimensões da peça, nomeadamente 

as que facultam a determinação do seu índice de aplanamento, em conjugação com a sua zona 

proximal cortante, aqui definida exclusivamente por talhe unifacial, permitem considerá-la como 
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uma “proto-limande”. 

À semelhança do que se registou com o grupo dos bifaces lanceolados, também os bifaces 

amigdalóides se encontram representados por 2 peças associadas a um único subtipo - 

amigdalóide com talão - embora a convergência de atributos que permite tal situação não seja 

extensível à natureza dos respectivos suportes, dado que se num dos casos o utensílio em causa 

havia sido elaborado a partir de um seixo rolado, no outro não foi possível identificar o tipo de 

suporte usado. No biface cujo suporte corresponde a um seixo rolado, relativamente anguloso, a 

definição por talhe das suas duas faces decorreu segundo uma estratégia alternante, revelando-se 

contudo tal operação muito condicionada pela má qualidade da matéria-prima. Em termos 

morfológicos esta peça caracteriza-se pela simetria pouco equilibrada da sua silhueta, 

complementada por uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, enquanto a extremidade 

distal se apresenta cuidadosamente apontada, opondo-se a uma zona proximal onde se encontra 

amplamente preservada a morfologia espessa e cortical do suporte usado. Quanto à peça em que 

não nos foi possível identificar o suporte, ela evidencia uma configuração resultante da 

justaposição de duas faces definidas sequencialmente por amplos levantamentos, frequentemente 

condicionados pelas clivagens da matéria-prima usada (EST. 28). Nela se destaca a associação de 

uma silhueta dissimétrica a uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, acentuada pela 

forma globulosa de uma zona proximal amplamente talhada, muito embora a morfologia espessa 

e não cortante da sua extremidade proximal seja essencialmente determinada pela conservação 

local da superfície cortical do suporte. Por outro lado, a sua extremidade distal surge definida pela 

justaposição de dois levantamentos transversais e invasores, posteriormente retocados numa das 

faces, o que permitiu delinear o seu manifesto arredondamento. 

Representados por um total de quatro peças, surgem, por último, os bifaces de bisel terminal, 

que assim constituem o grupo dos bifaces mais numerosos, situação essa que não deixa de ser 

curiosa quando se recorda a sua ausência entre os bifaces muito alterados e até mesmo a sua 

diminuta representatividade nos bifaces ligeiramente boleados.  

Apenas numa destas peças foi possível identificar a utilização como suporte de um seixo 

rolado subanguloso, transformado de acordo com uma sequência operatória alternante que 

permitiu não só destacar a respectiva extremidade distal, como também definir a sua morfologia 

biselada por intermédio da justaposição de dois levantamentos transversais opostos (EST. 36.2). 

Do ponto de vista morfológico, o destaque vai, todavia, para a sua secção longitudinal biconvexa-

assimétrica, particularmente marcada pela sua base reservada e cortical algo espessa, bem como 

por uma silhueta de simetria pouco apurada, delimitada por bordos convexos e sinuosos com 

arestas de traçado igualmente pouco regular. Um dos bifaces em que não foi possível identificar 

o suporte corresponde a um utensílio de recorte equilibrado, onde uma silhueta relativamente 

simétrica e circunscrita por bordos de convexidade algo sinuosa é complementada por uma secção 

plano-convexa em boa medida resultante de uma estratégia operatória de desenvolvimento 

sequencial do talhe das suas duas faces. Num primeiro momento procedeu-se à configuração da 
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face superior por intermédio de uma primeira geração de levantamentos invasores e oblíquos, em 

seguida utilizados como planos de percussão para a obtenção de uma segunda geração de 

levantamentos igualmente invasores, mas agora aplanados, que determinaram a definição da face 

inferior. O afeiçoamento da extremidade biselada foi efectuado através da sua delimitação, numa 

das faces, pelo recorte marginal de um anterior levantamento através de duas extracções não 

invasoras mas a ele adjacentes, trabalho esse complementado na face oposta por retoque.  

Outra das peças cujo suporte se desconhece evidencia uma morfologia bastante irregular, 

destacando-se não só pela sua silhueta marcadamente assimétrica, como pelos bordos irregulares 

com arestas de perfil muito sinuoso, situação que é ainda reforçada pela secção longitudinal 

biconvexa e assimétrica da peça. Trata-se de um utensílio cuja configuração resulta da definição 

por talhe de duas faces justapostas de acordo com uma estratégia claramente alternante, definindo-

se a sua zona distal por uma extremidade não destacada, mas claramente biselada em resultado 

da intersecção de dois levantamentos transversais, cada um incidindo em sua face.  

Por último, regista-se ainda a presença de um utensílio de que até nós apenas chegou a 

respectiva extremidade distal correspondente a uma ponta biselada, bem delimitada e configurada 

pela intersecção de um levantamento transversal numa das faces com o negativo de um outro 

levantamento similar na face oposta, mas que aqui havia sido posteriormente regularizado por 

retoque. Ignora-se, todavia, quer a natureza do respectivo suporte, quer as características dos seus 

principais atributos tecno tipológicos.  

De seguida, entre os bifaces parciais contabilizaram-se duas peças com características 

morfológicas que determinaram a sua associação a subtipos relativamente bem diferenciados 

entre si. O primeiro corresponde a um utensílio confeccionado a partir de uma lasca de acordo 

com uma estratégia sequencial de desenvolvimento do talhe parcial das suas duas faces, o que 

muito terá contribuído para a respectiva secção plano-convexa, a qual se combina com uma 

silhueta assimétrica delimitada por bordos irregulares e com arestas de perfil igualmente sinuosos. 

As dimensões da peça, o seu índice de aplanamento, bem como a morfologia globalmente 

rectilínea dos seus bordos, sugeriam a sua classificação como um “ficron” lanceolado, embora a 

ausência de uma base minimamente espessa permitisse sublinhar a atipicidade da referida 

classificação. Quanto à sua extremidade apontada, ela resulta da intersecção de um plano diedro, 

definido na face superior por dois levantamentos transversais bipolares, com o reverso do suporte, 

tendo-se procedido ainda à posterior regularização por retoque da sua morfologia. O outro 

utensílio resultou do judicioso aproveitamento de um seixo rolado, conservando na sua base e em 

boa parte da sua face inferior amplos vestígios da superfície cortical original do suporte (EST. 

36.1). Apesar de tudo, transparece da confecção desta peça o desenvolvimento de uma sequência 

alternante do talhe das suas duas faces, de que resultou a definição de uma silhueta simétrica, 

complementar a uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica. A extremidade distal, embora 

aparentemente arredondada, evidenciava uma fracturação parcial que não permite uma leitura 

mais precisa do respectivo afeiçoamento. As dimensões da peça, bem como a morfologia espessa 
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da sua base, levaram a classificá-la como um biface parcial “proto-limande” com talão. 

Os unifaces, por seu turno, encontravam-se aqui representados por dois utensílios bem 

individualizados entre si em função dos seus atributos morfotipológicos. O primeiro foi elaborado 

a partir de uma lasca cuja morfologia original transparece aliás na secção longitudinal plano-

convexa do utensílio produzido, não obstante a ampla transformação por talhe que incidiu numa 

das suas faces ser responsável pelo delinear de uma silhueta marcadamente dissimétrica e 

apontada. A sua configuração relativamente alongada, juntamente com a espessura final da peça 

e a morfologia dos respectivos bordos - num dos casos rectilíneo e no outro com uma convexidade 

pouco acentuada, mas ambos sinuosos - determinou a sua classificação como “ficron” lanceolado. 

No que se refere à segunda peça, o seu suporte foi considerado como não identificável, não 

obstante os vestígios aí preservados permitirem admitir que tanto poderia tratar-se de uma lasca 

como de uma calote de seixo (EST. 29). Globalmente este utensílio destaca-se, porém, pela sua 

silhueta simétrica, definida essencialmente por talhe marginal e oblíquo que incide em exclusivo 

na face inferior do suporte, apresentando-se a face oposta integralmente ocupada por córtex. As 

suas dimensões levaram a considerá-lo como correspondente ao estereótipo dos amigdalóides 

com talão, no qual se destaca uma extremidade distal arredondada por retoque, enquanto a base 

se apresenta lateralmente seccionada por uma superfície oblíqua ao eixo da peça e em posição 

ortogonal em relação às suas duas faces, o que determina que se classifique em simultâneo como 

espessa e cortante a morfologia da sua zona proximal. 

Há também que assinalar a identificação de um esboço de biface definido a partir de um seixo 

rolado, cuja transformação por talhe se limitou ao destacar de uma extremidade distal 

arredondada. Foi assim a própria morfologia do suporte que determinou a silhueta assimétrica 

deste utensílio. 

Finalmente, ainda entre as peças complementares do grupo dos bifaces, regista-se a 

inventariação de três outros fragmentos de bifaces, para além da peça correspondente a uma 

extremidade distal com características tais que determinaram o seu estudo entre os bifaces de 

bisel terminal. Ora, muito embora um dos fragmentos agora contabilizado englobasse a zona 

mesial e proximal do utensílio, enquanto um outro se reportava a um utensílio do qual se havia 

eliminado apenas a respectiva zona proximal, tendo-se mesmo identificado neste último caso a 

utilização de uma lasca como suporte, em relação a nenhum deles foi possível sugerir a sua 

associação a um tipo ou grupo específico de bifaces. 

No conjunto destes utensílios não alterados é de sublinhar o manifesto recurso à utilização do 

retoque para eliminar as irregularidades mais salientes do perfil dos seus gumes periféricos, 

particularmente frequentes nas zonas de intersecção dos negativos dos levantamentos de 

configuração destas peças. 

 

À margem destes bifaces separados entre si em função do seu estado físico, surge ainda um 

utensílio com características que nos levaram a considerar como afectado por dupla pátina, ou 
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seja, evidencia indícios de ter sido transformado por talhe em dois momentos diferenciados, 

apresentando cada uma das áreas assim definidas uma alteração bem distinta. Na verdade, trata-

se de uma peça curiosa, originalmente confeccionada a partir de uma lasca de primeira geração 

cujo talão foi de imediato suprimido no decurso da sua descorticagem, tendo daí resultado um 

utensílio de silhueta dissimétrica e extremidade distal arredondada, cujas dimensões e talhe bem 

marcado permitiam associar genericamente aos chamados “ficrons” lanceolados. Após a sua 

manufacturação original e provável subsequente utilização este biface foi pronunciadamente 

alterado, evidenciando as arestas resultantes do talhe entretanto aí efectuado um acentuado 

boleamento. Posteriormente, porém, procedeu-se ao seu reaproveitamento, tendo-se para o efeito 

reavivado o gume periférico cortante por intermédio de uma série de levantamentos marginais e 

descontínuos, cujos negativos contrastam com os anteriores pela frescura das respectivas arestas, 

tirando-se claro partido da configuração originalmente definida, pelo que no essencial se terá 

mantido a respectiva classificação morfotipológica. No seu conjunto subsistiam assim neste 

utensílio inequívocos testemunhos de duas ocupações arqueológicas registadas no local, o que lhe 

conferia uma inusitada importância no âmbito das colecções de materiais líticos estudados, em 

muito ultrapassando os limites inerentes à análise e interpretação dos bifaces. 

 

Tendo em conta as condições de jazida a que se reportavam estes materiais, o estudo dos 

utensílios genericamente associados aos bifaces centrou-se nas peças muito boleadas (EF=1) e 

nas que não evidenciavam qualquer tipo de alteração (EF =3), embora se tivesse em linha de conta 

a diferenciada representação quantitativa de cada um desses grupos e em particular a reduzida 

amostragem que as dezanove peças não alteradas constituíam. Esta situação era ainda agravada 

pela circunstância de quatro delas corresponderem a fragmentos ou esboços de bifaces nos quais 

não se podiam vislumbrar muitos dos atributos em cuja caracterização se estrutura o estudo destes 

utensílios. Quanto às peças moderadamente boleadas (EF=2), procurou-se avaliar paralelamente 

quer a sua eventual associação às peças muito alteradas (EF=1), como aliás era aparentemente 

indiciado pelas condições de jazida de alguns desses materiais, ponderando-se mesmo o estudo 

conjunto de todos os objectos líticos alterados (EF=1+2), quer a sua proximidade em relação aos 

materiais cujo estado físico permanecera incólume (EF=3). 

No que se refere à sua composição tipológica, os bifaces com arestas muito boleadas evi-

denciavam características bastante similares às que se haviam registado nas indústrias líticas 

acheulenses recolhidas a jusante de Leiria em associação com a base da formação fluvial F1b 

(Quadros 7.28 e 6.28). Num total de 48 peças destaca-se desde logo a importância dos bifaces 

parciais (20) e a representação pouco expressiva de unifaces (3), enquanto entre os bifaces, 

propriamente ditos, surgem preponderantemente formas ovalares e afins, seguidas de perto pelas 

formas amigdalóides, restringindo-se, porém, a sua diversidade tipológica a mais quatro peças 

cuja morfologia e talhe fruste levou a associar na totalidade aos “ficrons” lanceolados. De registar 

ainda a curiosa circunstância de as duas dezenas de peças contabilizadas nos bifaces parciais se 
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repartirem também equitativamente de forma expressiva entre as formas ovalares e afins e as 

formas amigdalóides. Os bifaces planos, por seu lado, encontram-se limitados a uma única peça.  

Em contrapartida, os utensílios sem alteração significativa do seu estado físico, não obstante 

a menor representatividade da respectiva amostragem (19 peças), deixam transparecer uma 

presença bem menos significativa dos bifaces parciais e dos unifaces, embora em ambos os casos 

reduzidos a dois exemplares cada, enquanto o grupo dos bifaces se reparte de forma relativamente 

paritária por uma maior quantidade de tipos, sendo apenas de destacar o número maioritário dos 

bifaces de bisel terminal, os quais não se encontravam sequer representados entre as peças muito 

boleadas (Quadro 7.28). Quanto aos bifaces planos, a sua presença reporta-se de novo a valores 

residuais (1 peça). 

A análise comparativa destes dados com a dos bifaces moderadamente boleados (EF=2) ou 

muito simplesmente alterados (EF=1+2), torna bem evidente o carácter claramente híbrido destes 

dois conjuntos. Com efeito, nas duas situações, embora com algumas cambiantes, o predomínio 

dos bifaces relativamente aos bifaces parciais é bem claro, isto apesar de agora não se poder 

subestimar também a importância quantitativa destes últimos. Por outro lado, é igualmente 

significativa uma maior diversidade de formas entre os bifaces, enquanto os unifaces se reduzem 

a um diminuto número de exemplares ou não se encontram sequer representados. 

Relativamente aos suportes utilizados para a manufacturação destes utensílios, em cerca de 

metade da totalidade das peças estudadas a definição de tal atributo revelou-se inconclusiva. Nas 

restantes peças destaca-se o aproveitamento preferencial de lascas, que constituem mais do dobro 

dos seixos identificados, enquanto o recurso a outro tipo de suportes - calotes de seixos ou placas 

- se revela apenas casual (Quadro 7.28). Estas mesmas características re- 
Quadro 7.29. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces em função do seu estado físico e 

respectivo suporte. 

 

 

 

petem-se quando se consideram em separado estes utensílios em função do seu diferenciado 

estado físico, já que em qualquer dos grupos considerados prevalecem claramente os suportes 

indeterminados e as lascas surgem como o mais comum dos suportes identificados, embora entre 

as peças não alteradas a quantidade de seixos utilizados para o efeito seja bastante próxima da das 

lascas, situação que, curiosamente, se inverte em absoluto nas peças moderadamente boleadas, 

onde o número de seixos assinalados desce para valores residuais (Quadro 7.29). Em todo o caso, 

estas variações não se afiguram suficientemente significativas para nelas se estribar, ainda que 

parcialmente, a adequada individualização dos vários grupos de peças apartados com base no seu 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Lasca 15 8 5 23

Seixo 8 1 4 9

Calote 2 2

Placa 1

? 23 12 9 35
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distinto estado físico, dado o número de suportes indeterminados. 

 

Quadro 7.30. Pousias / Quinta do Cónego. Variação dos suportes utilizados entre os principais grupos 

tipológicos de bifaces. 

 

 

 

Quando, porém, se entra em linha de conta com a distribuição dos bifaces pelos principais 

grupos tipológicos considerados e se analisa a sua correlação com o tipo de suporte usado, desde 

logo se torna evidente o contraste entre a distribuição modesta e algo equitativa dos seixos pelos 

vários grupos e a forma como as lascas e as peças em que o suporte se revelou indeterminável 

surgem representadas com quantitativos inversamente proporcionais entre os dois conjuntos de 

utensílios mais expressivos destas colecções: os bifaces ovalares e afins, juntamente com o grupo 

dos bifaces amigdalóides, por um lado, e os bifaces parciais, por outro (Quadro 7.12). Com os 

bifaces ovalares e afins, assim como com os amigdalóides, predominavam os suportes 

indeterminados, situação essa a que não será estranha a alteração naturalmente mais ampla da 

massa inicial do próprio suporte, tendo-se eliminado as características susceptíveis de permitirem 

a sua adequada identificação, enquanto no âmbito dos bifaces parciais, o judicioso 

aproveitamento da morfologia do suporte conduziu à escolha frequente de lascas, proporcionando 

o seu parcial afeiçoamento a identificação do respectivo suporte.  

A análise estatística das dimensões dos bifaces, com destaque para a observação das suas 

principais medidas de tendência central, testemunha, por seu turno, o maior comprimento e 

largura das peças muito boleadas (EF=1) relativamente às peças com arestas vivas (EF=3), 

embora quando nos reportamos à espessura essa relação se inverta, já que os bifaces mais 

boleados são tendencialmente mais aplanados do que os seus congéneres não alterados (Quadro 

7.31). Mas se em relação à primeira situação descrita ela se limita à partida a confirmar dados 

entretanto já aferidos tanto para o conjunto dos materiais associáveis a Pousias/Quinta do Cónego, 

como para os produtos de talhe aí analisados, o segundo caso relaciona-se aparentemente com a 

circunstância de muitos dos utensílios mais alterados corresponderem ao sumário aproveitamento 

de suportes que originalmente evidenciariam uma reduzida espessura, como sucederia 

preferencialmente com as lascas. 

 

Lascas Seixos Calotes Placa ?

Bifaces planos 1 1 1

Bifaces lanceolados 1 1 4

Bifaces ovalares e afins 5 1 13

Bifaces amigdalóides 3 3 10

Bifaces de bisel terminal 2 3

Bifaces diversos 1

Bifaces parciais 15 6 2 5

Unifaces 2 3

Outros 1 1 4
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Fig. 7.12. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces pelos principais grupos tipológicos 

considerados em função do respectivo estado físico e sua correlação com os principais suportes a eles 

associados. 

 

Este constrangimento da morfologia original dos suportes terá também sido em grande parte 

responsável pelo referido predomínio das formas ovalares e afins ou amigdalóides entre a 

totalidade das peças estudadas, já que quer os seixos rolados, quer as lascas utilizadas como 

suportes, não apresentariam em regra um alongamento significativo. É de realçar que, 

frequentemente, as lascas apresentam mesmo uma largura superior ao seu comprimento, facto 

esse, como se viu, decorrente da exploração sistemática do quartzito sob a forma de seixos 

rolados.  

 
Quadro 7.31. Pousias / Quinta do Cónego. Estatística das dimensões dos bifaces ( em mm ). 
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E F : 1 E F : 2 E F : 3

Lascas Seixos Indetermináveis

parciaislanceolados ovalares e afins amigdalóides de bisel terminal diversosplanos
Unifaces

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

E F : 1 48 78 205 144,3 145,5 27,79

Comprimento E F : 2 20 82 196 146,9 152,5 29,74

E F : 3 16 90 190 141,1 137,5 28,58

E F : 1 48 63 115 87,1 86 11,87

Largura E F : 2 20 57 110 88,5 91 15,08

E F : 3 16 55 111 81,8 75 15,89

E F : 1 48 34 66 48,5 49,5 8,61

Espessura E F : 2 20 26 82 50,5 49,5 13,77

E F : 3 16 35 69 50,8 50 11,17
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Fig. 7. 13. Pousias / Quinta do Cónego.  Comprimento dos bifaces ( polígono de frequências ). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. 14. Pousias / Quinta do Cónego. Largura dos bifaces ( polígono de frequências ). 

 

Não deixa aliás de ser sugestivo recordar que sendo claramente predominante nos bifaces 

parciais o aproveitamento de lascas como suportes, significativamente os utensílios que aí se 

60 - 69 80 - 89 100 - 109 120 - 129 140 - 149 160 - 169 180 - 189 200 - 209

0

5

10

15

20

25

E F : 1 + 2

E F : 3

E F : 2

E F : 1

mm

25 %

30 - 39 50 - 59 70 - 79 90 - 99 110 - 119

0

5

10

15

20

25

30

35

40

E F : 1 + 2

E F : 3

E F : 2

E F : 1

mm

40 %



Estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego                                                                                   249                      

 

integram se repartem quase exclusivamente entre as morfologias ovalares ou afins e as 

amigdalóides. 

Ainda no que se refere às características dimensionais dos bifaces, destaca-se também o facto de 

as duas medidas de tendência central calculadas para o comprimento e a largura dos utensílios 

moderadamente boleados (EF=2) serem ligeiramente superiores às dos dois restantes grupos 

individualizados em função do seu distinto estado físico (EF=1 e EF=3), isto apesar de os valores 

estatísticos similares que aí se reportam à espessura de tais utensílios ocuparem uma posição 

intermédia relativamente aos bifaces de EF=1 e de EF=3. É contudo na observação dos vários 

polígonos de frequências destes atributos dimensionais que melhor ressalta a distinção entre as 

peças muito boleadas e as que permaneceram sem qualquer alteração (Figs 7.13, 7.14 e 7.15). Ao 

mesmo tempo pode-se verificar a posição relativamente intermédia ocupada pelos utensílios 

similares com um boleamento não tão pronunciado (EF=2), a qual é, porém, seguida de perto pelo 

conjunto dos utensílios alterados, independentemente da intensidade do boleamento das 

respectivas arestas (EF=1+2). De assinalar o contraste entre a distribuição plurimodal do 

comprimento e a distribuição menos variável da largura e da espessura. 

 

 
 

 

Fig. 7. 15. Pousias / Quinta do Cónego. Espessura dos bifaces ( polígono de frequências ). 
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Quadro 7.32. Pousias / Quinta do Cónego. Médias dos principais índices aferidos para a caracterização dos 

bifaces e sua variação em função do respectivo estado físico. 

 

 
 

Nas suas linhas gerais, esta distinção entre os bifaces muito alterados e aqueles cujo estado 

físico das arestas se não degradou é igualmente confirmada pelo cálculo dos vários índices 

morfológicos considerados no âmbito do estudo destes utensílios (Quadro 7.32), bem como pelos 

índices que nos permitem mensurar o desenvolvimento proporcional do gume definido por talhe 

bifacial (Pgb/Pta), unifacial (Pgr/Pgb) ou resultante do aproveitamento do eventual gume cortante 

do próprio suporte (Ptg/Pgr). Quanto aos primeiros, torna-se por demais evidente o maior 

alongamento dos bifaces do grupo EF=3 em relação aos do grupo EF=1, revelando porém estes 

últimos um índice de aplanamento ligeiramente mais próximo do dos bifaces planos. Por outro 

lado, o maior índice de bifacialidade dos utensílios não alterados é confirmado não só pelo valor 

mais elevado do índice de unifacialidade dos materiais muito boleados, como também pelo facto 

destes últimos demonstrarem tendencialmente um aproveitamento mais amplo do gume cortante 

original dos respectivos suportes. 

Do ponto de vista morfológico há ainda que assinalar a variação da forma da zona proximal 

destes utensílios, o diferenciado afeiçoamento das suas extremidades distais, o distinto equilíbrio 

das respectivas silhuetas e a forma diversificada das suas secções longitudinais, tendo sempre em 

conta o eventual constrangimento exercido pelo suporte utilizado na emergência de tais atributos. 

Relativamente à morfologia das suas bases, regista-se a presença em pouco mais de metade dos 

utensílios estudados das formas espessas (50.5%), quase sempre resultantes da preservação do 

córtex original dos  suportes. Seguem-se, pela sua ordem de importância, as bases cortantes 

(34,1%), muitas das vezes definidas por talhe unifacial, a que acresce um número bem mais 

inferior de peças em que a morfologia das suas zonas proximais se revela combinadamente 

espessa e cortante, o que permite designá-la como mista (15,3%; Quadro 7.33). Quando, porém, 

se considera a variação deste atributo por cada um dos grupos de bifaces individualizados em 

função do seu distinto estado físico, não se vislumbra qualquer diferença significativa entre eles, 

sendo apenas de destacar o expressivo número de bases cortantes entre os bifaces muito boleados, 

facto esse a que não será estranho o elevado número de lascas aí aproveitadas como suportes. Não 

deixa aliás de ser curioso verificar que a totalidade das peças em que foi possível identificar a 

utilização de seixos rolados como suportes apresentam bases espessas. Já as peças cujo suporte 

se revelou indeterminável distribuem-se de forma bem mais equitativa pelas diferentes categorias 

morfológicas aqui consideradas, muito embora também aí se note uma representação ligeiramente 

C/a C/L m/L*100 L/e Pgb/Pta Pgr/Pgb Ptg/Pgr

E F : 1 2,94 1,65 93,01 1,83 0,52 1,06 0,028

E F : 2 2,78 1,66 91,26 1,82 0,6 0,62 0,014

E F  : 3 3,65 1,7 88,47 1,72 0,56 0,43 0,002

E F : 1 + 2 2,9 1,66 92,5 1,83 0,54 0,93 0,024
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mais expressiva das bases de forma espessa. 

 
Quadro 7.33. Pousias / Quinta do Cónego. Variação da morfologia da zona proximal dos bifaces em função 

do tipo de suporte utilizado e do respectivo estado físico. 

 

 

 
 

Quadro 7.34. Pousias / Quinta do Cónego. Variação do afeiçoamento da zona distal dos bifaces em função 

do tipo de suporte utilizado e do respectivo estado físico.   

 

      

 

Por seu turno, a morfologia da extremidade distal do conjunto destas peças reparte-se 

prioritariamente entre as formas apontadas (37,6%) e as arredondadas (34,1%). As extremidades 

biseladas surgem a uma considerável distância (5,9%), enquanto nas restantes peças a zona distal 

se apresenta fracturada (17,6%) ou então o seu afeiçoamento é claramente indeterminável (4,7%), 

situação esta quase sempre decorrente do forte boleamento dos utensílios (Quadro 7.34). Note-se 

que  a correlação deste atributo com  o tipo de suporte utilizado não evidencia qualquer variação 

particularmente significativa, o mesmo acontecendo quando se considera a sua distribuição pelos 
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diferentes grupos de bifaces definidos em função do grau de alteração do seu estado físico 

(Quadro 7.35). É apenas de anotar o facto de entre as peças muito boleadas prevalecerem 

nitidamente as extremidades distais apontadas, enquanto nos bifaces moderadamente boleados 

metade das peças evidencia o arredondamento da sua ponta, predomínio esse que se verifica 

também numa proporção menos expressiva nos utensílios com arestas vivas. De igual modo, se 

releva a presença de extremidades biseladas entre estes últimos materiais, tanto mais que essa 

situação contrasta bem com a sua ausência das peças muito alteradas. 

 

Quadro 7.35. Pousias / Quinta do Cónego. Correlação entre a morfologia da extremidade proximal dos 

bifaces e o afeiçoamento da extremidade distal e sua variação em função do respectivo estado físico.  

 

 

 

Na análise conjunta da morfologia da zona proximal e da extremidade distal destas peças não 

se observa na variação de ambas, contudo, qualquer conexão significativa (Quadro 7.35). 

Quanto à silhueta destes utensílios ela revela-se na maior parte dos casos estudados mar-

cadamente assimétrica (45,3%) ou denota uma simetria algo irregular (39,5%), sendo diminuto o 

número de peças com uma morfologia equilibrada e simétrica (15,1). Não se altera nenhuma 

destas características tanto quando se avalia a distribuição destes utensílios pelos vários tipos de 

suportes identificados ou não (Quadro 7.37), como quando se pondera a sua variação pelos grupos 

de bifaces que se distinguem em função do seu diferenciado estado físico (Quadro 7.36). Apenas 

se pode referir que as peças claramente dissimétricas são mais frequentes em termos absolutos 

entre os utensílios muito boleados, enquanto nos bifaces não alterados prevalecem as silhuetas de 

simetria irregular. Esta situação não se verifica, porém, entre as peças simétricas, onde se destaca 

apenas um maior número de utensílios ligeiramente boleados. 

Finalmente, no que se refere à secção longitudinal destas peças, distingue-se de forma evidente 

uma maioria de situações em que ela se apresenta biconvexa e assimétrica (54,7%), logo se 

seguindo as plano-convexas (31,4%), já que as tabulares (10,5%) e as biconvexas e simétricas 

surgem a alguma distância (3,4%; vd. Quadro 7.38). Esta situação não apresenta todavia qualquer 

variação  significativa  quando se entra em linha de   conta com a  distribuição dos bifaces pelos 
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Quadro 7.36. Pousias / Quinta do Cónego. Correlação entre a silhueta dos bifaces e a morfologia da sua 

extremidade distal e sua variação em função do respectivo estado físico.  

 

 

 

vários grupos de peças considerados em função do seu estado físico e pelos diferentes suportes 

usados, sendo apenas de destacar um número mais significativo de peças com secção longitudinal 

plano-convexa entre os materiais muito boleados, o que não se pode deixar de relacionar com a 

expressiva utilização de lascas como suporte que aí se regista. 

 
Quadro 7.37. Pousias / Quinta do Cónego. Correlação entre a silhueta dos bifaces e o tipo de suporte 

utilizado e sua variação em função do respectivo estado físico.  

 

 

 

Pode-se assim considerar que se em termos morfológicos há indícios de uma inequívoca 

distinção entre os bifaces muito boleados e os seus congéneres não alterados, nem por isso eles 

deixam de apresentar um conjunto de atributos idênticos que permitem delinear um estereótipo 

comum a todos os materiais estudados. Não admira pois que na análise tecnológica destes 

materiais, para além da identificação de uma cadeia operatória autónoma de configuração de 

bifaces nas indústrias associadas às duas ocupações arqueológicas individualizadas na estação 

paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego, se tenha detectado que em ambos os casos elas não só 

partilhavam um mesmo esquema conceptual, como a sua manufactura se alicerçava num processo 

operatório similar, confinando-se a sua diferenciação quase sempre a variantes que o seu estudo 
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permitia observar. 

A sua concepção obedecia obviamente ao modelo característico dos bifaces acheulenses, 

traduzindo-se na definição volumétrica de um utensílio através da aposição de duas faces talhadas, 

resultando da sua intersecção o desenvolvimento numa extensão variável de um gume periférico 

e cortante e destacando-se sempre, por vezes de forma especialmente cuidada, uma extremidade 

distal de morfologia variável, embora preferencialmente apontada ou arredondada e mais 

raramente biselada (EST. 25, EST. 33 e EST. 36.2). Em geral, as duas faces são claramente 

convexas (EST. 28), mas raramente simétricas, nem tão pouco hierarquizadas, podendo em certos 

casos o judicioso aproveitamento dos suportes seleccionados traduzir-se numa redução 

substantiva da amplitude do gume definido por talhe bifacial ou limitando-se a incidência do talhe 

à transformação exclusiva de uma das faces do suporte, o que dá origem ao aparecimento de 

bifaces parciais (EST. 36.1) e, nalguns casos, aos chamados unifaces (EST. 29). 

 

Quadro 7.38. Pousias / Quinta do Cónego. Correlação entre a secção longitudinal dos bifaces e o tipo de 

suporte utilizado e sua variação em função do respectivo estado físico.  

 

  

 

O processo operatório destes bifaces, por seu turno, iniciava-se por uma mesma estratégia de 

aprovisionamento. Com efeito, quer no decurso da ocupação a que é possível associar os materiais 

líticos mais boleados, quer posteriormente, o homem paleolítico que aí se fixou pode sempre 

dispor localmente, em quantidade e em qualidade, da matéria-prima indispensável à produção por 

talhe de uma diversificado conjunto de objectos líticos, boa parte dos quais chegaram aliás até 

nós como o único testemunho dessas mesmas presenças.  

Num primeiro momento, os seixos rolados, maioritariamente de quartzito, espraiavam-se 

abundantemente pelo próprio leito do rio por onde deambularia o homem paleolítico. Quando 

ainda durante o Paleolítico inferior o homem regressou de novo a este lugar, numa altura em que 

o rio já correria certamente encaixado nas suas imediações, a erosão e o revolvimento, pelo menos 
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parcial, do depósito fluvial aí preservado proporcionaria também um fácil acesso à referida 

matéria-prima. 

Nestas condições, facilmente se compreeenderá a forma criteriosa e oportunista como em 

ambos os casos se procedia à escolha dos suportes para a manufacturação dos bifaces, 

procurando-se tirar partido da morfologia original dos seixos rolados ou da adequação da forma 

das lascas produzidas para o efeito (Quadro 7.39). Mas se entre os materiais muito boleados, à 

semelhança do que se havia registado nas indústrias acheulenses da base de F1b, o número de 

lascas utilizadas como suporte era superior ao dos seixos rolados identificados, já entre os bifaces 

não alterados, como se viu, a utilização destes dois suportes revelava-se mais equilibrada, 

permanecendo nas duas situações idêntica  a  proporção de utensílios em que o suporte se revelou 

indeterminado. De qualquer forma, o facto de em quase metade da totalidade das peças 

inventariadas não se ter identificado a natureza do respectivo suporte, não deixa de permitir que 

se pense que uma boa parte delas terão resultado do aproveitamento de suportes cuja menor 

inadequação da sua morfologia original implicou a profunda transformação da volumetria 

original, sendo de admitir que tais suportes corresponderiam a seixos talhados. 

 
Quadro 7.39. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces pelas diferentes estratégias de 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces e sua variação em função do suporte utilizado e do respectivo 

estado físico.  

 

 

 

A fase de configuração destes utensílios, por seu turno, traduziu-se essencialmente na 

transformação dos suportes seleccionados através do desenvolvimento alternante do talhe das 

suas duas faces, recorrendo-se aparentemente para o efeito à utilização exclusiva do percutor duro 

(EST. 26, EST. 30.1 e EST. 36.2; vd. Quadro 7.39). 

Os utensílios assim confeccionados apresentavam em geral planos de equilíbrio bifacial e 

bilateral algo imperfeitos, tendo certamente contribuído para esta última característica a 
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incidência fortuita e quase sempre descontínua do retoque de regularização dos respectivos 

bordos (EST. 25 e EST. 31). Registe-se, contudo, que nas peças muito boleadas a natural 

maceração do gume periférico impedia frequentemente a identificação da presença de retoque, 

enquanto entre as peças não alteradas era manifesta a sua incidência preferencial do retoque na 

zona mesial dos bordos, podendo-se nalguns casos estender para a zona distal ou proximal 

adjacente (EST. 27 e EST. 28). 

Complementarmente, procedeu-se ainda ao afeiçoamento da extremidade distal destas peças, 

determinando tanto a definição de uma morfologia apontada como arredondada (EST. 24.1 e EST. 

29; vd. Quadro 7.40). No primeiro caso, enveredou-se quase sempre pela criação numa das faces, 

no mínimo, de uma aresta longitudinal resultante da intersecção de dois levantamentos 

transversais e bipolares, a partir da qual se pode estabelecer a posição da ponta afilada do 

utensílio, enquanto para o seu arredondamento se recorreu amiúde ao retoque complementar da 

zona distal do utensílio. 

 
Quadro 7.40. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces pelas diferentes estratégias de 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces e sua variação em função do afeiçoamento da extremidade 

distal e do respectivo estado físico.  

 

 

 

Em termos gerais, este processo operatório de configuração não apresentava variações 

significativas quando se considerava a partição do conjunto dos utensílios estudados pelos vários 

grupos identificados em função do diferenciado estado de alteração que patenteavam (Quadro 

7.40). É de realçar todavia, a partir da aferição de alguns atributos atrás referidos, a ocorrência de 

duas situações peculiares que permitem aparentemente vislumbrar indícios da individualização 

dos materiais não alterados (EF=3) em relação às peças muito boleadas (EF=1). Logo em primeiro 

lugar, não se pode ignorar a circunstância de os utensílios com arestas vivas apresentarem 

tendencialmente uma maior elaboração, como se deduz aliás da reduzida representação dos 
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bifaces parciais e dos unifaces que aí se verifica, o que deixa transparecer um cuidado acrescido 

no apuro da sua configuração e vai ainda de encontro ao facto de ser exactamente entre as peças 

muito boleadas que se concentra proporcionalmente uma maior quantidade de utensílios com 

silhueta marcadamente assimétrica. Por outro lado, regista-se igualmente entre as peças não 

alteradas um número mais significativo de casos em que o talhe das duas faces se desenvolveu 

sequencialmente (1/4 das peças), muito embora não decorra daí necessariamente uma distinção 

hierárquica das suas duas faces (EST. 35), tanto mais que a quantidade de bifaces com uma secção 

plano-convexa é proporcionalmente mais expressiva entre as peças mais boleadas (EST. 24.1 e 

EST. 30.1; vd. Quadro 7.41). 

Em todo o caso, não se pode deixar de relembrar uma vez mais a amplitude relativamente 

reduzida destas variações, bem como a própria disparidade e limitação das amostragens 

consideradas, o que nos obriga a encarar com alguma prudência o real significado destas 

asserções. Quanto à conjugação das diferentes estratégias de definição por talhe das duas faces 

com a partição destes utensílios pelos diferentes grupos tipológicos cujo estudo se considerou, é 

aliás de salientar a ausência de qualquer conexão significativa, tanto mais que a esmagadora 

maioria das peças se encontra associada a uma sequência operatória alternante de configuração 

das suas duas faces (Quadro 7.42). 

 
Quadro 7.41. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos bifaces pelas diferentes estratégias de 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces e sua variação em função da respectiva secção longitudinal 

e estado físico.  

 

 

 

Finalmente, no que se refere à última fase do processo operatório destes utensílios, procurou-

se ainda identificar a presença de eventuais testemunhos da sua utilização e ponderar também as 

razões que levaram ao seu abandono, mesmo tendo em conta as limitações  
 

 

Biconvexa Biconvexa Plano -
assimétrica simétrica - convexa Tabular

E F : 1 19 1 12 5

Alternante E F : 2 12 1 2 1

E F : 3 8 1

E F : 1

Alterna E F : 2 1

E F : 3

E F : 1 2

Sequencial E F : 2 2

E F : 3 2 2

E F : 1 3 2 1

Indeterminável E F : 2 1 1

E F : 3 1 1



258                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 
 

 

Quadro 7.42. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos principais grupos tipológicos de bifaces pelas 

diferentes estratégias de desenvolvimento do talhe das suas duas faces e sua variação em função do 

respectivo estado físico.  

 

 

 

decorrentes dos diferentes e deficientes contextos geoarqueológicos a que é possível associar 

estas indústrias. Mas se em relação aos materiais mais antigos o seu intenso boleamento afastou 

qualquer veleidade de levar a bom termo tal propósito, já relativamente aos utensílios não al-

terados é de sublinhar a presença de alguns fragmentos que indiciam a existência de acidentes de 

fracturação destas peças, situação essa aparentemente reforçada pela pontual presença de 

fracturas menos expressivas noutros utensílios. Quanto à identificação de vestígios de utilização 

nas potenciais zonas activas destes utensílios, quer o tipo de matéria-prima usada, quer as 

referidas condições de jazida, tornam inviável qualquer interpretação credível.  
 

 

7.2.2.2. Machados de mão 

 

No conjunto das colecções estudadas identificaram-se 42 machados de mão, o que corresponde 

a 4,3% do total das peças inventariadas e a 19,3% dos respectivos utensílios. Constituem em 

termos quantitativos o terceiro grupo de utensílios mais importantes, logo a seguir aos bifaces e 

aos utensílios sobre lasca, muito embora esta relação proporcional não seja constante quando se 

considera a partição do conjunto dos materiais líticos pelos diferentes grupos definidos em função 

do seu distinto estado físico (Quadro 7.6). Em qualquer caso, a totalidade destes utensílios foi 

elaborada a partir de lascas de quartzito, não se vislumbrando em nenhum deles vestígios da 
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utilização de percutor brando no decurso do seu processo de manufacturação. 

 

Mais de metade dos machados de mão, num total de 24 peças, denotavam um acentuado 

boleamento das respectivas arestas de talhe, tendo sido consequentemente contabilizados entre os 

materiais muito alterados, onde representam 7,6% do conjunto dos objectos aí agrupados e 25,5% 

dos seus utensílios (Quadro 7.6). Correspondem aí, pelo seu número, ao segundo grupo de 

utensílios mais importante, imediatamente a seguir ao dos bifaces, com exactamente metade dos 

efectivos destes últimos. 

 
Quadro 7.43. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição classificativa dos machados de mão em função 

do seu estado físico.  

 

  

 

     Em termos classificativos, de acordo com a metodologia adoptada, 11 destas peças integra-se 

no tipo “0”, que assim constitui o tipo melhor representado entre os machados de mão muito 

boleados (Quadro 7.43). No que se refere aos suportes utilizados, a esmagadora maioria destes 

utensílios resultou naturalmente do aproveitamento de lascas primárias de descorticagem 

associáveis a uma primeira geração de extracções, repartindo-se equitativamente entre os tipos 

10A e 19A da classificação das lascas. A única excepção reporta-se a um utensílio que pelas suas 

características morfológicas se pode relacionar à variante do tipo “0” que alguns autores 

procuraram inicialmente individualizar como um tipo autónomo, denominando-o por tipo VII 

(BENITO DEL REY, 1972-1973), e que resulta do aproveitamento de uma lasca onde a 

preservação marginal de um bordo cortical permitiu a definição de um gume resultante da 

intersecção dessa superfície com o reverso da lasca, apresentando-se o resto do anverso do suporte 

recoberto por negativos de anteriores levantamentos.  

Já a análise da direcção de percussão dos suportes destes utensílios revelou uma variação tal 

que inviabilizou a identificação de um estereótipo minimamente abrangente da amostragem em 

estudo (Quadro 7.43). 

Para a configuração destes utensílios procurava-se, apesar de tudo, tirar o máximo partido 

possível da morfologia original dos suportes, o que em longa medida ajuda a explicar a manifesta 

prevalência das silhuetas em U, dada a clara tendência para a produção de lascas ovalares ou 

subquadrangulares a que a exploração do quartzito sob a forma de seixos rolados conduzia 

(Quadro 7.45). Aliás, em termos dimensionais estes utensílios apresentam em geral valores re- 
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Quadro 7.44. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 

sua direcção de percussão e do respectivo estado físico. 

 

 

 

lativamente próximos entre o seu comprimento e a respectiva largura, o que tem como 

consequência um baixo índice de alongamento (Quadro 7.46). Esta situação permite-nos 

compreender que o afeiçoamento dos respectivos bordos fosse quase sempre determinado pelo 

desenvolvimento de um retoque marginal, mas só muito pontualmente bifacial, visando 

essencialmente criar as condições ergonómicas mais ajustadas ao seu manuseamento. Daí não só 

a frequente dissimetria do recorte da generalidade das suas silhuetas, como também o equilíbrio 

na distribuição destas peças pelas secções transversais biconvexas-assimétricas e plano-convexas, 

estas últimas indiciando um óbvio condicionamento decorrente da volumetria original dos su-

portes (Quadro 7.47). Este último facto ajuda a explicar o predomínio,  ainda que pouco 

expressivo,  dos gumes de convexidade regular,  logo seguidos dos gumes rectilíneos sinuosos, 

na sua maior parte com uma posição oblíqua em relação ao eixo da peça. Acresce que no que se 

refere à morfologia da zona proximal destes utensílios, destacam-se tanto as formas cortantes 

como as espessas, em qualquer dos casos preferencialmente resultantes da preservação da 

morfologia original das lascas suporte. 

Um destes machados de mão, recolhido no decurso da intervenção arqueológica realizada na 

jazida de Pousias/Quinta do Cónego, tendo sido manufacturado a partir de uma lasca de tipo 19A, 

evidencia um trabalho de regularização um pouco mais amplo, apesar de incidir 

predominantemente no reverso do suporte (EST. 37). A face superior do utensílio apresenta-se 

com efeito coberta na sua quase totalidade pela superfície cortical original do suporte, sendo 

apenas recortada ao longo do respectivo bordo esquerdo por um retoque contínuo mas de 

incidência claramente marginal e oblíqua, enquanto a face oposta nos surge amplamente ocupada 

por retoques invasores e aplanados que se desenvolvem a partir de ambos os bordos, apesar de 
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E F : 1 3 1 2 1 1 3

0 E F : 2 1 1

E F : 3 1 1 1

E F : 1 2 2 3

I E F : 2 2 1

E F : 3 1 2 1

E F : 1 2 1

I I E F : 2 1 1

E F : 3 2

E F : 1 1

V E F : 2
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num deles tal afeiçoamento se ter traduzido na extracção de um único levantamento de grandes 

dimensões. O gume distal deste machado de mão, dispondo-se perpendicularmente em relação ao 

eixo maior da peça, denota uma morfologia globalmente rectilínea, mas com irregularidades em 

boa parte decorrentes dos retoques inversos e contínuos que evidencia, os quais só se pode sugerir 

que tenham resultado da utilização do próprio machado, dada a pronunciada alteração que este 

utensílio apresenta. De realçar, porém, a dissimetria da sua silhueta e a respectiva secção 

transversal marcadamente plano-convexa, esta última sublinhada pela convergência da 

morfologia original do suporte com a estratégia de desenvolvimento do retoque dos bordos em 

que se alicerçou a sua manufacturação26. 

 
Quadro 7.45. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 

sua silhueta e do respectivo estado físico. 

 

 

 

De seguida, associam-se ao tipo I um total de 7 peças, o que as transforma no segundo grupo 

de machados de mão em termos numéricos. Relativamente aos suportes, a manufacturação destes 

utensílios, como a sua própria definição requer, baseou-se em geral no aproveitamento exclusivo 

de lascas de primeira geração, muitas das quais recortadas por um amplo negativo de um anterior 

levantamento cuja intersecção com o reverso do suporte permitia definir o gume do utensílio logo 

no momento da obtenção da lasca suporte, o que patenteava a premeditada definição da sua zona 

activa. Traduzindo certamente uma precária pré-determinação, o recorte do anverso do suporte 

por uma anterior extracção afigurava-se tão diminuto numa das peças que se optou por considerar 

a integração do suporte entre as lascas que apresentavam o seu dorso integralmente em córtex. 

Noutros, porém, o processo de configuração dos utensílios, apesar de se limitar à regularização 

dos respectivos bordos, determinou uma transformação tal do anverso do suporte que impediu a 

sua adequada classificação. 

Todavia, de acordo com a análise das respectivas direcções de percussão é possível considerar 

que estes utensílios resultavam do aproveitamento de lascas alargadas, embora com uma largura 

próxima do comprimento, em virtude dos já referidos condicionamentos subjacentes à obtenção 

dos suportes. Esta mesma situação terá aliás novamente contribuído para o predomínio das 

                                                      
26 Por lapso, numa notícia preliminar que se publicou sobre a intervenção arqueológica realizada nesta 

jazida (CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991), a troca da numeração de uma das estampas de desenhos nele 

incluídas levou à associação deste utensílio com o tipo VI e do utensílio do tipo VI aí figurado com o tipo 

O, embora uma cuidada observação de ambas as gravuras permita desfazer facilmente o equívoco. 

0 I I I V V I
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silhuetas em U. 

 

Quadro 7.46. Pousias / Quinta do Cónego. Variação das dimensões dos machados de mão. 

 

 

 

Mas se no processo de manufactura dos utensílios deste tipo a obtenção do suporte era um 

momento decisivo, o trabalho subsequente limitava-se à regularização dos bordos laterais, na 

maior parte dos casos através de um retoque parcial, não bifacial e marginal, daí resultando o 

delinear de silhuetas assimétricas e secções transversais maioritariamente plano-convexas 

(Quadro 7.47). O gume destas peças, por seu turno, apresentava uma morfologia convexa e um 

posicionamento oblíquo relativamente ao eixo da peça. 

Numa das peças contabilizadas entre os machados de tipo I, também ela curiosamente oriunda da 

pequena escavação efectuada no local e igualmente muito alterada, a fase de configuração dos 

bordos do suporte incidiu exclusivamente na zona marginal do respectivo bordo direito (EST.38). 

Os levantamentos que aí se observam no reverso apenas procuravam aparentemente regularizar a 

base do utensílio ou surgiam de forma  descontínua, sendo neste caso provavelmente imputáveis 

às condições geoarqueológicas de jazida destes materiais, não impedindo contudo a assimetria da 

silhueta do utensílio, nem tão pouco o delinear da sua secção transversal plano-convexa, 

determinada em boa medida pela morfologia original da lasca suporte. 

Tecnologicamente próximo dos dois tipos anteriormente descritos pela sua diminuta 

complexidade, dado que a respectiva pré-determinação se limita à definição do respectivo gume, 

enquanto o trabalho de configuração posterior à obtenção do suporte se restringe a regularização 

dos seus dois bordos, o tipo II está representado entre os materiais muito boleados por 3 peças. 

Duas delas resultaram, porém, do aproveitamento de lascas de semidescorticagem, onde para 

além do negativo que permitia a definição do gume de ambos os machados surgiam testemunhos 

de outras extracções anteriores, apesar de lateralmente se encontrar preservado um significativo 

dorso cortical invasor. 
 

N Min Max

E F : 1 24 103 180

Comprimento E F : 2 7 73 148

E F : 3 11 79 187

E F : 1 24 73 118

Largura E F : 2 7 55 98

E F : 3 11 59 106

E F : 1 24 27 64

Espessura E F : 2 7 24 47

E F : 3 11 28 71
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Quadro 7.47. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 

sua secção transversal e do respectivo estado físico. 

 

 

 

Na prática correspondiam a peças de transição entre o tipo I e II, tendo-se porém optado por 

as contabilizar entre os do tipo II. O terceiro utensílio inventariado apresenta uma alteração tal 

que se revelou impossível definir a classificação do respectivo suporte.  

Registe-se que nos dois primeiros casos referidos se aproveitou para a delimitação de um dos 

bordos do utensílio os talões lisos dos suportes, ambos desenvolvendo-se segundo um plano 

ortogonal às suas duas faces, circunscrevendo-se a regularização do bordo oposto a um retoque 

contínuo mas não bifacial. Todas as peças evidenciavam, contudo, silhuetas de recorte 

dissimétrico, duas delas com forma em U e uma terceira em V, enquanto duas das suas secções 

transversais são tabulares e a outra biconvexa-assimétrica. A análise das suas direcções de 

percussão permite ainda deduzir que estes utensílios resultaram do aproveitamento de lascas 

alargadas, embora de recorte ovalar ou subquadrangular, dada a proximidade que as suas duas 

principais dimensões apresentam. O gume surge igualmente em todas elas com um recorte rectilí-

neo, dispondo-se obliquamente em relação ao eixo maior das peças. 

O conjunto dos utensílios em análise integra ainda um único machado de mão do tipo V (EST. 

39). A peça em causa apresenta uma morfologia alongada, ligeiramente dissimétrica e com uma 

secção transversal biconvexa-assimétrica, tendo sido elaborada a partir de uma lasca 

indeterminável, já que o talhe amplo de regularização dos seus bordos, claramente bifacial e 

invasor, alterou substancialmente a morfologia de ambas as faces. Trata-se aliás de um utensílio 

em que se justifica plenamente o dúbio recurso à expressão de «biface-hachereau» ou «hachereau-

biface», apesar de a leitura técnica por nós realizada desta peça, não obstante a sua superfície 

profundamente boleada e alterada, permitir entrever a existência de um gume pré-determinado 

resultante da intersecção do reverso do suporte com o negativo de um levantamento anterior, 

sugerindo consequentemente a sua classificação como um machado de mão. Não é todavia 

0 I I I V V I
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possível eliminar em absoluto a hipótese de a extracção referida ter ocorrido após a obtenção do 

próprio suporte, o que a confirmar-se obrigaria a classificar este utensílio como um biface de bisel 

terminal. Prevaleceu, no entanto, a primeira interpretação, isto sem esquecer que os estigmas 

técnicos em que se baseia estarem longe se ser inequívocos, para o que muito terá contribuído a 

referida alteração do estado físico da peça. 

Finalmente, há a assinalar a presença de dois utensílios confeccionados a partir de lascas 

Kombewa, o que levou a classificá-los como machados de mão de tipo VI. Ambos apresentavam 

uma regularização sumária dos respectivos bordos por retoque parcial e não bifacial, daí 

resultando a definição de silhuetas assimétricas, num dos casos com um recorte em U, noutro em 

V (EST. 37.2), denotando a primeira peça uma secção transversal plano-convexa e um gume 

rectilíneo perpendicular ao eixo da peça, enquanto a segunda nos surge com uma secção 

transversal biconvexa-assimétrica e um gume convexo sinuoso igualmente perpendicular ao eixo 

do utensílio. 

A presença destes dois últimos utensílios destaca-se do conjunto pela circunstância de ela 

testemunhar o desenvolvimento de um método de talhe visando a obtenção de amplas lascas pré-

determinadas. Mas se a sua existência é assinalável no Norte de África desde os primórdios das 

indústrias acheulenses locais (BALOUT, BIBERSON e TIXIER, 1967), na Ibéria a sua 

ocorrência não é tradicionalmente registada antes da emergência do tradicionalmente designado 

«Acheulense médio» (QUEROL e SANTONJA, 1976-1977 e 1979). Note-se, contudo, que o 

aspecto particularmente fruste de ambos os machados de mão de tipo VI aqui referidos não afasta 

a hipótese de os respectivos suportes resultarem da incidência fortuita do talhe no reverso de uma 

ampla lasca, o que anularia eventualmente a premeditada pré-determinação. Refira-se, aliás, que 

parte destes suportes poderiam resultar de uma operação de talhe com percutor fixo (bigorna), o 

que tornariam mais admissível a produção casual de lascas com características Kombewa. 

 

O número de machados de mão contabilizados entre os materiais moderadamente boleados é 

particularmente diminuto - 7 utensílios - não representando mais do que 1,9% do total de peças 

aí inventariadas e 10,5% dos utensílios identificados (Quadro 7.6). A sua classificação reparte-se 

equitativamente entre os três tipos menos complexos - tipos “0”, I e II - todos eles evidenciando 

um processo de configuração em que a regularização dos respectivos bordos se viu reduzida ao 

mínimo indispensável. Esta situação contribuiu tanto para a definição de um plano de equilíbrio 

bilateral imperfeito, dada a morfologia dissimétrica da generalidade das suas silhuetas (Quadro 

7.37), como também para o desenvolvimento de um plano de equilíbrio bifacial por norma pouco 

conseguido, bem patente na prevalência de secções transversais tabulares ou plano-convexas 

(Quadro 7.38). Globalmente, ressalta todavia a reduzida representatividade da amostragem em 

análise. 

No chamado grupo “0” integraram-se 2 peças, ambas elaboradas a partir de lascas primárias 

de descorticagem cujo talão foi suprimido no decurso do processo de afeiçoamento dos seus 
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bordos por retoque marginal, só raramente bifacial e por vezes abrupto. Partilhando ainda um 

mesmo recorte em V e uma secção transversal plano-convexa, estas duas peças evidenciam um 

gume em posição oblíqua, num dos casos rectilíneo e no outro convexo. 

Os 3 machados de mão de tipo I que se identificaram correspondem também a utensílios com 

uma silhueta dissimétrica, embora agora com uma morfologia em U e secção transversal tabular. 

Todos eles resultaram do aproveitamento de lascas de primeira geração com uma largura 

aparentemente mais elevada do que o respectivo comprimento, como se deduz da prevalência de 

direcções de percussão perpendiculares ao eixo de simetria dos machados de mão. Numa das 

peças o seu gume distal, convexo e em posição particularmente oblíqua, foi destacado pela própria 

regularização dos bordos adjacentes por retoque com uma incidência, amplitude e inclinação 

bastante diversificada, apresentando-se a preservação do córtex original do anverso do suporte 

circunscrita à sua zona proximal, o que sugere uma clara aproximação às peças de transição entre 

os tipos I e II (EST. 40.1). Um outro utensílio com um gume rectilíneo em posição 

manifestamente menos oblíqua, mas igualmente bem destacado, apresenta uma placa residual 

bastante irregular e de novo limitada à zona proximal do utensílio, integrando ainda na 

regularização do seu bordo direito o amplo talão original do suporte (EST. 40.2). 

Por fim, assinala-se a presença de 2 outros machados de mão do tipo II, resultando natu-

ralmente a sua manufacturação do aproveitamento de 2 lascas de segunda geração, num dos casos 

evidenciando o talão liso original ainda preservado, enquanto no outro o talão foi suprimido no 

decurso do processo de afeiçoamento da sua morfologia através da regularização parcial e 

diversificada dos respectivos bordos. Ambos denotam também gumes de forma rectilínea e em 

posição perpendicular, bem como silhuetas em U relativamente dissimétricas, registando-se 

contudo direcções de percussão perpendiculares entre si e secções transversais igualmente 

diferentes, num dos casos tabular e no outro plano-convexa. 

 

Os machados de mão que não apresentam qualquer alteração significativa do seu estado físico 

constituíam uma amostragem pouco mais expressiva do que a anteriormente analisada, muito 

embora as 11 peças inventariadas evidenciassem uma representatividade proporcional bem mais 

significativa, com valores parcialmente próximos aos apresentados entre os materiais muito 

boleados (EF=1; vd. Quadro 7.43). Com efeito, se em relação ao conjunto dos materiais com 

características similares no que se refere ao seu estado físico a sua representatividade é algo 

diminuta - 3,8% - eles constituem porém 1/5 dos utensílios aí identificados, apesar de este valor 

se colocar pela sua ordem de importância a seguir ao dos utensílios sobre lascas e ao dos bifaces. 

Já quanto à sua classificação de acordo com os parâmetros adoptados, denota-se uma distribuição 

aparentemente mais equitativa entre os vários tipos assinalados, registando-se contudo de novo a 

ausência dos tipos associados ao aproveitamento de suportes pré-determinados por métodos de 

talhe mais sofisticados - tipos III e IV - a par do predomínio dos tipos menos complexos. 

Três das peças foram associados ao tipo “0”, qualquer uma delas fruto de um judicioso 
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aproveitamento de lascas de descorticagem de primeira geração. Só num caso, porém, se possa 

assinalar a presença de um talão cortical, dado que nos dois restantes utensílios o talão foi 

eliminado no decurso da sua fase de configuração com a regularização dos respectivos bordos 

laterais, quase sempre através de retoque marginal e oblíquo, pontualmente abrupto, raramente 

bifacial. No seu conjunto estes machados de mão evidenciavam contudo silhuetas em U 

marcadamente assimétricas, em que a morfologia espessa das suas zonas proximais resultava da 

preservação local da forma original do suporte, apresentando ainda duas das peças secções 

transversais tabulares, enquanto numa terceira ela se revelava biconvexa e assimétrica. De 

assinalar também a convexidade do gume de dois dos machados, um dos quais ocupando uma 

posição oblíqua em relação ao eixo maior da peça e surgindo o outro em posição perpendicular. 

No outro machado de mão não foi possível estabelecer a definição destes últimos atributos, dada 

a fracturação desta zona da peça. Registe-se ainda que um dos machados de mão correspondia 

claramente a uma variante do tipo “0”, a cuja hipotética existência já se aludiu entre os utensílios 

similares muito alterados - daí o seu suporte corresponder a uma lasca 21A - embora a sua 

associação e consequente inventariação entre os utensílios de tipo “0” seja inquestionável. 

Quanto aos machados de mão de tipo I, eles surgem aqui representados por 4 peças, todas 

revelando um recorte em U e uma inequívoca dissimetria, apesar de as respectivas secções 

transversais se destacarem por uma apreciável diversidade de formas. A sua manufactura 

alicerçou-se desde logo no aproveitamento de lascas de primeira geração resultantes do desen-

volvimento lateral e adjacente da descorticagem do núcleo, encontrando-se apenas conservado 

num dos utensílios os vestígios do talão do seu suporte. Aparentemente, de acordo com a análise 

das respectivas direcções de percussão, os suportes usados corresponderiam a lascas alargadas, o 

que se veio a reflectir no facto de a generalidade das zonas proximais dos utensílios se revelar 

cortante. Após a obtenção do suporte, a sua configuração limitava-se à regularização dos bordos 

por retoque marginal, só muito raramente invasor e predominantemente oblíquo, quase sempre 

parcial na sua extensão e não bifacial. Procurava-se assim contribuir não só para uma 

regularização da morfologia do utensílio, visando criar sobretudo melhores condições para a sua 

preensão, como também delinear lateralmente, quando necessário, o respectivo gume, cuja forma 

bastante diversificada se associava tanto a uma posição oblíqua como perpendicular em relação 

ao eixo da peça. 

No tipo II, por seu turno, contabilizaram-se dois utensílios com uma silhueta em U de recorte 

igualmente pouco equilibrado, apresentando a secção transversal de um deles uma morfologia 

biconvexa e assimétrica, enquanto no outro era plano-convexa. Uma das peças resultava do 

aproveitamento de uma lasca de descorticagem de primeira geração com talão cortical, onde para 

além do negativo de um anterior levantamento que conduziu à definição do respectivo gume, o 

anverso surgia recortado por outros pequenos negativos de antigas extracções que só parcialmente 

eliminaram a superfície cortical aí presente, determinando a associação do utensílio ao tipo II dos 

machados de mão, mas correspondendo todavia a uma forma de transição entre o tipo I e o tipo 
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II. Refira-se que a orientação oblíqua da direcção de percussão do suporte relativamente ao eixo 

maior do utensílio, combinada com a regularização dos bordos por retoques de incidência 

unifacial e, num dos casos, com uma amplitude parcial, muito contribuiu para a morfologia 

dissimétrica do utensílio, onde ainda se destacava um gume rectilíneo em posição também 

oblíqua. Já a segunda peça considerada apresentava apenas no seu anverso o testemunho residual 

de um dorso cortical, tendo-se procedido à regularização dos seus bordos por um retoque 

parcialmente bifacial, por vezes invasor e até aplanado, o que no entanto não impedia também 

aqui a dissimetria da sua silhueta. 

Os machados de mão não alterados integravam ainda duas outras peças, uma manifestamente 

associada ao tipo V, dada a ampla transformação sofrida pela volumetria original do seu suporte 

no decurso da sua fase final de configuração, enquanto a outra resultava do aproveitamento de 

uma lasca produzida pelo método de debitagem Kombewa, sendo classificada como um machado 

de mão do tipo VI. No primeiro caso tratava-se de uma peça com uma silhueta em V algo 

irregular, complementada por uma secção transversal tabular para a qual havia contribuído uma 

regularização dos seus bordos laterais por levantamentos bifaciais que aí se desenvolveram 

amplamente, levantamentos esses invasores e oblíquos numa das suas faces, enquanto na face 

oposta a sua incidência é claramente marginal e a incidência aplanada. Acresce que o gume 

rectilíneo deste utensílio surge novamente em posição oblíqua em relação ao eixo da peça. Já o 

machado de mão do tipo VI, evidenciando atributos morfológicos pouco explícitos - silhueta em 

U e assimétrica, talhe bifacial relativamente amplo, embora tirando partido do posicionamento 

estratégico de um dos seus talões, gume rectilíneo em posição mais uma vez oblíqua – se 

destacava pela circunstância de a produção do seu suporte estar associada a um método de 

debitagem estruturada no desenvolvimento de um conjunto de procedimentos que visavam a 

obtenção de produtos de debitagem de forma claramente pré-determinada. 

 

Da análise conjunta destes utensílios ressalta a partilha de uma série de atributos morfotécnicos 

que muito contribuem para que se não vislumbre qualquer distinção significativa entre os vários 

grupos de materiais pelos quais eles se repartem em função do seu estado físico. Com efeito, 

embora reportando-se a quantitativos não só bastante diferenciados entre si, como também a 

amostragens por si mesmas pouco importantes, é possível observar nos machados de mão muito 

boleados (EF=1) e nos utensílios congéneres não alterados (EF=3) a presença dos mesmos tipos, 

registando-se ainda em ambos os casos uma prevalência inequívoca dos tipos tradicionalmente 

considerados menos complexos em termos técnicos (tipos “0”, I e II; Quadro 7.43). Aliás, se 

alguma diferenciação emerge entre os dois grupos de machados de mão considerados, ela traduz-

se apenas numa representação ligeiramente mais importante dos tipos menos complexos no grupo 

dos materiais muito boleados, destacando-se em particular o peso dos utensílios do tipo “0”. De 

lado, pela sua representatividade claramente residual, ficam, porém, os machados de mão 

boleados de forma pouco pronunciada (EF=2), aí assinalando também a presença exclusiva dos 
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tipos mais simples atrás referidos. 

Apenas o peso proporcional destes utensílios em cada um dos dois principais grupos de mate-

riais individualizados pelo seu distinto estado físico revela um contraste bem mais significativo. 

Com efeito, se nas peças muito boleadas os machados de mão constituem apenas 7,6% do total 

dos objectos aí reunidos, sendo logo a seguir aos bifaces o segundo grupo de utensílios mais 

numerosos, já que representam 25,5% do conjunto dos utensílios aí identificados, entre as peças 

sem alteração eles não correspondem a mais de 3,8% dos objectos líticos inventariados, embora 

representem 20% do total dos utensílios assinalados, surgindo pela sua ordem de importância em 

terceiro lugar, a seguir aos utensílios sobre lasca, aqui de longe os mais numerosos (43,6%), e aos 

bifaces (34,6%; Quadro 7.6). Registe-se, igualmente, que na primeira situação referida a relação 

entre bifaces e machados de mão é de 2 para 1, enquanto no segundo grupo é de cerca de 3 para 

2. 

Em todo caso, é por demais evidente a existência em qualquer um dos grupos considerados de 

uma cadeia operatória autónoma visando a produção de machados de mão, não se observando 

contudo entre elas distinções pertinentes. Proporcionando-se nas situações referidas o 

desenvolvimento de uma estratégia idêntica de aprovisionamento da matéria-prima, baseada na 

abundância local de quartzito sob a forma de seixos rolados, a fase inicial de produção dos 

suportes viu-se particularmente facilitada quer se tratasse da produção de utensílios em que o 

gume distal transversal resultava da intersecção da superfície cortical do anverso do suporte com 

a face de estalamento conservada no respectivo reverso, quer o próprio processo de confecção do 

utensílio se iniciasse com a obtenção do negativo de um levantamento anterior ao destacamento 

do próprio suporte, o qual ao ser recortado pela posterior extracção deste último conduzia à 

definição de um gume com uma angulação mais eficiente e cuja existência havia sido claramente 

pré-determinada.  

As lascas assim produzidas nem sempre apresentavam uma morfologia particularmente 

regular e padronizada, o que com o dos respectivos bordos com uma extensão raramente muito 

ampla e bifacial, dava origem à produção de utensílios com planos de equilíbrio bilateral e bifacial 

muito pouco conseguidos. Nesta fase de configuração procurava-se aproveitar ao máximo as 

vantagens que acompanhavam na sua forma original os suportes seleccionados, reduzindo ao 

mínimo o trabalho de afeiçoamento dos bordos laterais dos machados de mão no intuito de 

melhorar as suas qualidades de preensão.  

Podia-se pois também aqui chamar de novo a atenção para a diminuta complexidade da cadeia 

operatória em causa, já que o restringir das operações de talhe na fase de configuração não 

decorria de uma eventual maior pré-determinação dos suportes usados, mas sim do 

aproveitamento possível da morfologia dos suportes produzidos, sem que todavia o resultado final 

não deixasse de se revelar amiúde algo fruste. 

Assinale-se, por último, o número um pouco mais significativo dos machados de mão de tipo 

“0” entre os materiais mais boleados, o que não pode deixar de ser associado ao predomínio de 
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estratégias de debitagem relativamente simplificadas, bem patente na relação desproporcionada 

entre as lascas de primeira geração aí identificadas, claramente maioritárias, e as lascas de 

segunda geração. 

 

7.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

 

No conjunto das colecções oriundas da jazida paleolítica de Pousias / Quinta do Cónego que 

se estudaram identificaram-se 82 utensílios sobre lasca, quantitativo esse que representa 8,4% dos 

materiais estudados e a 37,6% do total dos respectivos utensílios. Os utensílios sobre lasca são 

assim no seu todo o segundo grupo de utensílios numericamente mais importantes dessas 

indústrias, evidenciando aliás valores muito próximos dos bifaces, que sendo os mais 

significativos utensílios, correspondem a 9,1% da totalidade dos materiais e a 40,8% dos seus 

utensílios. Quando porém se considera a distribuição destes utensílios pelos diferentes grupos de 

materiais individualizados em função do seu diferenciado estado físico, emergem algumas 

distinções expressivas ( vd. Quadro 7.6).  

Entre os materiais muito boleados os utensílios sobre lasca são, com efeito, o terceiro grupo 

de utensílios quantitativamente mais importante, bem distanciado do dos bifaces e relativamente 

próximo do dos machados de mão, representando 22,3% do total dos utensílios e a 6,7% dos 

objectos aí inventariados. Em contraponto, nos materiais que evidenciam arestas de talhe não 

alterados, surgem como os utensílios mais importantes (43,6%), seguidos de perto pelos bifaces 

e a uma distância bem maior pelos machados de mão, embora em relação ao conjunto de peças 

com um estado físico similar eles denotem uma proporção apenas ligeiramente superior à 

identificada entre as peças muito boleadas (8,2%). Registe-se que esta relação proporcionalmente 

inversa é ainda mais contrastada quando se analisam os quantitativos aferidos entre os materiais 

líticos ligeiramente boleadas (EF=2). Trata-se aliás de uma situação particularmente curiosa, 

porque se em termos gerais as peças do grupo EF=2 evidenciam frequentemente características 

muito próximas das suas congéneres do grupo EF=3 - veja-se em particular os dados decorrentes 

da análise das suas principais dimensões (vd. Figs. 7.1., 7.2. e 7.3.) - não se pode ignorar que 

cerca de 1/5 dos materiais recolhidos no decurso da intervenção arqueológica efectuada nesta 

jazida arqueológica aí associáveis à base da formação fluvial localmente preservada onde 

predominam as peças muito alteradas (EF=1), apresentam um estado físico que determinava a sua 

inclusão no grupo EF=2.  

Ora, os valores aferidos no âmbito da inventariação dos utensílios sobre lasca para estas peças 

moderadamente boleadas deixam entrever a associação provável de alguns utensílios oriundos da 

ocupação mais antiga com outros, em número bem mais amplo, abandonados no decurso da 

posterior ocupação do mesmo local pelo homem paleolítico. 
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Quadro 7.48. Pousias / Quinta do Cónego. Distribuição dos utensílios sobre lasca em função da natureza 

das suas matérias-primas e do respectivo estado físico. 

 

 

 

No que se refere às matérias-primas utilizadas é também aqui manifesta a prevalência do 

quartzito em qualquer uma das situações descritas, já que apenas se identificou uma única peça 

em sílex entre os materiais moderadamente boleados e uma outra em quartzo, esta sem qualquer 

alteração evidente do seu estado físico (Quadro 7.48). 

Acresce que entre os materiais estudados se assinala também a presença de um número 

expressivo de lascas que foram parcialmente transformadas pela incidência numa das suas zonas 

potencialmente activas de um retoque minimamente contínuo, embora o resultado obtido não 

pudesse ser associado a qualquer um dos utensílios tradicionalmente assinalados em contextos 

similares. Entre os materiais muito boleados assinalaram-se dezoito lascas com as características 

apontadas, todas em quartzito, enquanto entre as lascas moderadamente boleadas três das oito 

peças aí contabilizadas com os mesmos atributos eram de sílex. Nos materiais sem alteração, 

contudo, a situação era similar à registada entre os materiais um pouco boleados, reportando-se 

contudo as doze peças inventariadas à utilização exclusiva do quartzito.  

Num número de peças relativamente próximo das anteriores foi possível, por outro lado, 

vislumbrar a ocorrência de retoques dispersos e sem qualquer organização explícita, distribuindo-

se também estas peças pelos vários grupos de materiais considerados em função do seu 

diferenciado estado físico. Assim, enquanto nos materiais com arestas de talhe muito boleadas se 

identificaram onze peças com atributos similares (EST. 41.1), uma das quais em sílex, no grupo 

de peças moderadamente boleadas são 16 as lascas contabilizadas com o mesmo tipo de 

características, três das quais em sílex e um em quartzo, e entre os materiais sem qualquer 

alteração assinalou-se a presença de nove lascas com retoques, todas em quartzito. 

A análise descriminada dos utensílios sobre lasca, propriamente ditos, em função do seu 

distinto estado físico, permite, por seu turno, reconhecer nas colecções de utensílios assim 

definidas uma composição tipológica relativamente diferenciada, evidenciando cada um dos 

principais grupos de utensílios sobre lasca cuja existência tradicionalmente se considera um peso 

proporcionalmente desigual (Quadro 7.49). 

Entre os utensílios muito boleados mais de metade das peças inventariadas - 13 no seu total - 

correspondem ao arquétipo tipológico dos raspadores, apenas variando a sua classificação em 

função do posicionamento relativo do respectivo gume cortante definido por retoque contínuo em 

relação ao suporte utilizado - lateral ou transversal - descriminação essa complementada pela 

morfologia do referido gume - direita, convexa ou eventualmente côncava. 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Quartzito 21 35 24 56

Quartzo 1

Sílex 1 1
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Quadro 7.49. Pousias / Quinta do Cónego. Composição tipológica dos utensílios sobre lasca e sua variação 

em função do respectivo estado físico. 

 

 

 

Mas se apenas uma dessas peças, elaborada a partir de uma lasca de descorticagem de talão 

cortical, podia ser considerada como um raspador lateral direito, já entre os chamados raspadores 

laterais convexos se contabilizavam quatro outros utensílios, todos eles resultantes do 

aproveitamento de diferentes tipos de lascas, tanto de descorticagem (1A), como de 

semidescorticagem (5A e 6A) ou até claramente já de segunda geração (18). Num deles, o 

resultante da utilização da lasca 6A, a respectiva zona activa incide no bordo direito do suporte, 

traduzindo-se a sua configuração na definição de um gume de morfologia convexa e perfil 

ligeiramente sinuoso através de um retoque claramente marginal e oblíquo.  

Igualmente bem representados encontram-se aí os raspadores transversais, equitativamente 

aqui distribuídos em função da forma do respectivo gume pelas suas variantes convexa e direita, 

cada uma delas com três exemplares, resultantes no seu conjunto da transformação de lascas 

diversas. Incluía-se mesmo num dos casos o aproveitamento de uma lasca Kombewa. Na sua 

maior parte tais suportes evidenciavam frequentemente a supressão premeditada do respectivo 

talão. Um dos raspadores transversais convexos mencionados, resultante do aproveitamento de 

uma lasca de descorticagem, apresentava toda a zona do talão e a área adjacente da respectiva 

face de estalamento adelgaçada por um retoque inverso, contínuo e invasor que contrastava com 

o retoque directo, marginal e oblíquo, pontualmente abrupto, que na face oposta definia no 

respectivo bordo transversal um gume claramente convexo (EST. 41.2). Complementarmente 

assinalava-se ainda a presença de um utensílio elaborado a partir de uma lasca 16A com talão liso 

que apresentava dois gumes cortantes não adjacentes, sendo por isso considerado como um 

raspador duplo, enquanto numa outra peça, resultante do aproveitamento de uma lasca de 

descorticagem cujo talão havia sido parcialmente suprimido, os respectivos bordos laterais 

surgiam afeiçoados por um retoque marginal e oblíquo, amiúde condicionado pelas clivagens da 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : 1 + 2

Lascas Levallois 2 2 2

Raspadores 13 11 8 24

Lascas-raspadores 2 2

Raspadeiras 1 1 1

Facas de dorso natural 1 1

Entalhes 1 8 6 9

Denticulados 1 9 4 10

Pontas de Tayac 1 1

Utensílios compósitos 1 1

Pontas diversas 2

Utensílios diversos 3 3 2 6
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matéria-prima, configurando tal situação a definição de dois gumes convexos que se inter-

ceptavam na extremidade distal do utensílio, determinando a classificação da peça como um 

raspador convergente (EST. 41.3). 

Nos restantes utensílios sobre lasca muito alterados destaca-se ainda a presença significativa 

de duas lascas-raspador, ambas utilizando como suporte lascas de descorticagem com talão liso 

de tipo 10A, bem como a existência de um utensílio compósito que correspondia a um raspador 

inverso transversal convexo, definido a partir de uma lasca de descorticagem com talão cortical, 

apresentando na zona proximal do respectivo bordo esquerdo um amplo entalhe, de incidência 

igualmente inversa. Este grupo de utensílios era ainda completado por um denticulado lateral 

resultante do aproveitamento de uma lasca Kombewa, por um entalhe retocado definido a partir 

de uma lasca 15A de talão liso e por três outros utensílios cujos atributos específicos não 

permitiam a sua associação a nenhum dos tipos e subtipos tradicionalmente considerados, 

recorrendo para o efeito à transformação de suportes também eles diversificados. 

 

No grupo dos materiais cujas arestas de talhe se apresentam ligeiramente boleadas os utensílios 

sobre lasca são bem mais numerosos, representando as 36 peças inventariadas não só 9,9% do 

conjunto dos materiais líticos recolhidos, como mais de metade dos utensílios aí identificados 

(53,7%). Por outro lado, registavam uma distribuição um pouco melhor equilibrada pelas 

diferentes categorias morfotipológicas que o seu estudo permite vulgarmente reconhecer, 

destacando-se em particular uma relativa equidade entre os utensílios que se integram no chamado 

grupo mustierense e os do grupo dos denticulados, embora persista a prevalência dos primeiros 

(Figs 7.16). 

Pela sua importância peculiar, destaca-se de imediato entre as peças medianamente alteradas 

a presença de duas lascas Levallois, uma das quais se apresenta lateralmente fragmentada, muito 

embora não deixe de evidenciar um característico talão facetado. 

Abarcando um número significativo de peças - 11 no total - seguem-se os raspadores, 

utensílios estes na sua maioria repartidos paritariamente entre os tipos que se individualizam pelo 

posicionamento lateral do respectivo gume ou pela sua localização no bordo transversal do 

suporte utilizado. No primeiro caso identificou-se a presença de um raspador lateral direito 

definido a partir de uma lasca de tipo 4A, bem como de dois raspadores laterais convexos agora 

resultantes do aproveitamento de uma lasca 11A de talão liso e de uma lasca do tipo 27A. Dois 

outros utensílios, ambos elaborados a partir de lascas de tipo 9A, apresentavam porém atributos 

diferenciados. Num deles surge um gume claramente côncavo determinado pelo desenvolvimento 

de um retoque marginal e oblíquo, por vezes tendencialmente abrupto, enquanto no outro o gume 

apresenta uma morfologia marcadamente sinuosa, agora resultante da incidência marginal de um 

retoque contínuo.  

Por seu lado, entre os raspadores transversais contabilizaram-se duas peças cujo gume 

delineava uma silhueta convexa, resultando os dois do aproveitamento de lascas de descorticagem 
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de talão suprimido e liso, destacando-se neste último caso o utensílio em questão pelo posiciona-

mento oblíquo do bordo distal do suporte em relação ao respectivo eixo técnico de orientação, o 

que obviamente se reflectia na configuração final da peça. O único raspador transversal côncavo 

identificado foi elaborado a partir de uma lasca de tipo 18 com talão facetado, resultando a 

morfologia do seu gume da incidência de um retoque contínuo, marginal e oblíquo. Quanto aos 

dois raspadores transversais direitos assinalados, ambos resultaram do desenvolvimento de gumes 

definidos por retoques inversos, contínuos e oblíquos, sendo por isso classificados como 

raspadores sobre face plana. Num dos casos o gume transversal prolonga-se parcialmente pela 

zona distal do bordo direito de uma lasca de tipo 1A, enquanto o outro raspador resulta da 

transformação de uma grande lasca de tipo 26A, aproveitando-se aí o ressalto que o bordo distal 

apresenta para nele fazer incidir um retoque contínuo de novo marginal e oblíquo que 

determinaria a configuração da zona activa do utensílio. Finalmente, assinala-se ainda a presença 

de um raspador convergente sobre lasca 10A com talão liso, apresentando no bordo direito um 

gume claramente convexo definido por um retoque contínuo, marginal e oblíquo, enquanto o 

outro gume surge desenvolvido ao longo do bordo esquerdo do suporte por um retoque 

pontualmente mais cuidado e denotando uma silhueta rectilínea. 

Os denticulados encontram-se aqui representados por 9 peças, que se podem repartir por 

diferentes subtipos de acordo com o posicionamento do gume transformado em relação ao suporte 

utilizado, embora tais características não se traduzam tradicionalmente na definição de subtipos 

específicos. Um total de quatro utensílios apresentam os entalhes adjacentes que permitem aduzir 

a sua classificação como denticulados incidindo directamente nos bordos laterais dos respectivos 

suportes, os quais tanto correspondem a lascas de descorticagem (19A), como a lascas de 

semidescorticagem (13A e 15A) ou mesmo a lascas de segunda geração (9A). Duas outras peças, 

resultantes do aproveitamento de lascas de tipo 9A e 24A, podem também ser agregadas aos 

denticulados laterais que anteriormente se consideraram, apesar de agora os entalhes que as 

definem terem uma incidência inversa. Outros dois denticulados foram considerados à parte 

porque o gume transformado correspondia ao bordo distal dos seus suportes. Um deles resultava 

da transformação de uma lasca de sílex de tipo 24A através de dois entalhes directos, adjacentes 

e ligeiramente retocados que incidiam num bordo transversal marcadamente oblíquo em relação 

ao eixo de orientação do suporte. O segundo surgia associado a uma lasca de tipo 18 com talão 

liso em cujo bordo distal se localizavam pequenos entalhes de tipo clactonense. Por último, 

regista-se a presença de um denticulado decorrente da transformação de uma lasca de tipo 27A 

definido por entalhes amplos e não retocados que incidem de forma alterna nos seus dois bordos, 

o que determina a sua designação como denticulado duplo alterno. 

Com um número muito aproximado de exemplares - 8 peças - assinala-se em seguida a 

presença dos entalhes, os quais curiosamente evidenciam não só um posicionamento em relação 

aos respectivos suportes muito similar à dos denticulados, como também uma idêntica diversidade 

classificativa dos suportes. Na verdade, quatro destes utensílios podem ser considerados como 
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entalhes laterais, já que a transformação que a sua definição implica incide nos bordos laterais 

das lascas suportes, as quais em termos da classificação adoptada correspondem aos tipos 4A, 

9A, 10A e 15A, evidenciando estes dois últimos um talão liso e diedro, respectivamente. Assinale-

se que apenas um destes entalhes se apresenta retocado. Um outro entalhe localiza-se também no 

bordo lateral de uma lasca 27A e surge igualmente retocado, embora o facto de incidir no reverso 

do suporte o permita distinguir dos restantes entalhes laterais. Seguem-se dois outros entalhes 

efectuados no bordo distal dos respectivos suportes, um dos quais corresponde a uma lasca 9A, 

aí incidindo o entalhe de forma ampla e posteriormente retocada num bordo marcadamente 

abrupto, enquanto o outro corresponde a um entalhe clactonense inverso realizado numa lasca de 

tipo 9A. Um outro utensílio resultante do aproveitamento de uma lasca 9A foi por seu lado 

considerado como um entalhe múltiplo, já que apresentava dois entalhes localizados em diferentes 

bordos do suporte e com uma incidência igualmente diferenciada. 

Complementarmente assinalou-se ainda a presença de um esboço de raspadeira sobre uma 

lasca 10A com talão liso, suporte aliás idêntico ao de uma ponta de Tayac também identificada 

entre as peças moderadamente boleadas. Por último, refira-se aí a existência de uma eventual faca 

de dorso resultante do aproveitamento de uma lasca 24A e de 3 utensílios diversos, um dos quais 

evidenciava uma morfologia apontada e resultava do aproveitamento de uma lasca 23A, enquanto 

os dois restantes correspondiam à transformação de uma lasca 1A e de uma lasca de tipo 26A. 

 

Entre os materiais líticos não alterados os utensílios sobre lasca surgem com um destaque 

similar ao evidenciado nas peças moderadamente boleadas já estudadas, dado que, como se viu, 

correspondem também aqui ao grupo de utensílios numericamente mais representativo, abarcando 

agora um total de 27 peças. Por outro lado, registam igualmente não só uma distribuição 

tipológica relativamente diversificada, como aí se salientam de novo pelos quantitativos 

apresentados os raspadores, seguidos agora pelos entalhes e os denticulados. 

Antes, porém, é também de realçar aqui a identificação de duas lascas Levallois, uma das quais 

com talão facetado e evidenciando um pequeno acidente de talhe no seu reverso. A segunda peça 

considerada, com um talão liso, encontra-se fracturada, destacando-se no entanto a sua atipicidade 

dada a espessura algo significativa que apresenta. 

Dos 8 raspadores contabilizados três deles correspondem ao subtipo dos raspadores laterais 

direitos, sendo normalmente o seu gume definido por um retoque marginal e oblíquo. A excepção 

corresponde a uma peça resultante da transformação de uma lasca 5A por intermédio de um 

retoque de amplitude bastante variável que incide num bordo acentuadamente oblíquo, o que 

confere ao utensílio final uma configuração algo atípica. Outro destes raspadores destaca-se, por 

seu turno, pela circunstância de corresponder a um utensílio com dupla pátina em que a lasca de 

tipo 18 com talão liso que lhe serve de suporte surge moderadamente boleada, enquanto o gume 

definido por um retoque contínuo não evidencia qualquer alteração do seu estado físico. Registe-

se ainda que a terceira peça referida entre os raspadores laterais direitos tem como suporte uma 
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lasca 23A, enquanto o único raspador lateral convexo identificado ele foi definido a partir de uma 

lasca de tipo 22A. Seguem-se três outros raspadores em que o gume se localiza no bordo distal e 

transversal dos respectivos suportes, evidenciando em todos eles uma silhueta rectilínea. Duas 

destas peças correspondem a lascas de tipo 10A e 18, ambas com talão liso, enquanto no terceiro 

utensílio se regista o aproveitamento de uma pequena lasca Kombewa. Neste grupo de utensílios 

sobre lasca pode-se ainda inventariar a presença de um raspador duplo confeccionado a partir de 

uma lasca de descorticagem com talão suprimido, definido pelo retoque inverso de dois bordos 

convergentes, o que nos levou a considerá-lo como um raspador convergente. 

Entre os denticulados, num total de 4 utensílios, foi possível diferenciar três das peças pela 

circunstância de a sua denticulação característica incidir num dos bordos laterais dos respectivos 

suportes. Um deles, decorrente do aproveitamento de uma lasca de tipo 18 com talão facetado, 

apresenta no seu bordo direito quatro entalhes adjacentes e não retocados, situação aliás 

praticamente idêntica à que se regista num outro utensílio definido a partir de uma lasca de tipo 

10A com talão liso, mas onde o número de entalhes presentes se reduz para dois. Ambos 

contrastam porém com o terceiro denticulado lateral identificado, o qual resultou da 

transformação do bordo de um fragmento de lasca por entalhes irregulares, o que lhe confere um 

aspecto bastante atípico. Um outro denticulado, decorrente da transformação de uma lasca de tipo 

4A, apresenta-se, por seu turno, definido no respectivo bordo transversal por entalhes de tipo 

clactonense não adjacentes, retocados posteriormente de forma cuidadosa. 

Os entalhes encontram-se agora representados por um total de 6 peças, verificando-se em 

metade delas a sua incidência no reverso dos respectivos suportes, os quais tanto correspondem a 

lascas de segunda geração de tipo 18 com talão liso, como a lascas de descorticagem de tipo 21A 

em que o talão foi suprimido ou de tipo 2A. Neste último caso trata-se de uma peça em quartzo 

em cujo bordo direito nos surge um entalhe inverso, relativamente bem marcado e sem evidenciar 

aparentemente retoques posteriores. Num outro utensílio surge um entalhe directo, de dimensões 

relativamente apreciáveis e retocado, que incide na zona proximal do bordo esquerdo de uma 

lasca 9A. Suporte semelhante apresentava um utensílio em que a presença de diversos entalhes 

dispersos e sem retoques de regularização determinou a sua classificação como entalhe múltiplo. 

Completando esta colecção de entalhes identificou-se ainda numa lasca de tipo 5A um outro 

entalhe posicionado no respectivo bordo distal. 

De registar ainda a presença de 5 outros utensílios sobre lasca, dois dos quais evidenciam 

atributos que não os permitindo associar a nenhuma das categorias tipológicas tradicionalmente 

reconhecidas, vieram a determinar a sua inclusão entre as chamadas peças diversas. É apenas de 

sublinhar a circunstância de um destes utensílios se distinguir por apresentar uma extremidade 

biselada cuidadosamente destacada a partir de um fragmento de lasca, enquanto o outro utensílio 

referido resultou da transformação de uma lasca de tipo 18 com talão liso. Os três restantes 

utensílios correspondem a uma raspadeira atípica definida igualmente sobre uma lasca 18 de talão 

liso, em cuja extremidade distal se delimitou uma zona activa bem destacada por retoque contínuo 
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mas pouco invasor, e a duas pontas diversas resultantes do aproveitamento de uma lasca de 

descorticagem em que o talão foi suprimido e de uma outra lasca cuja classificação se revelou 

impossível de determinar. Neste último caso a peça final, não obstante a amplitude pontual da 

transformação por retoque do respectivo suporte, que muito contribuiu para inviabilizar a sua 

adequada identificação, surge com uma silhueta claramente dissimétrica. 

 

Desta análise repartida dos utensílios sobre lasca ressalta em termos tipológicos uma sig-

nificativa proximidade entre os utensílios associáveis aos materiais ligeiramente boleados e os 

que não apresentavam qualquer alteração significativa do seu estado físico,  ambos contrastando 

contudo com os utensílios similares que se destacavam pelo seu pronunciado boleamento. Mesmo 

tendo em conta a relativa representatividade das amostragens em confronto, é bem evidente a 

maior diversidade de tipos e até mesmo de subtipos que se integram nos dois primeiros grupos 

referidos quando tal repartição é comparada com a monotonia tipológica que sobressai do estudo 

dos utensílios sobre lasca mais alterados pelo boleamento, onde o predomínio dos raspadores é 

avassalador. 

 

 

 

Fig. 7.16. Pousias/Quinta do Cónego. Variação da representação dos principais grupos de utensílios sobre 

lasca em função do diferenciado estado físico dos materiais estudados ( I : grupo Levallois; I I : grupo 

mustierense; I I I : grupo do Paleolítico Superior; I V : grupo dos denticulados ).  

 

Esta situação é aliás particularmente bem visível quando se observa a distribuição das peças 

consideradas em função do seu diferenciado estado físico pelos diferentes grupos de utensílios 
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sobre lasca cuja existência é tradicionalmente reconhecida (vd. Fig. 7.16). Com efeito, aí se 

destaca a clara prevalência do chamado grupo II, também designado tradicionalmente como grupo 

mustierense, entre as peças mais boleadas, enquanto no âmbito das peças com uma alteração mais 

moderada ou com arestas vivas se assinala a presença minimamente expressiva de grupos tão 

significativos como o grupo Levallois (grupo I) e o grupo do Paleolítico Superior (grupo II), 

mesmo se continua a persistir em termos absolutos a superioridade do grupo mustierense, embora 

agora por vezes acompanhada de perto pelo grupo dos denticulados (grupo IV). 

Em termos dimensionais, não obstante as limitações existentes, também a comparação entre 

os vários conjuntos de utensílios sobre lasca apartados pela diferenciada conservação do seu 

estado físico não deixa de ser significativa (Quadro 7.50). Se da análise das suas duas principais 

medidas de tendência central resulta clara a diminuição dos respectivos valores entre as peças 

muito boleadas e as que apresentam arestas de talhe não alteradas, regista-se todavia uma maior 

proximidade entre os materiais moderadamente boleados e os não alterados. 

 
Quadro 7.50. Pousias / Quinta do Cónego. Variação das dimensões dos utensílios sobre lasca (em mm). 

 

 

 

Por outro lado, relativamente ao tipo de suportes seleccionados para a manufacturação destes 

utensílios não se vislumbra em qualquer um dos conjuntos que se estudaram em separado a 

escolha preferencial de um tipo de suporte particular (Quadro 7.51). É apenas de relembrar que 

se entre os utensílios sobre lasca muito boleados a maior parte dos suportes utilizados cor-

respondem a lascas de primeira geração, nos restantes conjuntos de utensílios é manifesto o 

aproveitamento paritário das lascas de primeira e segunda geração, em geral de menores 

dimensões. 

Resulta pois claro que em qualquer das situações consideradas não é possível associar a 

produção dos suportes destes utensílios ao desenvolvimento de uma cadeia operatória de 

debitagem particular. A escolha dos suportes resultaria aparentemente tanto de uma selecção 

judiciosa de determinados produtos de talhe, como do aproveitamento oportunista de eventuais 

N Min Max

E F : 1 21 46 132

Comprimento E F : 2 36 32 128

E F : 3 25 27 121

E F : 1 21 37 173

Largura E F : 2 36 36 126

E F : 3 25 29 103

E F : 1 21 13 52

Espessura E F : 2 36 11 46

E F : 3 25 9 36
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produtos de debitagem resultantes da confecção de alguns dos utensílios de maior dimensão. O 

objectivo seria tirar o máximo partido possível da morfologia original do suporte, tendo em conta 

o facto de a fase de configuração destes utensílios se restringir na maior parte dos casos à definição 

por retoque da sua zona activa, quase sempre limitada a uma área marginal do próprio suporte e 

muitas das vezes traduzindo-se numa regularização de atributos morfológicos pré-existentes. 

A utilização de um maior número de lascas de segunda geração nalguns dos conjuntos con-

siderados resultaria da acrescida complexidade das cadeias operatórias de debitagem presentes 

nas indústrias líticas a que tais utensílios se encontrariam associados. Não se pode aliás deixar 

aqui de sublinhar que nestes últimos casos referidos muitos dos núcleos associáveis a algumas 

das referidas cadeias operatórias evidenciavam frequentemente reduzidas dimensões, situação 

essa em boa medida resultante da sua intensiva exploração, mas que conduzia certamente à 

produção de lascas tão pequenas cujos gumes cortantes originais seriam muito provavelmente 

utilizados directamente, sem qualquer outra transformação.  

Trata-se, contudo, de uma hipótese interpretativa cuja validação através do estudo do 

respectivo registo arqueológico se afigura inviável, dadas as condições pós-deposicionais 

subjacentes à sua preservação. 

 
Quadro 7.51. Pousias / Quinta do Cónego. Caracterização dos suportes dos utensílios sobre lasca de acordo 

com a sua associação a diferentes momentos da exploração dos respectivos núcleos e a sua repartição em 

função do estado físico. 

 

 

 

Em todo o caso, é possível identificar a partir do presente trabalho a existência entre as 

indústrias líticas paleolíticas estudadas na jazida de Pousias/Quinta do Cónego de uma cadeia 

operatória de configuração dos utensílios sobre lasca, a qual nos surge com uma posição 

relativamente secundária no âmbito da primeira ocupação arqueológica aí identificada, o que 

contrasta com o destaque com que emerge na segunda fase de ocupação do local pelo homem 

paleolítico, mesmo se a análise das várias cadeias operatórias de configuração de utensílios aí 

Lascas de 1ª geração Lascas de 2ª geração

1A-3A*10A-12A*19A-21A 4A-6A*13A-15A*22A-24A 7A-9A*16A-18*25A*27A

EF:1 EF:2 EF:3 EF:1 EF:2 EF:3 EF:1 EF:2 EF:3

Lascas Levallois 2 2

Raspadores 5 3 2 4 2 3 3 5 2

Lascas-raspadores 2

Raspadeiras 1 1

Facas de dorso natural 1

Entalhes 1 2 1 2 1 5 3

Denticulados 1 4 1 5 1

Pontas de Tayac 1

Utensílios compósitos 1

Pontas diversas 1

Utensílios diversos 1 1 1 1 1 1 1
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presentes não permite realçar de forma particular nenhuma delas. 

 

7.2.2.4. Utensílios diversos 

 

O número de utensílios da estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego cujas carac-

terísticas morfotécnicas impediram que o seu estudo fosse considerado em qualquer um dos 

grupos de utensílios anteriormente analisados é bastante reduzido, repartindo-se aliás tais peças 

de forma verdadeiramente residual pelos vários grupos de materiais definidos neste trabalho em 

função do seu diferenciado estado físico. 

Mas se entre os materiais muito boleados se individualizou apenas um único utensílio diverso, 

correspondente a um utensílio sobre um seixo rolado de quartzito com uma morfologia 

ligeiramente apontada numa das suas extremidades, não permitindo tal atributo considerá-lo 

como um pico, já no grupo de peças moderadamente alteradas contabilizaram-se 3 utensílios 

diversos. Um deles resultou da transformação de uma calote de quartzito por intermédio de um 

retoque relativamente denticulado e contínuo, incidindo de forma abrupta numa das extremidades 

do suporte, o que sugeria uma configuração algo similar à dos utensílios que alguns tipologistas 

designam como «rabot» (HEINZELIN DE BRAUCOURT, 1962, p.28). Os dois utensílios 

restantes foram já considerados como picos diversos, resultando ambos da transformação de 

seixos rolados angulosos de quartzito de grandes dimensões, inicialmente através da sua provável 

exploração como núcleos - um de acordo com uma estratégia não muito exaustiva, mas 

claramente associável ao grupo II, enquanto o segundo correspondia de forma inequívoca a um 

núcleo do grupo IV intensamente explorado - tendo-se posteriormente destacado deles 

extremidades relativamente bem apontadas, num dos casos com secção triangular, mas não 

triédrica, e vestígios do córtex original do suporte na extremidade, enquanto esta mesma zona 

afilada se apresentava fracturada na segunda peça considerada. 

Por último, assinala-se em associação com os materiais não alterados a presença de um 

raspador sobre calote, utensílio este resultante da transformação de uma calote de seixo achatada, 

seccionada num dos seus bordos por um retoque contínuo, semiabrupto e pontualmente um pouco 

entalhante, delimitando um amplo gume convexo. 

 

 

7.3. INTERPRETAÇÃO 
 

 

Os dados coligidos neste trabalho sobre a estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego 

permitem, com base no estudo dos materiais aí recolhidos e na análise das respectivas condições 

de jazida, reconhecer de forma clara a existência de duas ocupações cronologicamente distintas, 

cada uma delas associada a um contexto geoarqueológico relativamente bem individualizado, 
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ainda que o tempo que entre ambos os momentos decorreu não seja determinável com precisão. 

Desde logo, no que se refere ao estudo dos materiais líticos, ressalta a sua distribuição 

equitativa entre os vários grupos que se consideraram em função do estado físico das respectivas 

peças ( EF=1, EF=2 e EF=3 ), sendo possível vislumbrar uma separação algo expressiva dos 

objectos líticos muito boleados relativamente às peças que não apresentavam qualquer alteração. 

Mas se em termos dimensionais essa distinção é evidente quer quando se procede ao estudo 

comparativo da globalidade dos materiais inventariados, quer quando tal análise incide nos 

principais grupos de peças aí identificados ( lascas, núcleos e bifaces ), situação essa igualmente 

observável nas respectivas representações gráficas, quando se pondera o mesmo tipo de avaliação 

em relação à variabilidade de outros atributos ou da própria classificação dos produtos de talhe e 

utensílios, ela tanto emerge de forma significativa, como surge mitigada, deixando mesmo 

nalguns casos entrever a conservação de determinadas características nos vários grupos de 

materiais considerados. 

Entre as lascas, por exemplo, se o predomínio das lascas de primeira geração nos materiais 

muito boleados contrasta com a relação equilibrada que tais lascas apresentam com as suas 

congéneres de segunda geração nos materiais não alterados, onde aliás estas últimas são 

maioritárias, já no que se refere à distribuição dos talões nas duas situações referidas, é bem clara 

a sua convergência, sugerindo a prevalência dos talões lisos em ambos os casos a persistente 

importância do talhe bifacial. Do estudo dos núcleos, por seu turno, decorre igualmente a 

verificação da maior complexidade dos objectos líticos talhados com arestas vivas face aos 

materiais muito boleados, situação essa patenteada não só no amplo predomínio das cadeias 

operatórias de debitagem mais simples nos primeiros, como ainda pela importância evidenciada 

pelas cadeias operatórias de debitagem centrípeta entre os últimos materiais referidos. Já quanto 

aos utensílios, embora esta distinção não seja sempre aí tão expressiva, ela não deixa contudo de 

transparecer também na diferenciada importância quantitativa que proporcionalmente os 

principais grupos de utensílios aí apresentam entre si e na maior diversificação tipológica que é 

ao mesmo tempo possível vislumbrar nos bifaces e nos utensílios sobre lasca não alterados. 

 

Paralelamente a esta distinção, entre os materiais muito boleados e aqueles cujas arestas de 

talhe permaneceram incólumes foi ainda possível estabelecer a associação de ambos os grupos a 

diferentes contextos geoarqueológicos.  

A alteração física do primeiro grupo de peças referido era por si só suficientemente pro-

nunciada para que a sua proveniência de um depósito de origem fluvial surgisse quase como uma 

certeza, o que veio a ser posteriormente confirmado quando se verificou que as peças recolhidas 

no corte que seccionou localmente a base da formação fluvial e na subsequente intervenção 

arqueológica aí efectuada apresentavam na sua esmagadora maioria características similares 

(77,8%). Os restantes materiais com a mesma origem (22,2%) evidenciavam todavia arestas 

medianamente alteradas pelo boleamento, o que justificou a sua associação a EF=2. Registe-se, 
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no entanto, que estes últimos, num total de 46 peças, eram constituídos na sua quase totalidade 

por lascas de médias dimensões, sobrepondo-se ligeiramente as lascas de primeira geração às 

lascas de segunda geração (56,8% / 43,2%). Apenas uma dessas peças correspondiam a um biface, 

uma outra a um utensílio sobre lasca e uma terceira a um núcleo, a que acresciam 4 fragmentos 

de talhe e 2 detritos. 

Relativamente aos materiais líticos não alterados, a sua proveniência do mesmo depósito 

fluvial era não só muito pouco provável, como se encontrava mesmo excluída pela própria 

evidência dos factos entretanto aí observados. Daí que se sugerisse desde logo a eventual as-

sociação dessas peças a um depósito coluvionar que se terá desenvolvido no local num momento 

posterior e sobre os vestígios da base da formação fluvial, muito embora o revolvimento de toda 

a área com o plantio de vinha impedisse a sua identificação ou a observação de qualquer corte 

significativo com ele relacionado. 

A confirmar a existência destas duas ocupações, recorde-se de novo a identificação de um 

biface com dupla pátina, cuja manufactura original era associável à fase mais antiga da presença 

do homem no local, tendo sido posteriormente reutilizado num momento em que as arestas do 

talhe original se apresentavam já acentuadamente boleadas, para o que se procedeu ao 

reavivamento do seu gume por uma série de novas extracções bem diferenciáveis das restantes 

por ainda apresentarem arestas vivas. 

À margem desta situação, mesmo se apartássemos o escasso grupo de peças moderadamente 

boleadas recolhidas na escavação, situação que havia permitido agregá-los aos objectos líticos 

muito alterados, sobrava ainda um significativo número de materiais com um estado físico que 

tanto se diferenciava dos materiais muito boleados (EF=1), como dos que não evidenciavam 

qualquer alteração significativa (EF=3). Tratava-se de um conjunto de peças relativamente 

importante em termos quantitativos - as 364 peças inventariadas com tais características 

correspondiam a 37,4% do total dos materiais estudados nesta estação paleolítica - mas com uma 

alteração do seu estado físico tão moderada que a sua presença se podia relacionar quer com o 

nível de ocupação arqueológica mais antiga que se encontra preservado na base da formação 

fluvial existente no local, quer com o desenvolvimento posterior de um depósito de tipo 

coluvionar onde se integrariam os materiais não alterados. Se no primeiro caso a hipótese 

adiantada nos era sugerida pela própria realidade arqueológica observada no decorrer dos 

trabalhos efectuados nesta estação arqueológica, a segunda resultava não só da manifesta 

similitude que em termos dimensionais as peças ligeiramente boleadas e as não alteradas 

denotavam entre si, mas também da proximidade observada entre ambas na aferição de alguns 

atributos morfotécnicos e de outros parâmetros classificativos. 

Não deixa de ser curioso, porém, registar que tendo-se no decurso deste estudo ponderado 

sempre a inventariação de algumas das variáveis referidas para o conjunto dos materiais alterados, 

independentemente da sua maior ou menor intensidade (EF=1+2), no intuito de corroborar ou não 

a ideia originalmente remanescente de que ambos os grupos poderiam ser oriundos do mesmo 
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depósito fluvial, daí tenha resultado a percepção de um conjunto essencialmente híbrido entre boa 

parte das características apuradas em EF=1 e EF=3. Por outro lado, verifica-se também que os 

materiais agrupados em EF=2 e em EF=3 integram essencialmente peças recolhidas à superfície, 

o que contrasta obviamente com a situação registada em EF=1, onde o número de materiais com 

idênticas condições de jazida é residual. Acresce a esta situação, como já se viu, o facto de entre 

os materiais encontrados no corte ou identificados no interior do depósito no decurso da pequena 

escavação aí efectuada só uma pequena parte evidencia um boleamento moderado, enquanto na 

colecção oriunda da superfície a situação era manifestamente inversa (vd. Quadro 7.2). 

Do conjunto das observações realizadas resulta assim a convicção de que se é certo que uma 

parte dos materiais moderadamente boleados provém do mesmo contexto a que é possível 

relacionar o grupo de peças mais alterado, não é menos verdade que a sua grande maioria é 

aparentemente associável aos materiais que preservaram vivas as suas arestas de talhe. Não se 

podendo todavia estabelecer a destrinça entre tais peças com base em critérios minimamente 

credíveis, optou-se por considerar à parte o seu estudo, tanto mais que as distorções que tal atitude 

viesse eventualmente a acarretar não se afiguravam aparentemente muito significativas. No que 

diz respeito aos materiais mais boleados essas alterações são aparentemente mínimas, já que o 

conjunto das peças moderadamente alteradas que a eles se encontravam de facto associadas eram, 

como atrás se viu, quase exclusivamente constituídas por lascas, não constituindo a sua 

eliminação da análise global do conjunto fonte de perturbação para a caracterização da 

generalidade dos utensílios e produtos de talhe aí estudados. Mesmo em relação ao estudo das 

lascas o impacte de uma tal medida seria certamente atenuado dado o número de peças envolvido, 

embora essa realidade não deixasse ao mesmo tempo de explicar parcialmente a circunstância de 

ser exactamente entre os materiais de EF=1 que as lascas apresentam uma representação 

proporcional em relação às restantes categorias de objectos líticos com um valor quantitativo mais 

baixo do que o registado nos outros grupos (EF=2 e EF=3). No que se refere às restantes peças 

de EF=2, claramente maioritárias, a convergência que nelas se vislumbra com os materiais de 

EF=3 na comparação das diferentes variáveis em análise contraria, por seu lado, a ocorrência de 

perturbações muito significativas na sua contabilização no âmbito da caracterização global da 

ocupação mais recente desta estação paleolítica. 

Quanto às condições de jazida a que é possível associar os vestígios arqueológicos respeitantes 

aos dois momentos da ocupação de Pousias/Quinta do Cónego pelo homem paleolítico, torna-se 

necessário em cada um dos casos tentar compreender a forma como se processou a génese e a 

posterior preservação dos respectivos contextos geoarqueológicos, tendo porém em conta não só 

algumas das características das colecções de materiais líticos aí recolhidos, como também a 

distribuição espacial de tais achados. 

A ocupação mais antiga, como já se viu, encontra-se integrada num depósito clástico de 

fracção grosseira, o qual corresponde à base de uma antiga formação fluvial que localmente ocupa 

o leito de um amplo paleocanal do rio Lis encaixado no substrato argiloso do jurássico. Trata-se 



Estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego                                                                                   283                      

 

pois de uma situação que tradicionalmente confere uma posição claramente secundária aos 

achados arqueológicos que aí se realizam, admitindo-se que os materiais líticos recolhidos 

apresentam uma alteração diferenciada do seu estado físico em função da distância do transporte 

que haviam sofrido. Um objecto lítico talhado evidenciaria um boleamento tanto ou mais 

pronunciado das respectivas arestas de talhe  quanto maior fosse a distância a que tivesse sido 

transportado, por rolamento, pelo caudal fluvial. Paralelamente, da coexistência no interior de um 

mesmo depósito de peças com diferentes graus de alteração do seu estado físico inferia-se que as 

mais alteradas resultariam de uma remobilização dos constituintes de depósitos similares mais 

antigos entretanto erodidos, o que naturalmente lhes conferiria uma cronologia também ela 

diferenciada. 

Hoje, porém, sabe-se que o maior ou menor boleamento de uma peça não traduz neces-

sariamente que ela tenha sofrido um transporte a uma distância diferenciada - o desgaste das suas 

arestas de talhe pode ter muito bem resultado tão só da sua afectação por caudais fluviais 

transportando grandes quantidades de materiais detríticos de fracção arenosa em suspensão - 

embora a própria dinâmica subjacente à génese destes depósitos sugira por norma a ampla 

dispersão destes achados, como aliás tivemos oportunidade de verificar no quadro da análise das 

indústrias líticas acheulenses associadas à formação fluvial F1b a jusante de Leiria.  

Em todo caso, dos trabalhos efectuados na estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego 

ressaltava uma acentuada concentração dos achados no interior do depósito fluvial, 

vislumbrando-se mesmo na sua projecção no respectivo corte estratigráfico uma relativa 

acumulação preferencial dos objectos líticos talhados pela base da cascalheira, junto do contacto 

com o substrato (EST. 20). Ora, tais circunstâncias levaram-nos desde logo a considerar que “a 

sua deposição terá ocorrido num momento em que o rio, deixando de ravinar o referido substrato, 

iniciou uma significativa fase de sedimentação do seu leito”, acrescentando-se que “a 

concentração de materiais na reduzida área escavada deixa supor que não devem ter sofrido uma 

grande deslocação, pelo que se torna lícito admitir que o primitivo local de ocupação se situaria 

nas imediações da actual jazida” (CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991, p. 20). 

Não sendo frequente a situação descrita, ela encontra todavia sugestivos paralelos noutras 

jazidas da Península Ibérica associadas a idênticos contextos geoarqueológicos, como sucede em 

La Maya I (SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984) e em Pinedo (QUEROL e SANTONJA, 

1979), onde a par de condições de jazida semelhantes e de uma idêntica concentração de achados 

se verificava ainda uma relação entre o conjunto das lascas inventariadas e os nódulos 

contabilizados em que os primeiros objectos líticos referidos emergem em número pro-

porcionalmente muito superior, ao contrário do que se observa em contextos superficiais em que 

tais vestígios aparecem em posição claramente derivada. Nesta última situação regista-se, com 

efeito, nalguns dos casos referidos uma clara paridade entre os dois grupos de peças consideradas, 

quando não mesmo uma inversão dos valores atrás mencionados (SANTONJA, 1991-1992).  

De acordo com os investigadores do país vizinho responsáveis por estas investigações, a 
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primeira situação descrita decorreria da vigência de uma estratégia de povoamento assente na 

ocupação sazonal, embora muito provavelmente repetida, dos leitos secos e cascalhentos de 

alguns canais secundários dos rios, o que entremeava com fases de maior pluviosidade no decurso 

das quais o aumento dos caudais conduziria à submersão destes locais por níveis de cheia e à 

consequente a dispersão dos vestígios entretanto aí abandonados (Fig. 7.17). No entanto, o 

continuado desenvolvimento destas ocorrências em determinados locais desembocaria na forma- 

  

 

 
Fig. 7.17.  Processo de desenvolvimento de acumulações de materiais líticos talhados em leitos de canais 

no decurso de um regime fluvial onde os períodos de estiagem que permitiam a permanência do homem 

paleolítico nesses locais alternariam com períodos de cheias, durante os quais ocorreria a parcial dispersão 

dos vestígios anteriormente aí abandonados, segundo hipótese sugerida por M. Santonja (SANTONJA, 

1990-1991). 
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ção das acumulações a que se aludiu, registando-se posteriormente a sua integração e subsequente 

preservação no interior dos depósitos detríticos de origem fluvial entretanto aí formados. 

Curiosamente, com os materiais líticos muito boleados (EF=1) provenientes da jazida de 

Pousias/Quinta do Cónego surgia igualmente uma relação proporcional entre lascas e nódulos 

claramente favorável  às  primeiras (68,7% / 31,3%), disparidade  essa  que  era  porém  bem mais 

expressiva quando apenas se considerava para o efeito os materiais oriundos da intervenção  

arqueológica ou recolhidos no próprio corte,  independentemente do maior ou menor boleamento 

das respectivas arestas de talhe (80,8% / 19,2%). Ora esta situação permite também aqui pensar 

que a referida acumulação não tenha resultado da convergência aleatória de materiais 

arqueológicos oriundos de múltiplas e diversificadas ocupações, mas legitima que se admita para 

a sua origem uma explicação similar à aduzida para as jazidas de La Maya I e Pinedo. Tanto mais 

que, como vimos, a própria génese do depósito em que se integravam estaria associada à vigência 

de condições climáticas de relativa aridificação no decurso das quais se terá assistido à 

prevalência de um regime fluvial de forte competência e de tipo espasmódico o que permitia 

vislumbrar um cenário próximo do admitido para o processo de formação das estações 

arqueológicas da Meseta (TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). 

 

 

 
 

Fig. 7.18. Correlação entre as lascas e os nódulos nos vários grupos de materiais líticos cujo estudo se 

considerou na estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego e sua comparação com os valores similares 

apurados para as jazidas paleolíticas de La Maya I (Vale do Tormes, Salamanca) e Pinedo (Vale do Tejo, 

Toledo). Em Pousias 1 a relação é calculada a partir dos materiais muito boleados (EF=1), enquanto em 

Pousias 3 o valor aferido reporta-se aos materiais não alterados (EF=3). Já relativamente a Pousias C a 

mesma proporção é calculada a partir da totalidade dos materiais recolhidos no corte, independentemente 

do seu estado físico. 
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Pode-se assim admitir que os mais antigos vestígios arqueológicos identificados nesta jazida 

testemunhariam a ocorrência  nas suas imediações de  uma ocupação  sazonal,  embora repetida 

com alguma persistência, resultando a acumulação de achados aí registada da mistura 

determinada pelas condições pós-deposicionais que tais materiais de imediato sofreram. 

Relativamente à posterior presença do homem paleolítico nesta mesma jazida, ela deu-se num 

momento em que o local já não corresponderia ao fundo do talvegue do rio Lis, mas sim a uma 

pequena elevação sobranceira ao vale adjacente, desfrutando os seus utilizadores não só da 

abundância da matéria-prima que aí existiria em virtude da parcial erosão do topo da formação 

fluvial, como também estratégica situação topográfica do local em relação à zona envolvente. 

Muito embora os trabalhos agrícolas aí efectuados, com particular destaque para o plantio da 

vinha, e as edificações erguidas mais recentemente não permitissem observar de forma adequada 

as condições de jazida originárias de tais vestígios arqueológicos, o facto de a generalidade dos 

materiais líticos associados à ocupação mais recente da jazida apresentarem arestas de talhe vivas 

ou apenas muito ligeiramente boleadas levou a considerar a sua associação ao desenvolvimento 

local de uma coluvião que se sobreporia à superfície de erosão que havia seccionado o depósito 

fluvial anterior. Mas se os processos morfogenéticos subjacentes ao desenvolvimento deste tipo 

de depósitos permitem admitir que os vestígios arqueológicos referidos podem ter resultado da 

sobreposição de várias ocupações, não é menos verdade que a acentuada concentração de 

achados, mesmo tendo em conta a sua proveniência da superfície, associada a uma composição 

dos materiais exumados em que o número de lascas é bem superior ao dos nódulos (relação esta 

da ordem dos 85,3% / 14,7% no que se refere aos materiais não alterados, não se afastando 

também muito destes valores a aferição da mesma relação proporcional entre os materiais líticos 

ligeiramente boleados; vd. Fig. 7.18), deixa entrever que se trata de testemunhos arqueológicos 

apesar de tudo igualmente situados em posição pouco derivada, apontando de novo paralelos com 

contextos ibéricos relativamente similares (vd., p.e., SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984, 

p. 306). 

É assim de admitir que se as indústrias líticas provenientes da estação paleolítica de 

Pousias/Quinta do Cónego constituem testemunhos fidedignos da ocupação da região pelo 

homem paleolítico em dois momentos bem distintos – mesmo se ignoramos o período de tempo 

que entre eles decorreu - pode-se a partir das respectivas amostragens tentar delinear de forma 

credível a sua caracterização em termos tipológicos e tecnológicos, no intuito de melhor 

identificar as principais similitudes e dissemelhanças que entre ambas sobrevêm, aquilatando ao 

mesmo tempo o peso específico das variáveis envolvidas. 

Do ponto de vista tipológico destaca-se em cada uma das ocupações referidas a presença dos 

mesmos grupos de utensílios - bifaces, machados de mão e utensílios sobre lasca - embora a 

importância do conjunto destas peças em relação à totalidade dos materiais inventariados com 

idênticas características no que se refere ao seu estado físico seja bem mais significativa entre os 

objectos líticos muito boleados (29,8%) do que no grupo dos materiais não alterados (18,8%; vd. 
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Fig. 7.19). De igual forma se assinala a importância quantitativa dos bifaces no primeiro grupo 

de materiais referidos, surgindo os machados de mão e os utensílios sobre lasca em segundo 

plano, enquanto entre as peças não alteradas os utensílios sobre lasca são o grupo de utensílios 

proporcionalmente melhor representados, seguidos de relativamente perto pelos bifaces e só 

depois pelos machados de mão. Curiosamente, contudo, a relação proporcional entre bifaces e 

machados de mão apresenta valores bastante aproximados em ambas as situações: 66,7%/33,3% 

em EF=1 contra 63,3%/36,7% em EF=3. 

 

 
Fig. 7.19. Pousias/Quinta do Cónego. Composição tipológica proporcional dos diferentes grupos de 

materiais considerados neste estudo. 

 

Quanto à composição tipológica dos bifaces, se em qualquer dos casos considerados é por 

demais evidente o predomínio das formas espessas, não deixa de ser significativo sublinhar a 

relativa uniformidade morfológica dos bifaces muito alterados, bem como a circunstância de perto 

de metade das peças aí contabilizadas corresponderem a bifaces parciais, o que contrasta 

vivamente com o maior número de tipos e subtipos reconhecidos entre os bifaces com arestas 

vivas, onde aliás a presença de bifaces parciais é reduzida a quantitativos muito pouco expressivos 

(Quadro 7.28). Situação algo idêntica verifica-se também em relação aos utensílios sobre lasca, 

já que entre os materiais não alterados estes denotam uma diversidade tipológica bem mais 

acentuada do que a observada nos utensílios similares da ocupação mais antiga, apesar de em 

qualquer dos casos os raspadores, no seu todo, surgirem como a categoria de utensílios sobre lasca 

melhor representada. 

Paralelamente, numa perspectiva tecnológica, é possível associar a cada uma das ocupações 

referidas um sistema de produção de materiais líticos com particularismos próprios, partilhando, 
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no entanto, um conjunto de atributos que além do mais permitem a sua associação às indústrias 

acheulenses do Paleolítico inferior (vd. Figs 7.20 e 7.21). 

Desde logo é evidente em ambos os casos a utilização preferencial, para não dizer quase que 

exclusiva, do quartzito como matéria-prima sob a forma de seixos rolados, realizando-se o seu 

aprovisionamento a nível estritamente local. É contudo de distinguir as condições em que tal 

operação ocorria nas duas situações referidas. Na ocupação mais antiga a matéria-prima espraiar-

se-ia no leito do rio por onde o homem paleolítico deambulava no período de estiagem, quando o 

local foi de novo ocupado o leito do rio corria encaixado num vale adjacente, tendo a escolha do 

sítio sido então determinada tanto pela sua posição estratégica, como certamente pela presença 

no local de seixos rolados de quartzito oriundos do depósito fluvial que aí afloraria à superfície, 

apesar de as circunstâncias em que tal acesso se processava serem provavelmente diferentes da 

disponibilidade que originalmente se havia verificado. 

A esta situação não será aliás totalmente estranho o facto de na primeira ocupação da jazida 

se registar entre os bifaces a presença de um elevado número de utensílios cujo processo de 

configuração por talhe foi reduzida ao mínimo, dada a particular adequação dos suportes 

seleccionados, o que em boa mediada era propiciado pela abundância no local da matéria-prima. 

Também aí se observa, curiosamente, a existência de um maior número de núcleos sumariamente 

explorados, em contraponto à prevalência na segunda ocupação da jazida de núcleos melhor 

aproveitados, seguidos de outros que se consideraram mesmo esgotados. 

É aliás no âmbito da análise das diferentes cadeias operatórias de debitagem presentes nestas 

indústrias, alicerçada em boa parte nos dados coligidos pelo estudo dos respectivos núcleos e 

lascas, que melhor se pode vislumbrar a diferenciação entre os materiais associáveis à ocupação 

mais antiga da jazida e os que se relacionam com a posterior presença do homem paleolítico no 

mesmo local.  

No primeiro caso destacam-se, pela sua inequívoca importância, as cadeias operatórias de 

debitagem menos complexas - cadeia operatória de talhe simples, cadeia operatória de talhe 

bifacial, cadeia operatória de talhe multifacial (vd. Fig. 7.11) - e o predomínio das lascas de 

primeira geração (Quadro 7.9), não se observando em nenhum destes materiais líticos estudados 

quaisquer vestígios de pré-determinação. Acresce que cada um dos grupos de núcleos 

identificados evidenciava uma estratégia de exploração cujo desenvolvimento se processava 

aparentemente de forma autónoma.  

Nas indústrias mais recentes é porém já patente a significativa representação das cadeias 

operatórias de debitagem centrípeta e até vestígios de debitagem Levallois (Fig. 7.11), o que 

indicia um acréscimo de complexidade nos processos de exploração da matéria-prima utilizada, 

situação aparentemente confirmada por uma presença bem mais expressiva das lascas de segunda 

geração (Quadro 7.13). Por seu lado, a existência de peças de transição entre alguns dos grupos 

de núcleos cuja existência foi aí considerada no âmbito da classificação adoptada deixa entrever 

um processo mais dinâmico de exploração da matéria-prima utilizada, onde algumas das peças 
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associáveis aos grupos tecnologicamente mais simples emergem frequentemente como formas de 

inicialização de peças bem mais complexas. Em todo o caso, o acentuado desenvolvimento que 

agora se verificava de uma produção autónoma de lascas, afigura-se-nos, também, como um 

elemento particularmente diferenciador destas indústrias, tendo nomeadamente em conta a 

importância quantitativa dos utensílios sobre lasca no quadro da sua composição tipológica. 

Não obstante estas últimas considerações, a cadeia operatória de configuração de bifaces, cuja 

existência apesar de tudo se destaca em qualquer uma das fases de ocupação desta jazida, revela 

na sua origem, isto é, na fase de obtenção dos respectivos suportes, uma mesma estratégia de 

aproveitamento dos recursos disponíveis. Os bifaces a elas associáveis registam sempre a 

utilização preferencial de lascas como suportes, seguidas de perto pelo aproveitamento de seixos 

rolados, apesar de em qualquer dos casos ser manifestamente superior o número de utensílios em 

que não foi possível identificar a natureza dos respectivos suportes (Quadro 7.29). Mas se na 

primeira situação referida este último aspecto está aparentemente relacionado com a circunstância 

de as peças se apresentarem muito alteradas pelo boleamento, relativamente aos materiais que 

preservaram vivas as suas arestas de talhe ele parece decorrer do facto de os bifaces evidenciarem 

aí uma maior alteração da morfologia original dos suportes no decurso da sua fase de configuração 

por talhe. De igual forma, se assiste em ambos os casos, no processo de manufacturação destes 

utensílios, à adopção de um mesmo esquema conceptual - justaposição de duas faces visando a 

criação de um gume periférico de extensão inconstante donde se destacava uma extremidade 

distal de morfologia igualmente variável - que se traduzia aliás no posterior desenvolvimento de 

um esquema operatório também idêntico - predomínio da configuração das suas duas faces 

através do seu talhe alternante (Quadro 7.39) - e conduzia à definição de peças cujos planos de 

equilíbrio bilateral e bifacial nem sempre eram muito apurados. Daí que prevaleçam os utensílios 

com uma silhueta relativamente assimétrica e uma secção longitudinal biconvexa-assimétrica, 

apesar de a utilização frequente de lascas como suporte resultar por vezes no aparecimento de 

secções longitudinais plano-convexas (Quadros 7.36, 7.37 e 7.38). 

Com uma importância, como se viu, particularmente destacável no âmbito das indústrias 

relacionáveis com a ocupação paleolítica mais recente desta jazida, os utensílios sobre lasca 

surgiam, por seu turno, globalmente associáveis a um processo de manufacturação que quase 

sempre se concretizava na definição de uma zona activa através da transformação por retoque de 

uma área restrita do seu suporte. Muitas das vezes a sua configuração resumia-se à regularização 

de um bordo por retoque, visando não só delinear a forma da sua silhueta, como também reforçar 

a sua consistência, sem lhe diminuir a eficácia cortante, através do aumento do seu ângulo de 

ataque. Noutros, porém, a sua transformação implicava a alteração volumétrica de uma parte do 

suporte, sem que todavia a morfologia deste último fosse no seu conjunto significativamente 

afectada. Em qualquer dos casos, resulta clara a importância atribuída no âmbito da caracterização 

das respectivas cadeias operatórias de configuração à fase de obtenção dos seus suportes (Quadro 

7.51). No âmbito dos materiais muito alterados é visível a existência de uma selecção oportunista 
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de produtos de debitagem ou mesmo de produtos decorrentes de operações de talhe desenvolvidas 

no quadro de outras cadeias operatórias de configuração de utensílios, daí resultando um 

aproveitamento maioritário de lascas de primeira geração. Já as indústrias mais recentes torna-se 

bem mais expressiva a utilização de suportes escolhidos no âmbito de uma produção significati-

vamente alargada de produtos de debitagem, o que se traduz aparentemente na presença equitativa 

entre os suportes de lascas de primeira e segunda geração. 

Quanto aos machados de mão, a sua presença surge em cada uma das situações estudadas 

representada por quantitativos proporcionalmente bastante estáveis quando comparados com os 

valores evidenciados pelo grupo dos bifaces. Isto apesar de no âmbito da ocupação mais antiga 

da jazida Pousias/Quinta do Cónego eles surgirem como o segundo grupo de utensílios mais 

importantes, logo a seguir aos bifaces, embora com uma amostragem em termos absolutos algo 

próxima à dos utensílios sobre lasca. Entre as indústrias mais recentes, por seu lado, emergiam 

porém como o terceiro grupo de utensílios, bem atrás dos bifaces e dos próprios utensílios sobre 

lasca. É no entanto de realçar que em ambos os casos a generalidade destes utensílios se encontra 

representada quase que exclusivamente pelas suas variantes tipológicas tecnologicamente mais 

simples - tipos “0”, I e II - resumindo-se a respectiva cadeia operatória no seu início a uma 

selecção quase sempre oportunista dos suportes, enquanto a pré-determinação se restringia à 

prévia localização e parcial definição do gume quando apenas tal se revelava indispensável 

(Quadro 7.43). A subsequente fase de configuração, por seu turno, limitava-se à regularização 

dos bordos da peça, com o exclusivo intuito de a tornar mais facilmente preensível.  

Apesar das limitações quantitativas de que se dispôs, não deixa contudo de ser significativo 

destacar o facto de entre as peças muito boleadas ser mais importante a proporção dos machados 

de mão de tipo “0” que aí se contabilizaram, os quais, juntamente com os seus congéneres de tipo 

I, perfazem neste grupo 3/4 dos utensílios identificados. Já a presença de machados de mão de 

tipo V e VI se restringe em ambos os casos a valores inexpressivos, situação essa a que acresce o 

facto de os machados de tipo VI, à semelhança aliás da generalidade dos restantes utensílios, 

evidenciarem uma morfologia pouco padronizada e até mesmo algo desequilibrada, o que sugere 

a possibilidade de resultarem mais da ocasional produção de amplas lascas Kombewa que 

pontualmente foram seleccionadas como suportes. Em relação a estes últimos utensílios, só a sua 

coexistência com indícios claros da utilização do método Levallois no quadro da ocupação mais 

recente do local é que permite sugerir a possibilidade de a sua produção poder estar associada a 

uma elaborada estratégia de inequívoca pré-determinação dos suportes. 

 

Mesmo tendo em conta a circunstância de a análise das variáveis apresentadas assentar por 

vezes em quantitativos não muito expressivos, é possível tentar a partir delas esboçar as grandes 

linhas de desenvolvimento dos sistemas de produção de materiais líticos que se encontram 

associados à ocupação de Pousias/Quinta do Cónego em dois momentos distintos, bem como as 

diferentes estratégias de aprovisionamento da matéria-prima e de ocupação do território que lhes 
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estão subjacentes. 

Os dados referentes às indústrias mais antigas, integrados na base da formação fluvial localmente 

preservada, permitem aparentemente corroborar a correlação de início sugerida com os depósitos 

de base da formação fluvial F1b estudada a jusante de Leiria. Desde logo, a produção de tais 

materiais assentava em ambas as situações no aproveitamento da matéria-prima localmente 

disponível em grandes quantidades sob a forma de seixos rolados de quartzito, os quais juncavam 

os leitos dos canais entrançados do Lis que no estio ficavam a seco e seriam frequentados pelo 

homem durante a estiagem. Mas se na segunda situação descrita o registo arqueológico deixa 

mesmo entrever a possibilidade de ele próprio resultar de uma ocupação itinerante do leito do rio 

ou de uma diversificada  localização de sítios em posição primária cujo espólio veio a ser 

posteriormente dispersado de forma aleatória pela corrente, já em Pousias/Quinta do Cónego a 

concentração de vestígios apontava para uma ocupação repetida, embora não contínua, de um 

local ou de locais situados no mesmo leito e muito próximos entre si. Em qualquer dos casos, 

porém,  a  ampla  disponibilidade  da  matéria-prima  permitia uma selecção oportunista dos 

suportes, centrada na adequação morfológica dos seixos escolhidos e das lascas produzidas, 

situação esta que tanto se traduzia na reduzida autonomia das várias cadeias operatórias de 

configuração presentes, com a presença significativa de utensílios sumariamente definidos por 

talhe, como na prevalência de cadeias operatórias de debitagem menos complexas, aí se desta-

cando núcleos com um grau de exaustão em geral pouco acentuado. 

 Situação bem diferente emerge porém do estudo das indústrias líticas mais recentes iden-

tificadas na estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego. Com efeito, se a ocupação do local 

num momento em que este surgia já numa posição altaneira em relação ao vale adjacente deixava 

desde logo entender uma estratégia relativamente diferenciada da anterior na ocupação do 

território, ela continuava a testemunhar a dependência do homem paleolítico em relação às fontes 

de abastecimento da matéria-prima, mesmo se a sua disponibilidade se afigurava aí mais limitada. 

A este último aspecto não era aliás estranho o facto de a produção de lascas ser agora bem mais 

ampla e intensiva, aparecendo associada ao desenvolvimento de cadeias operatórias de debitagem 

também mais complexas, vislumbrando-se mesmo de forma minimamente expressiva a presença 

do método de debitagem Levallois. No entanto, se esta realidade reflecte ao nível dos utensílios 

sobre lasca uma escolha mais diversificada dos seus suportes, no que se refere à macro-

utensilagem - bifaces e machados de mão - essa mudança não é tão explícita, dado que a própria 

concepção destes utensílios não se basearia aparentemente na obtenção de suportes específicos, 

mas tão só no aproveitamento de outros cuja forma original, quer se tratasse de seixos ou de 

lascas, se revelaria mais propícia aos fins em vista. De sublinhar, todavia, a circunstância de os 

bifaces evidenciarem agora uma definição volumétrica relativamente mais ampla, situação que 

aparentemente parece ser acompanhada pela sua diversificação morfotipológica, enquanto os 

núcleos não só se associam prioritariamente a cadeias operatórias de debitagem mais com 
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plexas, como evidenciam entre as várias cadeias operatórias identificadas pontuais situações de 
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transição que permitem visualizá-los como um conjunto dinâmico e homogéneo. 

Refira-se, ainda, que estas indústrias de Pousias/Quinta do Cónego não só repartiam entre si a 

exploração do mesmo tipo de matéria-prima, como denunciavam em conjunto a utilização 

praticamente exclusiva do percutor duro, sem que em qualquer um dos casos considerados se 

pudesse visualizar um significativo número de produtos residuais de talhe. Por outro lado, era 

igualmente manifesta em ambas as indústrias a prevalência do talhe bifacial. 
 



 

 

8. ESTAÇÃO PALEOLÍTICA DA JARDOEIRA 
 

 

 

8.1. CONTEXTO 

 

 

Esta estação arqueológica situa-se na margem esquerda do rio Lena, cerca de 1 km a jusante 

da Vila da Batalha, ocupando uma posição de meia encosta na acentuada vertente que aí separa 

o planalto arenoso que se espraia amplamente para poente da ubérrima planície aluvial por 

onde o rio serpenteia o seu leito. O acesso ao local faz-se por um pequeno caminho carreteiro 

que estabelece a ligação da povoação da Jardoeira, situada junto da EN1, aos campos agrícolas 

que ocupam os terrenos aluvionares do fundo do vale. 

Na base da vertente as aluviões encostam “nos arenitos argilosos, cinzentos, amarelados, 

arroxeados ou esverdeados, mais ou menos consolidados, às vezes micáceos, com restos de 

vegetais fósseis” (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 50), que aí correspondem a um aflo-

ramento do Portlandiano. Sobrepõe-se-lhe porém um espesso complexo detrítico atribuído ao 

Cretácico inferior, representado localmente por areias grosseiras quartzo-feldspáticas de cor 

esbranquiçada e com uma estratificação sub-horizontal, contendo por vezes no seu interior 

seixos de quartzo mal boleados e de reduzidas dimensões. No topo da vertente estas formações 

são finalmente colmatadas pela periferia de amplos e aplanados depósitos arenosos associados 

ao Pliocénico. 

Encaixado no Cretácico, ao qual se sobrepõe na curta extensão em que se encontra 

preservado, surge um depósito quaternário de origem fluvial cuja base se situa actualmente a 

uma altitude de cerca de 25 m sobre o actual leito do rio Lena (EST.1 e 3). Ora, foi exacta-

mente a descoberta na base deste depósito e nos materiais sedimentares adjacentes prove-

nientes do seu desmantelamento de uma pequena colecção de objectos líticos talhados que 

permitiu identificar a jazida arqueológica em estudo (CUNHA-RIBEIRO e MONTEIRO-

RODRIGUES, 1990-1991). 

Num corte que aí se pode observar, com uma espessura que varia entre 1,5 m e os 2 m, 

registou-se desde logo o contacto regular, ainda que vigoroso, desta formação com o substrato 

onde assentava. A sua base era aliás constituída por uma cascalheira heterométrica com uma 

espessura média de cerca de 60 cm, formada por seixos de quartzito de grão fino e morfologia 

particularmente bem calibrada, englobados numa matriz areno-argilosa onde pontificavam 

areias quartzosas e feldspáticas. Por cima, desenvolvia-se um nível de sedimentação claramente 

mais fina, com cerca de 1,5 m de espessura, composto por areias limonosas, progressivamente 

mais argilosas à medida que se aproximava o topo do corte. Um estreito leito de pequenos 

seixos que surgia pontualmente intercalado neste último conjunto sedimentar foi interpretado 
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como correspondendo aos vestígios de um estreito e ocasional canal de escoamento das águas 

pluviais drenadas a partir do planalto pliocénico sobrejacente. 

No seu conjunto o depósito fluvial descrito apresenta-se afectado por um solo vermelho 

lessivado, com uma estrutura fortemente colmatada e hidromorfizada. 

Como já se referiu, a quase totalidade dos materiais líticos talhados que aí se recolheram 

associavam-se à cascalheira de base do depósito fluvial descrito, não só porque 3/5 dessas 

peças foram aí mesmo recolhidas no próprio corte, como pelo facto de as restantes provirem 

das suas imediações e apresentarem na maior parte dos casos um forte boleamento das arestas 

de talhe. Já a integração neste último conjunto de 2 objectos líticos moderadamente boleados e 

encontrados à superfície justifica-se pela circunstância de outras 3 peças com um estado físico 

similar terem sido detectadas no corte. De lado ficaram apenas 2 outros objectos líticos 

oriundos da superfície que não evidenciavam qualquer alteração significativa do seu estado 

físico. Um deles foi mesmo considerado como uma pequena lasca de talhe em sílex, cuja 

conexão com o citado contexto geoarqueológico se afigurava como muito pouco provável, 

enquanto o outro correspondia a um núcleo sobre seixo rolado de quartzito de dimensões algo 

reduzidas, explorado de acordo com uma estratégia característica do grupo III da classificação 

adoptada no presente trabalho, revelando um plano de percussão cortical com contorno 

tendencialmente poligonal e uma secção triangular. 
 
Quadro 8.1. Jardoeira. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

Quartzito Quartzo Sílex T o t a i s

E F : 1 20 1 21

E F : 2 4 1 5

E F : 3 1 1 2
 

 

 

8.2. MATERIAIS 
 
 

Dos 26 objectos líticos a cujo estudo detalhado se procedeu, a maioria esmagadora denotava 

uma alteração profunda do seu estado físico, sendo quase sempre difícil determinar com 

precisão a localização exacta das arestas que aí resultavam da intersecção de diferentes nega-

tivos decorrentes da sua transformação por intermédio do talhe. Só em 5 dessas peças tais 

atributos se revelaram mais atenuados, embora também nelas fosse por demais evidente o 

boleamento das mencionadas arestas. 

Cruzando a aferição deste atributo com a diferenciada proveniência dos materiais recolhidos 

verifica-se, curiosamente, que quer entre as peças provenientes do corte, quer nas que se 

recolheram à superfície nas suas proximidades, é praticamente idêntica a proporção entre as 

que se apresentavam profundamente alteradas e as que evidenciavam arestas incólumes, apesar 
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de as primeiras serem em qualquer dos casos maioritárias. 

Por outro lado, o quartzito é também aqui a matéria-prima utilizada de forma quase ex-

clusiva, já que se encontra representado na totalidade dos materiais de superfície considerados 

e abarca a maioria das peças provenientes do corte, onde todavia se assinalou a presença de 

duas lascas de quartzo, uma das quais muito boleada, enquanto a outra se apresentava apenas 

moderadamente boleada. 

 
Quadro 8.2. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias classificativas 
identificadas em função dos respectivo estado físico.  

 

Lascas Núcleos Frag. de talhe Utensílios s. lasca Ut. diversos

E F : 1 10 6 2 2 1

E F : 2 3 2

E F : 3 1 1
 

 

Na sua grande maioria estes materiais correspondiam a produtos de talhe, dado que na sua 

totalidade se contabilizaram 15 lascas e 8 núcleos, a que se devem ainda acrescentar dois 

fragmentos de talhe. 

Entre as lascas prevalecia de forma clara a utilização do quartzito como matéria-prima (13 

peças), apenas complementada marginalmente pelo aproveitamento do quartzo, enquanto no 

que se refere ao seu estado físico elas evidenciavam em grande número uma forte alteração (12 

peças). Mas se do ponto de vista da sua classificação, à parte de 3 objectos integrados entre os 

fragmentos de lasca, destacava-se o predomínio das lascas de primeira geração (8 peças) 

relativamente às lascas de segunda geração (3 peças), já relativamente aos talões verificava-se a 

presença maioritária dos talões corticais e suprimidos, abarcando cada um deles 4 peças, 

enquanto as restantes lascas consideradas se repartiam uma a uma pelos talões lisos, diedros e 

punctiformes. De destacar, porém, entre elas, a identificação de uma lasca de descorticagem de 

tipo 19A, muito boleada, cujo retoques inversos que apresentava permitiram considerá-la como 

uma lasca retocada. Numa outra peça correspondente ao tipo 16A e que evidenciava uma 

morfologia ligeiramente ultrapassada, a par de um talão liso, registou-se apenas a existência de 

diversos retoques, dispersos e não organizados. 

Não se pode contudo deixar de ter em conta o reduzido peso da amostragem em análise para 

se aquilatar convenientemente o real significado de muitas das características apontadas. 

De igual modo, aliás, essa situação também se reflecte na análise dos 8 núcleos inven-

tariados, todos eles recolhidos no corte e denunciando de forma inequívoca o aproveitamento 

de seixos rolados de quartzito como suportes. Em geral trata-se de núcleos de grandes 

dimensões, cujas arestas de talhe denotam um pronunciado boleamento. As duas únicas 

excepções reportam-se a núcleos de tamanho mais mediano e moderadamente alterados, um 

dos quais evidencia uma estratégia exploratória típica do grupo IV, tendo sido mesmo 

considerado esgotado, em contraponto à outra peça cujo único levantamento que apresenta 
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sugere até a possibilidade de se poder tratar do testemunho de uma tentativa de experimentação 

da qualidade da matéria-prima e não do início de qualquer exploração mais explícita, apesar de 

ela ter sido pragmaticamente associada aos núcleos do grupo I. Os restantes núcleos repartem-

se entre os grupos I e II, correspondendo estes últimos ao dobro dos primeiros. Acresce ainda 

que a totalidade dos núcleos do grupo II se encontram intensamente explorados, enquanto os do 

grupo I surgem com um grau de exaustão bastante incipiente. 

Os produtos de debitagem, como atrás se indicou, são por fim complementados por 2 

fragmentos de talhe, ambos em quartzito, muito boleados e com dimensões relativamente 

expressivas. 

Os utensílios, por seu lado, encontram-se representados em termos absolutos por quanti-

tativos muito diminutos, pois apenas abarcam 2 utensílios sobre lasca e 1 utensílio diverso. 

Este último, corresponde a uma calote de seixo de quartzito que apresenta numa das zonas do 

seu bordo periférico 3 entalhes contíguos, abruptos e marginais, eventualmente retocados, 

embora a profunda alteração do utensílio tenha inviabilizado uma melhor identificação deste 

último atributo. Já os utensílios sobre lasca enquadram-se ambos no grupo dos raspadores. No 

primeiro destes utensílios, elaborado a partir de uma lasca de tipo 13A com talão diedro, 

observa-se ao longo do bordo esquerdo um retoque inverso, contínuo, marginal e oblíquo, o 

qual define um gume sensivelmente rectilíneo que justifica a sua classificação como raspador 

lateral inverso. O segundo exemplar, por seu turno, resulta da transformação por retoque de 

uma lasca 9A, a qual evidencia no respectivo bordo distal um retoque contínuo, muito marginal 

e oblíquo, enquanto na fractura que lhe secciona parcialmente o respectivo bordo direito se 

desenvolve com uma inclinação praticamente abrupta um outro retoque contínuo e marginal 

que permite considerar a peça como um raspador duplo. 

 

 

8.3. INTERPRETAÇÃO 

 

 

Se a organização sedimentar observada no corte do depósito quaternário da Jardoeira, 

juntamente com a forte pedogénese que o afecta, sugere a sua correlação com o depósito 

similar existente em Pousias/Quinta do Cónego e, consequentemente, com a base da unidade 

sedimentar F1b assinalada a jusante de Leiria, o posicionamento altimétrico relativo de ambos 

os depósitos permite aparentemente confirmar essa ilação (EST.3). 

No entanto, a análise comparativa dos respectivos espólios mostra-se inconclusiva, em 

grande medida devido à diminuta representatividade da colecção de materiais líticos exumada 

na estação paleolítica da Jardoeira. Mas se com o estudo de tais vestígios arqueológicos não se 

consegue confirmar a correlação proposta, não é menos verdade que as características aí 

observadas não permitem também desmentir tal interpretação. A manifesta prevalência de 

núcleos associados às estratégias de exploração menos complexas, bem como o predomínio das 
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lascas de primeira geração sobre as lascas de segunda geração, constituem aliás algumas das 

mais pertinentes características que ressaltavam do estudo desse mesmo espólio e apresentam 

inequívocos paralelos com as indústrias líticas a cujo contexto geoarqueológico foi possível 

relacionar a base do depósito fluvial da Jardoeira. 

Em todo caso, a presença destes testemunhos arqueológicos e a correcta definição do seu 

contexto deixa entrever a hipótese de eles poderem corresponder a um padrão de ocupação do 

território e a uma estratégia de aprovisionamento similar à que se vislumbrou na fase de 

ocupação mais antiga de Pousias/Quinta do Cónego. Isto é, a aparente concentração de achados 

observada na Jardoeira pode muito bem ter igualmente na sua origem uma situação 

determinada pela fixação temporária do homem paleolítico nos leitos cascalhentos de alguns 

canais secundários do rio durante a estiagem, onde encontraria ao seu dispor uma ampla e 

diversificada fonte de aprovisionamento das matérias-primas necessárias à produção dos seus 

utensílios, tendo a escolha repetida do mesmo local ou de um outro sítio nas suas imediações 

conduzido ao desenvolvimento de um processo de conservação pós-deposicional que impediu a 

dispersão aleatória dos materiais entretanto aí abandonados (vd. Fig. 7.17). 
 





 

 

9. ESTAÇÃO PALEOLÍTICA DO CASAL DO 

AZEMEL 
 

 

 

9.1. CONTEXTO 

 

 

Esta estação paleolítica situa-se cerca de 300 m a Oeste do Casal do Azemel, pequeno lu-

garejo que não dista mais de 1 km da Vila da Batalha, a cujo concelho e freguesia pertence em 

termos administrativos. O acesso ao local efectua-se através da estrada municipal que liga a 

Batalha à vizinha povoação de Pinheiros, passando nas imediações da jazida. 

Trata-se de uma zona amplamente florestada e de topografia algo nivelada, integrada num 

planalto de extensão apreciável que se desenvolve sobrançeiro ao adjacente vale do rio Lena, 

delimitado a norte e a sul, respectivamente, pelo encaixe das ribeiras da Várzea e da Calvaria, 

ambas afluentes da margem esquerda do referido rio. Esta superfície apresenta-se ligeiramente 

inclinada de oeste para este, evidenciando um rebordo vigorosamente bem marcado ao longo do 

vale do rio Lena, enquanto a norte e a sul surge suavemente recortada por pequenas linhas de 

água que aí correm (vd. folha B do Anexo Cartográfico). É aliás nas proximidades de uma 

destas linhas de água que se dirige para a ribeira da Calvaria que se situa a estação paleolítica 

do Casal do Azemel, implantada num local que não se distingue de forma particularmente 

significativa das zonas aplanadas envolventes (EST.42). 

Do ponto de vista geológico esta área corresponde a um antigo nível marinho pliocénico 

cuja superfície actual se desenvolve entre os 164 e os 100 m de altitude absoluta, muito embora 

noutras regiões adjacentes igualmente aplanadas e por onde se espraia frequentemente com um 

amplitude bem mais expressiva, o topo desta formação apresente cotas mais variadas, que 

nalguns casos ultrapassam os 200 m e noutros não chegam a atingir os 100 m. A constituição 

sedimentar destes depósitos é predominantemente areno-argilosa, reconhecendo-se contudo a 

presença frequente de clastos mais grosseiros, quase sempre representados por seixos rolados 

bem boleados (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968; ZBYSZEWSKI, MANUPPELLA e VEIGA 

FERREIRA, 1974). Em todo o caso, na área da jazida é patente a emergência de uma fácies 

marcadamente arenosa, entremeada porém, aqui e além, por pequenos leitos de seixos rolados 

de reduzidas dimensões, situação essa particularmente bem observável nalguns taludes da 

vizinha estrada municipal. 

Estes depósitos pliocénicos sobrepõem-se localmente a afloramentos detríticos atribuídos ao 

Cretácico inferior e ao Portlandiano, cuja presença é assinalada a uma cota mais baixa na 

vertente adjacente do vale do rio Lena e, de forma parcelar, nas vertentes dos vales das ribeiras 

da Várzea e da Calvaria, de acordo com uma disposição e uma composição sedimentar já atrás 
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descrita no âmbito da definição do contexto geoarqueológico da jazida paleolítica da Jardoeira . 

Descoberta nos finais dos anos setenta a partir da casual recolha à superfície de algumas 

peças líticas talhadas (CUNHA-RIBEIRO e TEIXEIRA, 1992), esta estação paleolítica veio a 

ser objecto de quatro campanhas de escavação entre 1988 e 1991 (CUNHA-RIBEIRO, 1995b). 

Numa primeira fase estes trabalhos permitiram identificar a localização de uma forte 

concentração de materiais paleolíticos genericamente relacionáveis com as indústrias 

acheulenses do Paleolítico Inferior, tendo-se de imediato procedido à realização de uma 

escavação em superfície que veio a tornar possível delinear a área de dispersão de tais achados 

(EST.43). No seu todo escavaram-se 135 m2, 18 dos quais repartidos por diferentes sondagens 

periféricas, enquanto os restantes se concentraram na zona central da jazida. Paralelamente, 

determinou-se ainda o contexto manifestamente secundário a que tais vestígios se encontravam 

associados, situação essa resultante da sua integração nos depósitos coluvionares que 

localmente afectavam o topo da formação marinha pliocénica. 

A consabida complexidade que envolve a génese e evolução deste tipo de depósitos, bem 

como as dificuldades inerentes ao seu reconhecimento e estudo numa região onde o predomínio 

de uma sedimentação detrítica ao longo de boa parte do Mesozóico, durante todo o Cenozóico e 

no decurso do Quaternário engendrava amiúde a remobilização de materiais detríticos de 

depósitos mais antigos, o que se traduzia frequentemente na ocorrência de perturbantes 

fenómenos de convergência de fácies, levou porém a que se procurasse estribar de forma 

ponderada a interpretação estratigráfica da jazida. Nesse sentido, tirou-se partido das precárias 

condições finançeiras que afectaram a realização das várias campanhas de trabalho que aí 

decorreram, já que ao impedirem a abertura em simultâneo de uma ampla área de escavação 

conduziram ao desenvolvimento de intervenções mais sectorizadas e temporizadas, sempre 

acompanhadas do adequado registo estratigráfico dos respectivos cortes (CUNHA-RIBEIRO, 

1995b). Ora, a partir dos múltiplos dados assim coligidos foi-se amadurecendo a nossa própria 

interpretação estratigráfica da jazida, o que tornou possível estabelecer a estratigrafia de três 

amplos cortes representativos das coluviões presentes na área central da escavação e que se 

entrecruzavam entre si (EST.44, EST.45 e EST.46), tendo-se apresentado a seguinte leitura 

estratigráfica de síntese: 

“Camada 1 - O nível pliocénico marinho surge aqui representado de forma homogénea por 

areias finas, integrando esporadicamente pequenos areões, mas sem nunca revelar uma listagem 

clara dos seus constituintes. Este depósito suporta um solo fersialítico degradado, caracterizado 

por um horizonte descolorado, esbranquiçado e amarelo claro. 

Camada 2 - Perfeitamente individualizada da camada superior em toda a área da escavação 

pela sua textura claramente mais arenosa e coloração amarelada, esta camada corresponde a 

uma coluvião que apresenta uma espessura que varia entre 40 e 80 cm. No seu interior surgem 

também quase sempre elementos mais grosseiros, constituídos por areões e pequenos seixos 

rolados achatados, maioritariamente em quartzo, distribuídos de forma aleatória. 

Na extremidade NW da área de escavação surge na base desta camada uma cascalheira com 
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uma espessura máxima que pouco ultrapassa os 10 cm nas suas zonas de maior desen-

volvimento. Trata-se de um pequeno nível de seixos rolados, achatados e quase sempre em 

quartzo, que localmente assenta no nível pliocénico subjacente. À medida que nos afastamos 

para SE observa-se de forma gradual o rápido desaparecimento desta cascalheira, assistindo-se 

por vezes a um acentuado desenvolvimento das coluviões de textura arenosa. 

Camada 3 - Corresponde a um depósito orgânico coluvionado, com uma textura arenosa e 

pulvorenta, entremeada por alguns seixos pequenos e areões de quartzo e quartzito dispersos no 

seu interior sem qualquer organização. Com uma espessura que raramente ultrapassa os 20 cm, 

esta camada é particularmente rica em raízes e apresenta (…) uma coloração acinzentada.” 

(CUNHA-RIBEIRO, 1995b, p. 563-564). 

A coluvião mais recente, representada pela camada 3, desenvolve-se de forma homogénea 

por toda a área intervencionada, apresentando apenas ligeiras alterações na sua espessura, 

muitas das vezes aparentemente decorrentes das actuais irregularidades do terreno. A única 

excepção registava-se na periferia do sector em que a escavação se alargou em área - 

quadrículas F-H/36-37 (EST.43) - onde se observou a formação de uma ampla bolsa coluvionar 

de origem provavelmente antrópica, cuja parte inferior se encaixava no próprio substrato 

pliocénico. 

Já a camada 2, correspondendo a um depósito coluvionar naturalmente mais antigo, 

apresenta variações significativas no que diz respeito à sua espessura e à disposição dos seus 

constituintes. O seu maior desenvolvimento verifica-se na extremidade SE da área escavada, 

com uma espessura não inferior a 80 cm e uma composição em que ressaltava a distribuição 

claramente aleatória dos seus componentes (EST.45). No entanto, à medida que nos dirigimos 

para NW a situação altera-se progressivamente (EST.44). Num primeiro momento assiste-se a 

uma ligeira diminuição da espessura da coluvião, muito embora a sua disposição sedimentar 

não evidencie qualquer modificação significativa. Em seguida, porém, quando nos 

aproximamos da zona NW da área escavada a camada 2 passa a apresentar na sua base um nível 

de pequenos seixos rolados, os quais chegam mesmo a definir uma adelgaçada cascalheira que 

raramente ultrapassa os 10 cm de altura, continuando a verificar-se ao mesmo tempo a 

diminuição progressiva da sua espessura (EST.46). De permeio surgem também algumas 

perturbações relacionadas com a presença de antigas raízes, cuja extensão nos foi possível 

nalguns casos precisar, tendo-se verificado aqui e além o seu prolongamento pelo próprio 

substrato pliocénico (EST.44). 

Refira-se, por último, que se na zona NW da escavação a separação entre a base da camada 

2 e o pliocénico subjacente se apresentava bem delimitada pela cascalheira existente na base da 

coluvião mais antiga, na zona SE tal separação revestia-se amiúde de alguma dificuldade, dado 

que não se notava entre ambas as camadas uma textura claramente diferenciável, nem tão pouco 

a litagem do pliocénico era localmente expressiva. 

A distribuição dos materiais líticos talhados nesta jazida espraiava-se pelas duas coluviões 

assinaladas e incluía ainda uma pequena colecção de peças recolhidas à superfície, observando-
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se neste último caso a sua dispersão por duas áreas principais. A primeira situava-se em torno 

da própria área central de escavação, enquanto a segunda se localizava cerca de 100 m para 

ENE, curiosamente na direcção do ligeiro declive que o terreno aí apresenta. Por seu lado, a 

presença de vestígios arqueológicos similares no interior da camada 3 é também relativamente 

limitada, sendo de destacar apenas a circunstância de pontualmente eles se encontrarem aí 

associados a materiais claramente históricos, como foi o caso de alguns fragmentos de cerâmica 

provenientes da fragmentação de vasilhas ainda hoje utilizadas na recolha da resina dos 

pinheiros que cobrem quase toda a zona aplanada envolvente. Quanto à camada 2, é dela que 

provêm a maioria dos materiais líticos exumados, muito embora a sua distribuição no interior 

desta mesma camada se revele aleatória em toda a área intervencionada, mesmo quando para o 

efeito se considera o diferenciado peso de cada objecto (EST.44; EST. 45 e EST.46). No 

entanto, no sector NW da escavação, em particular na zona onde se encontra preservada a 

pequena cascalheira, os vestígios arqueológicos distribuem-se de forma quase exclusiva pelo 

topo da camada 2, onde não evidenciam também qualquer disposição minimamente organizada, 

enquanto a cascalheira se revelou completamente estéril (EST.46). A zona de maior 

concentração de materiais arqueológicos situa-se, contudo, de forma bem clara mais para SE, 

como aliás ressalta da observação da planta da área intervencionada 27(EST.43). 

Não deixa de qualquer forma de ser curioso verificar que a acentuada concentração de peças 

talhadas que aí se assinalou é reforçada pela circunstância de tais materiais se apresentarem na 

sua esmagadora maioria completamente eolizados (94,7%), não ultrapassando as peças não 

alteradas mais de 2% do total, o que contrasta de forma ainda mais acentuada com o contexto 

claramente secundário a que se encontram associados em qualquer das situações descritas. 

Aliás, a análise do estado físico da totalidade dos materiais arqueológicos e da posição em que 

haviam sido recolhidos no decurso da escavação, permitiu também concluir que eles não 

apresentavam qualquer polaridade minimamente significativa, o que traduzia bem o 

remeximento que os tinha afectado. 

No que se refere à datação das diferentes camadas individualizadas e à sua correlação com 

os materiais líticos que nelas se encontram integrados, não obstante as dificuldades decorrentes 

das múltiplas perturbações que os terão afectado, é preciso entrar em linha de conta com 

algumas observações complementares, cuja ponderação se revela imprescindível. 

De imediato sobressai o facto de a cascalheira residual parcialmente preservada na base da 

camada 2 ser anterior à ocupação do local pelo homem paleolítico, já que não se recolheu no 

seu interior qualquer vestígio arqueológico significativo. Por outro lado, as coluviões donde 

                                                      
27 Na planta de distribuição dos materiais líticos recolhidos na área intervencionada que se apresenta na 
EST.43 reportamo-nos apenas ao sector onde a escavação se desenvolveu em área e às sondagens que lhe 
são periféricas, não apenas pela intrínseca importância do sector e pelo afastamento das restantes 
sondagens (vd. EST.42), mas igualmente pelo facto de nestas últimas sondagens se ter apenas registado a 
profundidade a que cada uma das peças havia sido recolhida, situação essa que aliás abrangeu todas as 
sondagens inicialmente abertas nesta jazida, o que justifica a circunstância de nas quadrículas J-K/36 e F-
G/35 não se assinalar também o posicionamento dos achados aí efectuados. Só a partir de então se 
apontou em todas as quadrículas escavadas a posição tridimensional de cada peça exumada. 
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provinham os materiais líticos não eram também contemporâneas da ocupação arqueológica da 

jazida, dado que os seus constituintes mais grosseiros, ao contrário das peças talhadas, não 

apresentavam qualquer indício de eolização. Mas se em relação à coluvião mais recente esta 

situação era, como se viu, por demais evidente, relativamente à coluvião mais antiga ela foi 

num primeiro momento sugerida pela descoberta no seu interior de um pequeno fragmento de 

cerâmica pré-histórica, tendo sido posteriormente corroborada com a obtenção a partir de 

amostras sedimentares de duas datações por TL que indiciavam a associação da sua génese ao 

Holocénico28. 

 

 

 

 
Fig. 9.1. Casal do Azemel. Representação esquemática da área central da escavação, assinalando-se a 
conexão efectuada entre alguns fragmentos de utensílios que se encontravam dispersos no interior da 
camada 2 pela zona de maior concentração dos vestígios arqueológicos. b - biface; m - machado de mão; r 
- utensílio sobre lasca (vd. EST.132). Apenas neste último caso a fractura que seccionou a peça 
apresentava em ambos os fragmentos uma alteração similar ao do resto das respectivas superfícies.  

 

Acresce ainda que a recolha de um reduzido número de peças fragmentadas, oriundas de 

diferentes quadrículas, mas cuja reconstituição nos foi possível efectuar, permitiu verificar que 

ao contrário da restante superfície desses objectos líticos talhados, a respectiva fractura não se 

apresentava por vezes eolizada, sugerindo tal situação que a sua fragmentação terá ocorrido 

numa fase posterior à ocupação do local pelo homem paleolítico, possivelmente contemporânea 
                                                      
28 Os valores obtidos foram, respectivamente, de 4.88+0,46 ka BP e de 6.89+0,85ka BP (cf. CUNHA-
RIBEIRO, 1995b). 
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da génese das coluviões, mas em todo o caso testemunhando o claro remeximento que afectou 

estes vestígios arqueológicos, embora sem aparentemente engendrar a sua ampla dispersão. 

A partir de todos estes dados é possível tentar delinear as várias fases por que terá passado a 

evolução geológica e arqueológica desta jazida. 

O processo iniciou-se, provavelmente, num momento em que a superfície do substrato 

pliocénico apresentaria já uma disposição topográfica não muito diferente da actual, surgindo o 

topo do depósito marinho afectado por um solo fersialítico degradado. Ter-se-á então produzido 

uma remobilização das areias existentes na parte superior do pliocénico, permanecendo 

contudo no local o sedimento móvel de textura mais grosseira, o que deu origem à formação de 

uma cascalheira residual constituída por pequenos seixos rolados. Numa fase subsequente esta 

cascalheira foi coberta localmente por uma sedimentação fina de textura arenosa29. 

A posterior ocupação do local pelo homem paleolítico terá sido, por seu lado, contem-

porânea de uma importante fase de deflação, como se deduz da pronunciada eolização que a 

generalidade dos materiais líticos talhados evidencia. 

Já no decurso do holocénico estes vestígios arqueológicos foram finalmente integrados no 

interior da coluvião que então se formou, a qual se desenvolveu de maneira bem mais ampla no 

sector SE da área escavada, situação esta que significativamente se estendia por toda a zona 

onde a cascalheira residual de base não foi identificada. A coluvião subactual que se lhe 

sobrepõe, remobilizando os constituintes da parte superior da anterior coluvião, veio também a 

integrar naturalmente no seu interior alguns materiais líticos talhados. 

Na prática, na observação dos múltiplos cortes estratigráficos a cujo levantamento se pro-

cedeu no decorrer das quatro campanhas de escavação realizadas nesta jazida, nunca se registou 

porém qualquer ruptura entre a coluvião holocénica e a cascalheira residual, pelo que se optou 

por integrar ambas em termos descritivos dentro da camada 2. 

Reconhecendo, obviamente, que a própria interpretação que se apresentou da evolução 

geoarqueológica desta estação paleolítica deve ser considerada como uma hipótese de trabalho, 

urge também destacar que ela testemunha o inequívoco contexto secundário dos vestígios 

arqueológicos aí exumados, apenas se podendo confirmar a sua homogeneidade ou não a partir 

do adequado estudo dos materiais líticos talhados. 

 

 

9.2. MATERIAIS 

 

 

O nosso estudo incidiu sobre um total de 3957 peças líticas, nas quais se incluiram não só 

um numeroso grupo de utensílios (22,5%) e um expressivo conjunto de produtos de talhe 
                                                      
29 Todo este processo foi manifestamente anterior ao desenvolvimento da coluvião holocénica, como 
aliás se deduz pela circunstância de tanto a cascalheira residual como as zonas mais próximas da camada 
2 se terem revelado arqueologicamente estéreis, o que contradiz a interpretação errónea que dele se 
apresentou anteriormente (CUNHA-RIBEIRO, 1995b). 
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(64,2%), como também uma série de outros objectos que em termos classificativos se agru-

param entre os detritos, os estalamentos e os seixos rolados, não denotando em regra quaisquer 

vestígios explícitos de talhe e correspondendo a 13,3% dos materiais considerados. A recolha e 

inventariação destes últimos foi determinada pela circunstância de quer pelas suas dimensões, 

quer noutros casos por indícios de alteração da sua superfície ou da sua integridade física, a sua 

presença no local ser provavelmente imputável à acção do homem, sugerindo-se em 

consequência a sua contemporaneidade com os restantes materiais líticos talhados aí exumados. 

Em termos descritivos foram contudo agrupados, por razões de ordem prática, com os 

fragmentos de talhe no âmbito dos produtos de talhe. 

Para além de uma pequena colecção de 211 peças provenientes da superfície e de uma série 

de 92 outras peças detectadas no decurso da abertura das sondagens periféricas, a esmagadora 

maioria dos objectos estudados provêm do sector onde a escavação se desenvolveu em área, 

tendo-se aí recolhido um total de 3654 peças distribuídas por 118 m2. Grande parte delas 

encontravam-se associadas à camada 2 da estratigrafia local, dispersando-se nas zonas com uma 

maior densidade de achados por toda a sua espessura, muito embora também se assinalasse a 

sua presença em número significativo na camada 3, correspondente à coluvião mais recente. 
 

Quadro 9.1. Casal do Azemel. Proveniência dos materiais estudados e sua distribuição em função do 
respectivo estado físico. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3       Totais

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Materiais de superfície 188 89,1 2 0,9 9 4,3 12 5,7 211 5,3

Materiais das sondagens 85 92,4 1 1,1 1 1,1 5 5,4 92 2,3

Espólio da escavação 3483 95,3 31 0,9 89 2,4 51 1,4 3654 92,4

Totais 3756 94,9 34 0,9 99 2,5 68 1,7

 
 

Em qualquer destas colecções é todavia clara a prevalência de peças globalmente alteradas 

pela eolização, restringindo-se os materiais parcialmente eolizados, com dupla pátina ou sem 

qualquer alteração significativa da sua superfície a quantitativos bastante diminutos, isto apesar 

de ser curiosamente entre os materiais de superfície e, em segundo plano, entre os materiais 

oriundos das sondagens que o número de peças com arestas vivas é ligeiramente mais 

significativo. No seu todo, porém, a ampla incidência da eolização emerge como uma das 

características mais expressivas da colecção reunida, apesar de a homogeneidade que uma tal 

situação deixa transparecer tenha de ser confrontada com outros critérios mais objectivos, tanto 

decorrentes do estudo tecnológico dos materiais líticos talhados, como da aferição da proporção 

entre determinados grupos de peças, como já se efectuou em jazidas anteriormente estudadas. 

Acresce a esta situação que a identificação de um pequeno grupo de peças com dupla pátina 

não pode ser dissociada do facto de o local ter sido ocupado em momentos diferenciados, 

embora a localização pouco destacada da jazida sugerir que tais ocupações se terão sucedido no 
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tempo, eventualmente até com uma periodicidade sazonal. 
 

Quadro 9.2. Casal do Azemel. Distribuição dos materiais líticos das colecções estudadas pelas diferentes 

categorias classificativas consideradas30. 
 

     Lascas    Núcleos Fg., Dt, …    Bifaces  Machados        Usl    Ut. div.

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Materias de
92 43,6 35 16,6 34 16,1 30 14,2 1 0,5 14 6,6 5 2,4

superfície

Materiais das
43 46,8 12 13 27 29,3 7 7,6 3 3,3

sondagens

Espólio da
1485 40,7 387 10,6 947 25,9 519 14,2 26 3,4 162 4,4 28 0,8

escavação
 

 

Relativamente à composição das colecções estudadas, nomeadamente no que se refere à 

distribuição dos materiais que as integram pelas várias categorias classificativas que se con-

sideraram, observa-se uma apreciável similitude entre elas, podendo-se imputar as 

dissemelhanças existentes à diferenciada representatividade de cada uma delas. Já quando se 

considera o estudo global destes materiais haverá que ponderar a contabilização ou não dos 

detritos, dos estalamentos e dos  seixos  rolados  exumados, dado que o seu elevado número  

 
Quadro 9.3. Casal do Azemel. Distribuição dos Quadro 9.4.  Casal do Azemel.  Distribuição da
mais  significativos  materiais  líticos talhados totalidade dos materiais líticos  recolhidos pelas
estudados pelas diferentes  categorias classifica- diferentes categorias classificativas consideradas
tivas consideradas.

Nº %

Nº % % Lascas 1620 41

Lascas 1620 47,2 * Núcleos 434 11

Núcleos 434 12,6 * Fragmentos de talhe 483 12,2

Fragmentos de talhe 483 14,1 * Detritos, estalamentos e seixos 525 13,3

Bifaces 556 16,2 62,1 Bifaces 556 14,1

Machados de mão 127 3,7 14,2 Machados de mão 127 3,2

Utensílios sobre lasca 179 5,2 20 Utensílios sobre lasca 179 4.3

Utensílios diversos 33 1 3,7 Utensílios diversos 33 0.9

 

introduz um factor de perturbação quando se procuram estabelecer relações de comparação com 

outras colecções cujas condições de jazida haviam impossibilitado a recolha de materiais 

similares. É todavia de destacar o número elevado dos chamados bifaces entre o conjunto de 

utensílios identificados. 

 
 

                                                      
30 Na rubrica correspondente aos fragmentos de talhe e aos detritos contabilizaram-se todos os 
restantes materiais líticos cuja recolha foi determinada pela sua provável origem antrópica. 
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Quadro 9.5. Casal do Azemel. Repartição dos materiais líticos das várias colecções consideradas pelas 
principais matérias-primas identificadas. 
 

    Quartzito      Quartzo         Sílex       Outras

Nº % Nº % Nº % Nº %

Materiais de superfície 192 91 2 0,9 14 6,7 3 1,4

Materiais das sondagens 82 89,1 5 5,4 3 3,3 2 2,2

Espólio da escavação 3389 92,8 107 2,9 104 2,8 54 1,5
 

 

Por outro lado, quando se observa a distribuição proporcional das diferentes matérias-primas 

representadas nas colecções estudadas, resulta em qualquer uma delas o claro predomínio do 

quartzito, curiosamente associado a valores relativamente próximos entre si. A representação 

marginal do quartzo e do sílex é aqui complementada pela presença de um diversificado 

número de matérias-primas, entre as quais se destacavam os grauvaques, todas elas agrupadas 

porém entre as denominadas outras matérias-primas. 

Na correlação entre as matérias-primas identificadas e o grau de alteração física da su-

perfície das respectivas peças, é de novo manifesta a persistente e esmagadora prevalência do 

quartzito, sendo apenas de destacar o expressivo valor que os sílex alcançam entre os materiais 

líticos talhados com arestas vivas, facto este que não pode ser dissociado do diferenciado 

comportamento das várias matérias-primas em relação aos agentes responsáveis pela alteração 

da sua superfície. 

 
Quadro 9.6. Casal do Azemel. Matérias-primas e estado físico dos materiais estudados. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3         TOTAIS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 3486 95,2 31 0,8 98 2,7 48 1,3 3663 92,6

Quartzo 109 95,6 1 0,9 4 3,5 114 2,8

Sílex 104 86 2 1,6 1 0,8 14 11,6 121 3,1

Outras 57 - 2 - 59 1,5
 

  

Tendo em conta as condições de jazida descritas, bem como o estado físico dos materiais 

exumados, a recolha de cada uma das peças no decurso da escavação foi acompanhada pelo 

registo da sua localização segundo o tradicional método das coordenadas cartesianas, pela 

determinação do seu peso, assinalando-se ao mesmo tempo o respectivo posicionamento na 

vertical, na oblíqua ou na horizontal, a partir do plano da peça definido pela intersecção do seu 

comprimento com a largura. Complementarmente, sempre que uma peça evidenciava uma 

diferenciada incidência da alteração da superfície das suas duas faces, indicou-se ainda a 

conexão de tal atributo com a posição da peça, não tendo porém os resultados obtidos permitido 

detectar, como já se referiu, a ocorrência de qualquer polaridade significativa. 

O estudo destes materiais processou-se contudo de uma forma global, sem que se entrasse 
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em linha de conta com a sua partição através de critérios que se revelavam manifestamente 

aleatórios no quadro do contexto geoarqueológico a que era possível associar estes achados, 

quer se tratasse do seu diferenciado estado físico, ou do seu distinto local de proveniência. Em 

contrapartida, a dimensão quantitativa das amostragens em estudo permitiu que na abordagem 

de determinados grupos de materiais líticos talhados se explorasse o significado de atributos ou 

variações dificilmente perceptíveis na análise de outras colecções menos representativas. 

Por último, a partir da avaliação estatística das variáveis dimensionais do conjunto destes 

materiais, neles incluindo apenas os produtos de talhe no seu sentido restrito - lascas, núcleos e 

fragmentos de talhe - e a totalidade dos utensílios, é possível observar em relação às duas 

principais medidas de tendência central a obtenção de valores respeitantes ao comprimento, 

largura e espessura muito próximos dos registados para outras colecções acheulenses 

associáveis a contextos bem distintos. 
 
Quadro 9.7. Casal do Azemel. Estatística das dimensões dos mais significativos materiais líticos talhados 
estudados (utensílios, produtos de debitagem e fragmentos de talhe) 
 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 3432 9 195 73,8 65 33,12

Largura 3432 13 162 57,6 54 22,64

Espessura 3432 4 87 27,3 24 13,63

peso 3432 2 1528 162,9 79 185.93
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Fig. 9.2. Casal do Azemel. Comprimento da totalidade dos mais significativos materiais líticos talhados 
recolhidos: utensílios, produtos de debitagem e fragmentos de talhe (polígono de frequências). 
 

Porém, no que se refere aos polígonos de frequência traçados para cada uma das principais 

dimensões, é por demais manifesta o delinear de uma distribuição marcadamente unimodal 

pelas várias classes dimensionais consideradas, em flagrante contraste com outras situações 

anteriormente analisadas e já aqui referidas. Mas se a interpretação desta realidade não deixa de 

se afigurar algo problemática, dela decorre aparentemente uma tendencial padronização 
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dimensional dos materiais manipulados pelo homem paleolítico no quadro desta indústria 

acheulense. 
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Fig. 9.3. Casal do Azemel. Largura da totalidade dos mais significativos materiais líticos talhados recolhi-
dos: utensílios, produtos de debitagem e fragmentos de talhe (polígono de frequências). 
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Fig. 9.4. Casal do Azemel. Espessura da totalidade dos mais significativos materiais líticos talhados 
recolhidos: utensílios, produtos de debitagem e fragmentos de talhe (polígono de frequências). 

 

O polígono de frequência que se reporta ao peso da totalidade dos materiais, por seu turno, 

destaca-se pela sua curva progressivamente decrescente, testemunhando bem o valor 

proporcionalmente mais elevado das peças menos pesadas, em contraponto ao diminuto número 

de peças mais pesadas. 
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Fig. 9.5. Casal do Azemel. Peso da totalidade dos mais significativos materiais líticos talhados recolhidos: 
utensílios, produtos de debitagem e fragmentos de talhe (polígono de frequências). 

 

 

9.2.1. Os produtos de talhe 

 

Como já se referiu, no estudo das colecções de materiais líticos provenientes da estação 

paleolítica do Casal do Azemel agruparam-se entre os produtos de talhe não só as lascas, os 

núcleos e os fragmentos de talhe, como também um grupo relativamente numeroso de detritos, 

estalamentos e seixos rolados cuja presença no mesmo contexto dos restantes vestígios 

indiciava a sua origem antrópica, tanto mais que no seu conjunto se apresentavam igualmente 

eolizados e evidenciavam dimensões que contrastavam também com a sedimentação de 

características relativamente finas que localmente predominava. A sua integração entre os 

produtos de talhe no quadro da contabilização destas colecções justifica-se não apenas por 

razões operacionais, mas ainda pela circunstância de muitos deles corresponderem even-

tualmente a subprodutos de talhe ou até mesmo a elementos directamente intervenientes nas 

próprias operações de talhe. 

Se contabilizarmos estes materiais como um todo no âmbito dos produtos de talhe, estes 

representam 77,5% das peças estudadas, contra 22,5% dos utensílios. Eliminando os detritos, 

os estalamentos e os seixos tal proporção passa a enfermar de novos valores, correspondendo 

agora os produtos de talhe a 73,9% dos materiais considerados e os utensílios a 26,1%. Trata-se 

porém de uma variação não muito expressiva, mesmo tendo em conta o número de peças 

minimamente significativo nela envolvidas. 

 

9.2.1.1. Lascas 

 

No conjunto dos materiais desta estação arqueológica inventariaram-se 1620 lascas simples, 

isto é, lascas produzidas no quadro de determinadas cadeias operatórias de debitagem ou 

resultantes do desenvolvimento de cadeias operatórias de configuração de alguns utensílios, 

sem que se tenha verificado o seu posterior aproveitamento como suporte ou mesmo a sua 
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eventual transformação parcial por retoque. Representando 41% dos materiais recolhidos, estas 

peças são maioritariamente em quartzito (95,9%), seguindo-se a grande distância a 

representação do quartzo e do sílex (ambos com 1,7%), enquanto as restantes matérias-primas 

presentes não ultrapassavam 0,7% da totalidade dos objectos inventariados. 

Igualmente, no que se refere ao seu estado físico, as lascas simples apresentavam-se na sua 

esmagadora maioria globalmente eolizadas (94,6%), surgindo de novo as restantes peças com 

valores proporcionais bem diferenciados, já que as lascas simples com dupla pátina perfazem 

2,7% do total e as lascas simples não alteradas correspondem a 2,4%, enquanto as peças apenas 

parcialmente eolizadas não ultrapassam 0,2%. 

Para o estudo destas peças consideraram-se porém não só a totalidade das lascas simples, 

mas também todas as restantes lascas que não obstante terem sido aproveitadas como suporte 

para a configuração de diferentes tipos de utensílios, ou até exploradas como núcleos, foi no 

entanto possível identificar como tendo originalmente correspondido a um determinado tipo 

específico de produto de talhe, muito embora a frequente obliteração de alguns dos seus 

atributos morfo-técnicos impeça a sua adequada caracterização. Inventariaram-se assim um 

total de 2269 lascas, que correspondem a 57,3% dos materiais líticos recolhidos. 

 
Quadro 9. 8. Casal do Azemel. Distribuição das lascas estudadas em função da matéria-prima utilizada e 
do seu estado físico. 
 

EF : E EF : pe EF : dp EF : 3         TOTAIS

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 2101 95,8 8 0,4 55 2,5 29 1,3 2193 96,7

Quartzo 25 89,3 - - - - 3 10,7 28 1,2

Sílex 27 77,1 - - - - 8 22,9 35 1,5

Outra 11 84,6 - - - - 2 15,4 13 0,6

TOTAIS 2164 95,4 8 0,3 55 2,4 42 1,9 2269 *
 

 

Tendo em conta a distribuição do total destas peças em função do grau de alteração física 

das suas superfícies ou da maior ou menor amplitude da sua incidência, destaca-se desde logo o 

predomínio claro das peças eolizadas (95,4%), surgindo as lascas com dupla pátina, não 

alteradas ou apenas parcialmente eolizadas com valores bem mais diminutos. 

Quanto às matérias-primas utilizadas, é de novo expressiva a prevalência do quartzito 

(96,7%), seguindo-se com quantitativos marginais o quartzo e o sílex e restringindo-se as 

restantes matérias-primas presentes a valores manifestamente residuais. 

A classificação destas lascas abrangeu um total de 1484 peças, ficando de fora 493 

fragmentos de lascas, 61 lascas Kombewa e 231 peças cujo aproveitamento como suportes de 

determinados utensílios ou de núcleos impediu que se determinasse a sua integração no sistema 

classificativo aqui adoptado.Em todo caso, é de destacar a peculiar importância proporcional 

dos tipos 10A e  18,  que no seu conjunto abarcam mais de 1/3 do total dos mate-  
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Quadro 9.9. Casal do Azemel. Classificação geral da totalidade das lascas estudadas. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 83 5,6 10A 83 5,6 19A 116 7,8

2A 13 0,9 11A 21 1,4 20A 1 0,1

3A 5 0,3 12A 9 0,6 21A 4 0,3

4A 34 2,3 13A 57 3,8 22A 27 1,8

5A 69 4,7 14A 70 4,7 23A 38 2,6

6A 26 1,8 15A 89 6 24A 24 1,6

7A 29 2 16A 74 5 25A 15 1

8A 1 0,1 17A 17 1,1 26A 5 0,3

9A 213 14,3 18 315 21,2 27A 46 3,1
 

 

riais classificados, mesmo se em termos absolutos as lascas de primeira geração se sobrepõem 

ligeiramente às lascas de segunda geração, representando, respectivamente, 51,8% e 48,2% do 

total das peças contabilizadas. No conjunto destas peças é também de assinalar a existência de 

72 lascas retocadas e de outras 48 peças com retoques dispostos de forma não organizada, fre-

quentemente com uma incidência alternante (EST.48.2). 

 
Quadro 9.10. Casal do Azemel. Repartição dos talões entre a totalidade das lascas estudadas. 
 

Nº % Nº % Nº %

Diedros 81 6,2  

Corticais 520 40 Suprimidos 422 *

Facetados 73 5,6

Lisos 616 47,3 Fracturados 53 *

Punctiforme 11 0,9

 

A análise dos talões, por seu turno, permitiu verificar a supremacia dos talões lisos (47,3%) 

sobre os talões corticais (40%), situação essa reforçada pela importância também expressiva, 

ainda que bem menor, dos talões diedros (6,2%) e facetados (5,6%). Residualmente 

representados surgem os talões punctiformes (0,9%). A estes elementos há que adicionar um 

elevado número de talões suprimidos (422) e um conjunto menor de talões fracturados (53). 

A partir destes dados foi-nos possível determinar os respectivos índices de facetagem ampla 

e de facetagem restrita, ambos evidenciando valores significativos - 11,8 e 5,6, respectivamente 

- e curiosamente superiores a outros já anteriormente mencionados no contexto do estudo de 

indústrias com características globalmente similares. Quanto ao índíce Levallois, a sua 

diminuta expressão (0,02) apenas permite assinalar o conhecimento do método de debitagem 

correspondente, muito embora a importância deste último deva em nosso entender ser não só 

alicerçada noutros critérios - valorizando em particular a importância dos núcleos respectivos - 

mas também numa interpretação tecnológica alargada do seu significado. 
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Quadro 9.11. Casal do Azemel. Repartição da direcção dos levantamentos anteriores à obtenção das 
próprias lascas e sua variação entre as lascas de primeira e segunda geração. 
 

Longitudinal Longitudinal Transversal Transversal
Tipos unipolar bipolar unipolar bipolar Centrípeta

4A + 13A + 22A 45 2 14 5

5A + 14A + 23A 12 5 7 5 24

6A + 15A + 24A 10 4 7

Total 1ª geração 67  (47,9 %) 11  (7,9%) 28  (20%) 5  (3,5%) 29  (20,7%)

7A + 16A + 25 A 26 3 2 1 21

8A + 17A + 26A 1

9A + 18 + 27A 34 33 2 9 123

Total 2ª geração 61  (23,9%) 36  (14,1%) 4  (1,6%) 10  (3,9%) 144  (56,5%)

TOTAIS 128  (32,4%) 47  (11,4%) 32  (8,1%) 15  (3,8) 173  (43,8%)
 

 

No que se refere à orientação dos levantamentos anteriores à extracção destas lascas, 

verifica-se globalmente o predomínio das peças em que os referidos levantamentos se dispõem 

de forma centrípeta, seguidos de perto pelas lascas com extracções longitudinais unipolares, 

enquanto as peças com levantamentos longitudinais bipolares ou transversais unipolares e 

bipolares surgem numa posição claramente secundária. Esta situação é no entanto 

significativamente alterada quando se considera em separado a análise do mesmo atributo para 

as lascas de primeira geração e para as lascas de segunda geração. Mas se entre as lascas de 

primeira geração se destacam claramente as peças com levantamentos longitudinais unipolares 

na face superior, emergindo em segundo plano as lascas transversais unipolares e centrípetas, 

ambas com quantitativos relativamente próximos, quando nos reportamos às lascas de segunda 

geração são manifestamente maioritárias as peças cujo anverso apresenta negativos com 

orientação centrípeta, apenas seguidos de longe pelas lascas com extracções longitudinais 

unipolares na sua face superior. 

 
Quadro 9.12. Casal do Azemel. Estatística das dimensões das lascas (em mm). 
 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 2269 19 195 67,4 60 29,1

Largura 2269 16 162 60,9 54 27,2

Espessura 2269 4 77 24,5 20 12,19

Peso 2269 2 1158 147,5 66 171,7

 

 

Quanto à análise estatística das dimensões destas peças, os valores aferidos não se afastam 

muito de outras realidades arqueológicas já anteriormente abordadas. A própria média do 
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comprimento e largura destas peças, embora não evidencie agora uma proximidade tão 

acentuada como noutras situações analisadas, está porém longe de revelar uma distinção muito 

pronunciada, o que é aliás amiúde confirmada pela presença de lascas alargadas, em que a 

dimensão da largura supera claramente o respectivo comprimento (EST.47. 1 e 2, EST.48.3). 

De salientar igualmente o recorte marcadamente desviado de muitas das lascas com maiores 

dimensões (EST.48.1). 

Por seu lado, a estatística das dimensões dos talões destas lascas permite registar como 

modelo preponderante o desenvolvimento de amplas plataformas onde a média dos respectivos 

comprimentos apenas ultrapassa o dobro da sua largura. 

 
Quadro 9.13. Casal do Azemel. Estatística da dimensão dos talões (em mm). 
 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 985 9 141 39,8 36 19,13

Largura 985 3 47 16 15 7,54

 

 

É, no entanto, através da representação gráfica da distribuição pelas diferentes classes di-

mensionais consideradas do comprimento, da largura e da espessura destas peças, que melhor 

se visualizam as suas características tipométricas mais significativas. Com efeito, em qualquer 

dos casos referidos observa-se nos respectivos polígonos de frequência uma distribuição 

marcadamente unimodal de cada um destes atributos, o que sugere que a própria produção de 

lascas, quer no âmbito das mais significativas cadeias operatórias de debitagem aí presentes, 

quer no decurso do desenvolvimento de outras operações de talhe, se orientaria provavelmente 

para a obtenção de produtos com determinadas características dimensionais ou a tal seria 

constrangida pela dimensão e morfologia dos suportes explorados (vd. EST.48.4). 
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Fig. 9.6. Casal do Azemel. Comprimento da totalidade das lascas estudadas e sua comparação com o com-
primento das lascas de primeira e segunda geração (polígonos de frequências). 
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Fig. 9.7. Casal do Azemel. Largura da totalidade das lascas estudadas e sua comparação com a largura das 
lascas de primeira e segunda geração (polígonos de frequências). 
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Fig. 9.8. Casal do Azemel. Espessura da totalidade das lascas estudadas e sua comparação com a 
espessura das lascas de primeira e segunda geração (polígonos de frequências). 

 

Esta última hipótese é aparentemente reforçada quando se compara a situação descrita com a 

representação gráfica diferenciada da distribuição das lascas de primeira geração e de segunda 

geração pelas mesmas categorias dimensionais, já que não se pode aí deixar de sublinhar a 

circunstância de no primeiro caso as características referidas para a totalidade das lascas se 

apresentarem agora ainda de uma forma mais vincada, conquanto nas lascas de segunda 

geração tal quadro se inverta ligeiramente, podendo-se sugerir aí o esboçar de uma distribuição 

bimodal, senão mesmo plurimodal. É pois de admitir que seria exactamente na produção de 

lascas de primeira geração, tanto em consequência do desenvolvimento de determinadas 

cadeias operatórias de debitagem, como da inicialização de outros processos operatórios mais 

complexos, que assentaria modelarmente a obtenção de tais lascas, a que não seria estranho o 

facto de no âmbito da utilização do quartzito como matéria-prima, tanto a configuração de um 
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determinado utensílio, como a definição de um gume por retoque, implicar por norma uma 

reduzida incidência do talhe e, consequentemente, uma diminuta e pouco intensiva produção de 

lascas. 
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Fig. 9.9. Casal do Azemel. Peso da totalidade das lascas estudadas e sua comparação com o peso das 
lascas de primeira e segunda geração (polígonos de frequências). 

 

Quanto aos polígonos de frequências que se reportam ao peso da totalidade das lascas e em 

separado ao das lascas de primeira e segunda geração, eles caracterizam-se essencialmente por 

apresentarem no seu conjunto uma curva progressivamente decrescente, situação aliás similar à 

que se havia observado na representação gráfica da distribuição de tal variável para o conjunto 

dos materiais líticos talhados que se recolheram. 

A correlação entre as dimensões das lascas e a sua classificação, nomeadamente no que se 

refere ao grau de complexificação tecnológica que lhe estava subjacente, destaca-se porém de 

forma particularmente significativa quando se procede em separado ao estudo destes produtos 

de talhe em função da sua maior ou menor dimensão. Nesse sentido, apartaram-se as lascas por 

três distintos grupos, correspondendo o primeiro ao das chamadas pequenas lascas, 

convencionalmente definidas pelo facto de a sua maior dimensão ser igual ou inferior a 5 cm, 

enquanto no segundo grupo se integraram as lascas com maior dimensão, mas cujo valor 

máximo não ultrapassava os 10 cm, reportando-se por último o terceiro grupo às peças com 

dimensões superiores. O primeiro grupo abrangia 25,2% do total de lascas estudadas, enquanto 

o segundo grupo correspondia já a 53,2% das peças e o terceiro se restringia a 21,6% dos 

materiais, o que revelava no seu conjunto uma repartição relativamente pertinente destes 

produtos de talhe. 

Entre as lascas mais pequenas, num total de 571 peças, foi-nos possível estabelecer a 

classificação de 391 lascas de acordo com os parâmetros adoptados, permitindo essa situação 

destacar aí o inequívoco predomínio das lascas de segunda geração sobre as lascas de primeira 

geração, já que as primeiras representavam 70,6% do total dos materiais, enquanto as segundas 
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se ficavam por 29,4% do conjunto. Fora desta classificação inventariaram-se ainda 169 

fragmentos de lasca, 10 lascas Kombewa e uma única peça considerada como uma lasca 

indeterminada, dada a transformação que globalmente sofreu ao ser aproveitada como suporte 

de um pequeno núcleo. De assinalar, aliás, que apenas 3,3% destas lascas mais pequenas foram 

aproveitadas como suporte para a produção de utensílios, na sua quase totalidade 

correspondentes a utensílios sobre lasca, dado que para além dessas 18 peças apenas se assi-

nalou a presença do núcleo a que se aludiu. 
 

Quadro 9.14. Casal do Azemel. Classificação das lascas cuja maior dimensão é igual ou inferior a 5 mm. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 6 1,5 10A 13 3,3 19A

2A 1 0,3 11A 2 0,5 20A

3A 12A 2 0,5 21A

4A 5 1,3 13A 12 3,1 22A 1 0,3

5A 11 2,8 14A 24 6,1 23A 8 2

6A 2 0,5 15A 27 6,9 24A 1 0,3

7A 11 2,8 16A 21 5,4 25A 4 1

8A 1 0,3 17A 3 0,8 26A

9A 85 21,7 18 141 36,1 27A 10 2,6
 

 

Relativamente à classificação dos talões destas lascas destaca-se um predomínio bem mais 

expressivo dos talões lisos sobre os talões corticais, enquanto a presença de um apreciável 

número de talões diedros e facetados permite aferir índices de facetagem ampla e restrita 

bastante significativos: 13,8 e 5,8, respectivamente. 
 

Quadro 9.15. Casal do Azemel. Repartição dos talões das lascas cuja maior dimensão é igual ou inferior a 
5 mm. 
 

Nº % Nº % Nº %

Diedros 30 8  

Corticais 128 34 Suprimidos 19 *

Facetados 22 5,8

Lisos 194 51,5 Fracturados 5 *

Punctiforme 3 0,7

 

O grupo das lascas com dimensões intermédias, por seu turno, não só é em termos 

quantitativos o mais importante, como também se destaca por apresentar na sua generalidade 

características próximas das identificadas no âmbito do estudo da totalidade destes produtos de 

talhe. A própria classificação de 805 lascas de um total de 1207 peças nele integradas, permitiu 

observar a equitativa distribuição entre as lascas de primeira e segunda geração, com ligeiro 

predomínio das primeiras em relação às segundas (51,8% contra 48,2%). Não inseridos nesta 

classificação ficaram agora 296 fragmentos de lasca, 31 lascas Kombewa e 75 lascas 

indetermináveis, estas últimas correspondendo na sua totalidade a suportes de diversos tipos de 

utensílios e núcleos, os quais perfazem agora 22,2% do total dos materiais com dimensões 
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intermédias. 

 
Quadro 9.16. Casal do Azemel. Classificação das lascas cuja maior dimensão é superior a 5 mm e igual 
ou inferior a 10 mm. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 32 4 10A 42 5,2 19A 32 4

2A 7 0,9 11A 15 1,9 20A

3A 3 0,4 12A 7 0,9 21A 3 0,4

4A 23 2,9 13A 39 4,8 22A 12 1,5

5A 48 6 14A 39 4,8 23A 21 2,6

6A 18 2,2 15A 57 7,1 24A 19 2,4

7A 16 2 16A 47 5,8 25A 6 0,7

8A 17A 11 1,4 26A 3 0,4

9A 111 13,7 18 164 20,3 27A 30 3,7
 

  

De assinalar contudo que estas lascas suporte foram também aqui transformadas na sua 

maioria em utensílios sobre lasca (46,4%), seguindo-se pela sua ordem de importância os bi-

faces (28,7%), os núcleos (18,1%) e os machados de mão (6,8%), não constituindo porém no 

caso dos bifaces e dos machados de mão tais peças mais do que 27,2% e 14,2% da totalidade 

dos respectivas lascas suporte, situação esta que contrasta bem com o facto de em relação aos 

utensílios sobre lasca tal proporção se inverter, inserindo-se entre as lascas de dimensões 

intermédias 67,6% dos seus suportes. 

Quanto aos talões destas peças, o predomínio dos talões lisos sobre os talões corticais 

persiste, embora claramente mais atenuado, enquanto a representação proporcional dos talões 

diedros e facetados leva a calcular índices de facetagem ampla e restrita com quantitativos 

próximos dos anteriormente aferidos (13,7 e 6,7). 

 
Quadro 9.17. Casal do Azemel. Repartição dos talões das lascas cuja maior dimensão é superior a 5 mm e 
igual ou inferior a 10 mm. 
 

Nº % Nº % Nº %

Diedros 51 7  

Corticais 281 38,6 Suprimidos 145 *

Facetados 48 6,6

Lisos 341 46,8 Fracturados 38 *

Punctiforme 7 1

 

As lascas com maiores dimensões representam pouco mais de 1/5 do total destes produtos 

de debitagem, distinguindo-se, porém, em termos morfo-técnicos das restantes peças estudadas. 

Desde logo, a sua classificação, embora incida num conjunto de 291 lascas, permite destacar o 

esmagador predomínio das lascas de primeira geração (81,4%) sobre as lascas de segunda 

geração (18,6%). Não integráveis nessa classificação ficaram apenas 26 fragmentos de lasca e 

20 lascas Kombewa, a que acresce um total de 155 lascas consideradas como indeterminadas, 
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quantitativo este facilmente explicável quando se tem em linha de conta o facto de 75,6% 

destas lascas de maiores dimensões corresponderem a suportes de bifaces (54,7%), de 

machados de mão (29,4%), de utensílios sobre lasca (11,1%) e de núcleos (4,8%). No caso dos 

bifaces e dos machados de mão estes produtos de debitagem correspondem mesmo a 72,8% e a 

85,8% das respectivas lascas suporte. 

 
Quadro 9.18.Casal do Azemel. Classificação das lascas cuja maior dimensão é igual ou superior a 10 mm. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 45 15,5 10A 28 9,6 19A 84 28,9

2A 5 1,7 11A 4 1,4 20A 1 0,3

3A 2 0.7 12A 21A 1 0,3

4A 6 2,1 13A 6 2,1 22A 14 4,8

5A 10 3,4 14A 7 2,4 23A 9 3,1

6A 6 2,1 15A 5 1,7 24A 4 1,4

7A 2 0,7 16A 6 2,1 25A 5 1,7

8A 17A 3 1 26A 5 1,7

9A 17 5,8 18 10 3,4 27A 6 2,1
 

 

No que se refere à classificação dos talões destas lascas, é agora manifesta a prevalência dos 

talões corticais sobre os lisos, enquanto a diminuta representação dos talões facetados e a 

ausência de talões diedros se traduz em índices de facetagem ampla e restrita idênticos e com 

uma expressão muito diminuta (1,5). 

 
Quadro 9.19. Casal do Azemel. Repartição dos talões das lascas cuja maior dimensão é igual ou superior 
a 10 mm. 
 

Nº % Nº % Nº %

 

Corticais 111 56,6 Facetados 3 1,5 Suprimidos 258 *

Lisos 81 41,3 Punctiforme 1 0,5 Fracturados 10 *

 

A individualização das lascas suporte dos diferentes grupos de utensílios, nomeadamente no 

que se refere às suas principais características dimensionais, é bem visível quando se analisam 

comparativamente os polígonos de frequências do seu comprimento, largura e espessura. Em 

todos eles resulta clara a distinção entre os bifaces e os machados de mão de um lado, e os 

utensílios sobre lasca do outro, delineando estes últimos uma distribuição pelas diferentes 

categorias dimensionais muito próxima da totalidade das lascas, aos contrário dos primeiros 

que em todos eles denotam valores significativamente mais elevados. Complementarmente, à 

excepção do polígono de frequências que se reporta às espessuras destes diferentes tipos de 

lascas suporte, também os polígonos de frequências do comprimento e da largura das lascas 
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suporte dos bifaces e dos machados de mão evidencia uma distribuição destas variáveis pelas 

diferentes classes dimensionais que se distingue pela sua maior variabilidade, deixando mesmo 

entrever no âmbito dos polígonos de frequência que se reportam ao comprimento uma 

distribuição de carácter plurimodal pelas várias classes dimensionais, o que contrasta com o 

perfil claramente unimodal das lascas suporte dos utensílios sobre lasca, que acompanha aliás 

de perto a do conjunto das lascas. Nos polígonos  de  frequências das  larguras , a  distribuição 

das  lascas  suporte  dos machados  de mão  distingue-se,  por seu turno,  da dos bifaces,  não só  
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Fig. 9.10. Casal do Azemel. Comprimento das lascas utilizadas como suporte para a configuração dos 
utensílios mais característicos e sua comparação com o comprimento da totalidade das lascas (polígonos 
de frequências).  
 
 

pelas suas maiores dimensões, mas também pelo facto de nela se visualizar uma distribuição 

marcadamente plurimodal, características esssas que são partilhadas de certa forma pelos 

utensílios sobre lasca, resultando aparentemente este último facto da frequente utilização de 

lascas alargadas como suportes (EST. 47. 1 e 2). De salientar também que os valores 

marcadamente mais expressivos da largura das lascas suporte dos bifaces em relação aos 

respectivos comprimentos, testemunham a preferencial utilização de lascas alargadas como 

suporte. 

No que se refere à observação dos polígonos de frequências do peso destas lascas, resulta 

clara a distinção dos suportes dos utensílios sobre lasca em relação às restantes lascas suporte, 

já que se no primeiro caso a respectiva distribuição acompanha a curva decrescente da 

totalidade das lascas, a distribuição das lascas suporte dos bifaces e dos machados de mão 

evidencia um traçado bem distinto. 
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Fig. 9.11. Casal do Azemel. Largura das lascas utilizadas como suporte para a configuração dos utensílios 
mais característicos e sua comparação com a largura da totalidade das lascas (polígonos de frequências).  
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Fig. 9.12. Casal do Azemel. Espessura das lascas utilizadas como suporte para a configuração dos uten-
sílios mais característicos e sua comparação com a espessura da totalidade das lascas (polígonos de fre-
quências).  
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Fig. 9.13. Casal do Azemel. Peso em gramas das lascas utilizadas como suporte para a configuração dos 
utensílios mais característicos e sua comparação com o peso da totalidade das lascas (polígonos de 
frequências).  

 

Esta mesma situação é ainda corroborada em termos gráficos quando também se observam 

os polígonos de frequências cumuladas respeitantes à classificação destas várias lascas suporte 

e à sua comparação com a classificação global das lascas. 
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Fig. 9.14. Casal do Azemel. Polígonos de frequências cumuladas relativos à classificação da totalidade 
das lascas e das principais lascas suportes identificadas. 

 

Numa apreciação global das lascas estudadas pode-se assim salientar como característica 

mais marcante destes produtos de talhe a tendencial padronização das suas dimensões e a 
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relativa paridade que aí se verifica entre as lascas de primeira geração e de segunda geração, 

embora com ligeira vantagem para as primeiras. Em relação a este último aspecto é no entanto 

de sublinhar que se a expressiva representação quantitativa de lascas de primeira geração se 

pode em parte relacionar com o aprovisionamento quase exclusivo da matéria-prima 

seleccionada a partir da exploração de seixos rolados, tais valores são particularmente 

inflacionados pela contabilização das lascas de grandes dimensões aí inventariadas, boa parte 

delas correspondentes a lascas suporte ou aparentemente produzidas com tal propósito. À parte 

de tais lascas, os restantes produtos de talhe em análise revelam uma complexificação técnica 

significativa, não só patente no predomínio das lascas de segunda geração e do talhe bifacial, 

como também na importância da disposição centrípeta dos negativos que frequentemente inte-

gram no seu anverso e nos índices técnicos que a partir deles é possível determinar. Assinale-

se, por último, que em todas estas peças é em geral relativamente evidente a utilização de 

percutor duro. 
 

9.2.1.2. Núcleos 
 

No estudo das indústrias líticas provenientes da estação paleolítica do Casal do Azemel 

inventariaram-se entre os núcleos 434 pelas líticas talhadas, que no seu conjunto correspondem 

a 11% da totalidade dos materiais aí exumados, embora se não se contabilizarem para o efeito 

os detritos, os estalamentos e os seixos rolados recolhidos, tal proporção suba ligeiramente para 

12,6%. Em todo caso, comparando estes números com o das 2269 lascas estudadas, a relação 

entre ambos os conjuntos é de cerca de 1 para 5. 

Relativamente às matérias-primas utilizadas, ressalta também aqui de forma clara a 

preferência pelo quartzito (92,4%), registando-se porém em seguida uma expressiva 

representação do sílex (5,8%), enquanto o quartzo e as restantes matérias-primas surgem 

novamente com quantitativos residuais. De igual forma, também em relação ao estado físico da 

superfície destas peças é manifesta a incidência global da eolização na esmagadora maioria dos 

exemplares estudados (95,8%), restrindo-se a presença de peças com dupla pátina, parcialmente 

eolizadas ou até mesmo sem qualquer alteração evidente a quantitativos muito limitados. 

 
Quadro 9.20.Casal do Azemel.Distribuição dos núcleos em função da matéria-prima e do seu estado 
físico. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3            TOTAIS

Nº % * * * Nº %

Quartzito 383 92,1 - - - 401 92,4

Quartzo 6 1,4 - - - 6 1,4

Sílex 25 6 - - - 25 5,8

Outra 2 0,5 - - - 2 0,5

TOTAIS 416 - 1 12 5 434 -
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A classificação destes produtos de debitagem realizou-se de acordo com a metodologia e os 

pressupostos interpretativos já anteriormente aplicados, o que levou desde logo a apartar um 

total de 96 peças cuja fragmentação, muitas das vezes múltipla, inviabilizava a identificação 

das estratégias operatórias subjacentes. Reconheça-se contudo que para esta situação concorria 

ainda o facto de 96,7% destes fragmentos de núcleos se apresentarem eolizados, por vezes de 

forma muito pronunciada, o que ajuda também a explicar a circunstância de em 89,6% das 

peças não se ter identificado o tipo de suporte usado, registando-se em quatro dos restantes 

casos o aproveitamento de seixos rolados, noutros tantos exemplares o recurso a lascas, 

enquanto as calotes e as placas surgem assinaladas cada uma em seu fragmento de núcleo. No 

conjunto muitos destes núcleos apresentam dimensões relativamente reduzidas, aparentemente 

decorrentes da sua intensa exploração e da consequente redução do respectivo volume inicial. 
 

Quadro 9.21. Casal do Azemel. Classificação dos núcleos. 
 

Nº % Nº % Nº %

I 4 1,2 V 72 21,3 V I I 42 12,4

I I 22 6,5 V I a 5 1,5 I X 4 1,2

I I I 34 10,1 V I b 67 19,8 X 1 0,3

I V 60 17,8 V I c 18 5,3 X I 9 2,7
 

 

Nos núcleos do grupo I integraram-se apenas 4 peças de médias dimensões, todas elas 

correspondentes ao aproveitamento de seixos rolados de quartzito e apresentando-se muito 

eolizadas, denotando todavia uma incipiente exploração. O limitado número de extracções aí 

observáveis dispõe-se quase sempre de forma não organizada, nalguns casos mesmo dispersa, 

enquanto noutros se chega a aproveitar pontualmente o negativo de uma anterior extracção 

como plano de percussão para a obtenção de um novo levantamento, esboçando-se assim uma 

estratégia operatória que vai conhecer a sua plena afirmação entre os núcleos do grupo IV. 

Bem melhor representados surgem os núcleos do grupo II, englobando um conjunto de 22 

peças de médias dimensões, todas globalmente eolizadas, metade das quais resultavam do 

aproveitamento de seixos rolados como suporte, seguidas de outras sete peças cujo suporte 

correspondia a calotes de seixo, enquanto o suporte dos restantes quatro núcleos se repartia 

equitativamente entre as lascas e os chamados suporte indetermináveis. Em relação às matérias-

primas utilizadas, é de novo manifesta a preferência pelo quartzito (20), assinalando-se contudo 

em duas peças o recurso ao quartzo. Na maior parte dos casos trata-se de núcleos 

incipientemente explorados, embora cerca de 1/3 deles evidencie um aproveitamento mais 

intensivo, não tanto por se assinalar a presença de um elevado número de levantamentos, mas 

sim pela circunstância de a extracção destes ter visivelmente conduzido a uma substancial 

redução da massa inicial da peça. Apresentando amiúde entre si direcções de percussão 

paralelas ou subparalelas, estes levantamentos patenteiam quase sempre uma inclinação 

bastante variável, surgindo mesmo agrupados em sete das peças estudadas por duas séries 
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independentes. 

Por outro lado, é de sublinhar que apesar de cinco destas peças corresponderem generi-

camente ao arquétipo morfológico dos chamados seixos talhados - levantamentos periféricos e 

de amplitude limitada, incidindo num bordo lateral ou distal do suporte - elas foram integradas 

entre os núcleos do grupo II, já que deles se aproximam como esboços relativamente 

desenvolvidos da estratégia operatória de debitagem que lhes está subjacente. Na verdade, eles 

apresentam um reduzido número de levantamentos com uma disposição tal que sugere a 

potencial continuação da sua exploração através de um desenvolvimento periférico desses 

mesmos levantamentos, dando mesmo lugar ao aparecimento de formas de transição que 

indiciam a passagem de alguns núcleos do grupo II para o grupo III, como aliás sucede com 

duas das peças estudadas, uma das quais explorada a partir de uma calote cuja superfície de 

clivagem foi aproveitada como plano de percussão, enquanto em relação à outra não nos foi 

possível identificar o suporte utilizado. Na prática, esta situação configura um processo de 

desenvolvimento das várias estratégias de exploração dos núcleos em que as suas formas mais 

simples não emergem como estratégias autónomas, mas sim como processos de inicialização de 

estratégias de debitagem bem mais complexas. 

 
Quadro 9.22. Casal do Azemel. Diferente grau de exaustão dos núcleos e sua correlação com os diferentes 
grupos classificativos. 
 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X X X I

G E : 0 4 15 2 1 3 3 1

G E : 1 7 31 35 64 3 45 17 29 2 5

G E : 2 1 24 4 2 21 1 13 2 4
 

 

Com uma maior expressão quantitativa, o grupo III abarca um total de 34 peças de quartzito, 

12 das quais resultantes do aproveitamento de lascas como suporte, enquanto outras 10 se 

repartem equitativamente entre a utilização como suporte de seixos rolados e de calotes de 

seixos, a que acrescem mais 12 núcleos em que não foi possível identificar tal atributo. No que 

se refere ao seu estado físico, a quase totalidade das peças apresenta-se eolizada, já que apenas 

se assinalou a presença de um único núcleo com dupla pátina e de um outro sem alteração 

significativa da sua superfície, mantendo em consequência as suas arestas de talhe bem 

marcadas. Globalmente, trata-se de um dos grupos de núcleos com dimensões relativamente 

mais amplas no contexto do estudo dos núcleos desta jazida, boa parte dos quais evidencia aliás 

um apreciável número de levantamentos, já que se apresentam na sua maioria intensamente 

explorados. Apenas dois dos núcleos inventariados evidenciam um incipiente aproveitamento, 

enquanto outro se revela, pelo contrário, claramente esgotado. 
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Quadro 9.23. Casal do Azemel. Correlação entre os diferentes grupos classificativos dos núcleos e o su-
porte utilizado. 
 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X X X I

Lasca 2 12 1 21 1 6 4 7 1 2

Seixo 4 11 5 20 12 1

Calote 7 5 1 4 1

? 2 12 38 34 4 60 13 35 4 7
 

 

A utilização de um significativo número de lascas e de calotes de seixo como suporte 

traduziu-se quase sempre num judicioso aproveitamento das respectivas superfícies de esta-

lamento ou de clivagem como planos de percussão a partir dos quais se desenvolveram um 

conjunto de levantamentos que recortam perifericamente tais superfícies, conferindo-lhes por 

vezes uma silhueta tendencialmente poligonal. Noutras situações procurou-se tirar partido da 

regularidade e consistência das superfícies corticais do quartzito, o que determinou o 

aparecimento de planos de percussão corticais. Nalguns casos a utilização de tais superfícies 

como planos de percussão processou-se directamente, sem qualquer alteração ou pontual 

regularização, permitindo uma ampla exploração do núcleo e a obtenção de mais do que uma 

geração de levantamentos de incidência oblíqua, embora num ou noutro caso se registe também 

o desenvolvimento de levantamentos abruptos (EST.49). A continuada exploração destas peças 

obrigava por vezes a um reacondicionamento do plano de percussão original, o que amiúde 

conduzia a uma parcial alteração da superfície original, nalguns casos complementando e 

largando mesmo anteriores preparações (EST.57.2). Noutras peças, nomeadamente quando o 

suporte utilizado correspondia a um seixo rolado, tornava-se imperioso proceder à prévia 

definição por talhe do plano de percussão a partir do qual, em seguida, se procederia à 

exploração do núcleo de acordo com a estratégia operatória que está subjacente à 

individualização deste grupo de núcleos (EST.56.1). Note-se que, frequentemente, o 

reacondicionamento parcial ou não do plano de percussão levava à adopção de uma nova 

estratégia operatória de debitagem, consubstanciada no aproveitamento como superfície de 

exploração do anterior plano de percussão através da extracção de uma série de levantamentos 

centrípetos que prefiguravam a definição de um núcleo associável aos grupos dos chamados 

núcleos centrípetos, em particular ao subgrupo VIb. Mas se nalguns casos tal transição se 

encontrava já claramente efectuada (EST.56.2), noutras peças estudadas ela era apenas 

esboçada (EST.49). 

Pode-se afirmar que, no seu conjunto, se trata de núcleos que no âmbito da estratégia 

operatória do grupo III se destacam por apresentarem secção triangular e planos de percussão 

na sua maioria apenas parcialmente preparados, evidenciando estes últimos muitas das vezes 

um recorte marcadamente poligonal. A intensiva exploração de muitas das peças sugere por 

outro lado o seu posterior e continuado desenvolvimento no âmbito de estratégias operatórias 
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baseadas na exploração centrípeta de uma das faces do núcleo, situação essa confirmada num 

razoável número de peças estudadas. 

No grupo IV integraram-se 60 peças, todas elas evidenciando em maior ou menor grau o 

desenvolvimento de uma estratégia operatória oportunista basicamente alicerçada no 

aproveitamento de negativos de anteriores levantamentos como planos de percussão para a 

obtenção de novas extracções. A utilização preferencial do quartzito como matéria-prima entre 

estes núcleos é agora acompanhada por um significativo número de peças em sílex, 

assinalando-se também a presença de um núcleo de quartzo, enquanto em relação ao seu estado 

físico todas elas se apresentavam na sua quase totalidade afectadas pela eolização, já que 

apenas uma única peça preservou incólumes a sua superfície e as arestas resultantes da 

intersecção dos negativos das suas extracções. Em geral este grupo engloba peças de dimensões 

variadas, muito embora seja de destacar o relativo predomínio de núcleos de pequenas 

dimensões, peças essas quase sempre resultantes de uma exploração bastante intensiva, o que 

permite compreender a circunstância de em cerca de 2/3 destes núcleos não se ter podido 

identificar a natureza do respectivo suporte. Registe-se, porém, que nas restantes peças estu-

dadas transparecia como predominante a utilização de seixos rolados como suporte, tendo-se 

aliás contabilizado entre eles, por razões de afinidades, o aproveitamento de dois nódulos de 

sílex. 

Mais de metade das peças estudadas denotava, como já se referiu, uma exploração relati-

vamente intensiva, registando-se também a presença de um elevado número de núcleos es-

gotados. Esta situação era aliás acompanhada pelo grande número de levantamentos que foi 

possível contabilizar na generalidade destas peças, dado que em cerca de 3/4 delas se inven-

tariaram mais de 10 extracções, todas elas evidenciando sempre uma disposição aleatória e uma 

inclinação variada. Por outro lado, o continuado desenvolvimento da estratégia operatória 

característica deste grupo de núcleos conduzia não só à diminuição substancial do volume 

inicial de tais peças, como também à definição de uma configuração tendencialmente globulosa 

ou subglobulosa, facto este testemunhado em muitos dos casos inventariados. Esta situação não 

abarcava contudo a generalidade das peças esgotadas, nas quais se vislumbrava frequentemente 

o continuado aproveitamento de núcleos que originalmente haviam sido explorados de acordo 

com estratégias operatórias típicas de outros grupos de núcleos, entre os quais se destacavam os 

que englobavam os chamados núcleos centrípetos. Paralelamente, assinalava-se igualmente a 

presença, ainda que em número bem menor, de algumas peças incipientemente exploradas, mas 

que todavia revelavam já uma estratégia operatória que justificava a sua integração neste grupo 

de núcleos. 

Não obstante todas estas considerações, emerge como modelo característico deste grupo de 

núcleos uma peça de dimensões algo reduzidas e com uma morfologia globulosa, cujo suporte é 

indeterminável (EST.50.1). 

Individualmente considerado, o grupo V é o mais numeroso, agrupando um conjunto de 72 

núcleos, na sua esmagadora maioria de quartzito e globalmente eolizadas, tendo-se apenas 
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contabilizado a presença de duas peças onde se visualizava a utilização de diferentes matérias-

primas, bem como de duas outras cujo estado físico revelava a existência de dupla pátina. Em 

cerca de metade destas peças não foi possível determinar o tipo de suporte utilizado, situação 

esta tanto decorrente de uma ampla exploração de tais núcleos, como por vezes resultante da 

pronunciada alteração das suas superfícies. Nas restantes peças era manifesta a predominante 

utilização de lascas como suporte, seguindo-se a relativa distância o aproveitamento de seixos 

rolados, enquanto o recurso a calotes de seixo ou placas evidenciava quantitativos bem menos 

expressivos. Quanto ao seu grau de exaustão, estes núcleos apresentavam-se na sua maior parte 

intensamente explorados, limitando-se as peças consideradas esgotadas e os núcleos apenas 

sumariamente explorados a uma representação proporcionalmente residual. 

Como a sua própria definição implica, estes núcleos encontram-se estruturados numa es-

tratégia operatória baseada na extracção de levantamentos que se desenvolvem de forma al-

ternante em torno de uma aresta numa posição equatorial ou não em relação às duas principais 

faces da peça, muito embora excepcionalmente se tenham integrado neste estudo entre os 

núcleos do grupo V algumas peças onde a extracção de diversos levantamentos em torno da 

referida aresta se havia processado de forma sequencial, isto é, numa primeira fase procedeu-se 

à retirada de levantamentos apenas numa das faces, tendo-se em seguida utilizado os 

respectivos negativos como planos de percussão para a extracção de novos levantamentos na 

face oposta. Contudo, a maior parte das peças contabilizadas correspondia à primeira situação 

descrita, apresentando aliás mais de metade dos núcleos considerados uma exploração 

relativamente intensiva, quase sempre integrando extracções dispostas segundo uma orientação 

tendencialmente centrípeta ao longo de uma aresta que ocupa boa parte da periferia da peça, o 

que configurava uma clara situação de transição entre os núcleos do grupo V e os núcleos do 

grupo VII (EST.50.2 e EST.57.3). Acresce que boa parte destes núcleos apresentavam 

dimensões relativamente reduzidas, já que a sua continuada exploração havia conduzido a uma 

diminuição significativa do seu volume inicial. 

Os restantes núcleos estudados revelavam frequentemente uma certa atipicidade, apresen-

tando alguns deles arestas não equatoriais, enquanto outros evidenciavam uma pronunciada 

eolização que dificultava e pontualmente chegava mesmo a inviabilizar a sua leitura diacrítica. 

Excepcionalmente, num ou noutro caso, nomeadamente nas poucas peças com um 

desenvolvimento sequencial da exploração das suas duas faces, aparecem núcleos cuja 

continuada exploração sugere o desenvolvimento potencial de uma estratégia operatória 

característica dos subgrupos VI, podendo-se também vislumbrar a situação inversa, ou seja, a 

reconversão de um núcleo de um dos subtipos VI numa peça com uma estratégia de exploração 

característica do grupo V (EST.57.1). 

No seu conjunto os núcleos que se baseiam numa estratégia exploratória assente na ex-

tracção de lascas com uma disposição pelo menos tendencialmente centrípeta, representam 

39% do total dos núcleos estudados, mesmo não entrando em linha de conta com os núcleos 

Levallois contabilizados, que apesar de constituírem um reduzido número de peças, denotavam 
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num dos casos estudados uma disposição centrípeta nos levantamentos que incidiam na 

respectiva face de exploração. Em termos práticos a classificação destes núcleos desenvolveu-

se de acordo com os parâmetros inicialmente adoptados, o que permitiu distinguir dois grandes 

grupos de núcleos centrípetos. No primeiro incluíram-se genericamente as peças cuja 

exploração de baseava na hierarquização das suas duas faces, correspondendo uma à face de 

exploração do núcleo, enquanto a outra era previamente aproveitada como plano de percussão 

ou preparada em maior ou menor extensão para o efeito, permitindo a variação desta última 

característica distinguir três subgrupos: VIa, VIb e VIc. Em contraponto, no grupo VII 

incluíram-se núcleos com uma exploração centrípeta e alternante das suas duas faces, o que se 

traduzia na definição tendencial de uma aresta de intersecção entre ambas algo sinuosa e na 

ausência de qualquer hierarquização. Nalguns casos a intensa eolização dificultou porém a 

cuidada interpretação tecnológica de um ou outro núcleo. 

No subgrupo VIa integraram-se 5 núcleos, maioritariamente em quartzito e eolizados, 

assinalando-se apenas numa das peças a utilização do sílex como matéria-prima, enquanto uma 

outra apresenta dupla pátina. O amplo desenvolvimento que caracteriza a preparação dos planos 

de percussão dos núcleos deste subgrupo, muitas das vezes ocupando mesmo a totalidade da 

superfície onde incidem (EST.51.1), leva a que o tipo de suporte utilizado se revele 

indeterminado. 

A única excepção reporta-se a uma peça relativamente atípica, sobre lasca, considerada aliás 

como correspondendo a um esboço de um núcleo do subtipo VIa (EST.58.1). Numa primeira 

fase procedeu-se à exploração de uma das faces do núcleo através da extracção de um conjunto 

de levantamentos de orientação centrípeta, cujos negativos ocupam totalmente o anverso da 

lasca suporte. Utilizando tais negativos como planos de percussão, iniciou-se então a debitagem 

da face oposta, trabalho esse que, porém, se desenvolveu apenas parcialmente, o que justificou 

a sua designação como esboço e a consequente classificação por nós adoptada. Não se pode 

contudo deixar de admitir a possibilidade de as extracções no reverso da lasca suporte poderem 

corresponder tão só a um reacondicionamento do plano de percussão original ou, pelo 

contrário, à extracção de pequenas extracções pré-determinadas de acordo com os princípios 

subjacentes ao método de debitagem Kombewa, o que a nosso ver testemunha bem a fluidez 

com que a própria classificação de muitas destas peças deve ser encarada. 

Uma outra peça integrada neste sub-grupo apresenta também alguns particularismos cu-

riosos (EST.58.2). Com efeito, não só a sua face inferior evidencia uma dupla pátina que 

permite deduzir a utilização de um suporte já talhado e com uma acentuada pátina eólica, cuja 

morfologia foi subsequentemente complementada com novos levantamentos, tendo em vista a 

preparação de um amplo plano de percussão, como também a partir daí  se procedeu ao 

desenvolvimento da exploração da face oposta através da extracção de levantamentos de 

incidência plana e frequentemente invasores, o que confere ao núcleo uma secção plano-

convexa, ainda que algo irregular. Mas se este último atributo nos levou a contabilizar esta peça 

entre os núcleos do subgrupo VIa, nem por isso podemos deixar de ponderar a possibilidade de 
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esta peça ter correspondido ao arquétipo de um núcleo Levallois, cujo manifesto esgotamento 

terá engendrado a parcial adulteração de algumas das suas características. 

Em todo caso, qualquer um dos exemplos referidos remete-nos para o problema de não se 

poderem considerar as diferentes categorias classificativas que se adoptaram como com-

partimentos estanques, sendo de admitir a frequente passagem de uma para as outras, situação 

essa que se aplica também à distinção dos núcleos centrípetos relativamente aos núcleos 

Levallois que apresentam igualmente uma estratégia exploratória centrípeta. 

Quanto aos restantes núcleos integrados no sub-grupo VIa, sublinhe-se a circunstância de 

todos eles se encontrarem intensamente explorados, sempre de acordo com um desen-

volvimento diferenciado e sequencial da debitagem das suas duas faces, muito embora tal 

situação não seja num caso ou noutro incompatível com o pontual reavivamento do plano de 

percussão (EST.58.3). 

Mais de metade dos núcleos centrípetos integram-se, contudo no subgrupo VIb, eviden-

ciando não só um desenvolvimento sequencial das suas duas faces, como também uma clara 

hierarquização, correspondendo uma delas à superfície de exploração de núcleos, enquanto o 

outro desempenhava apenas o papel de plano de percussão, evidenciando para o efeito uma 

preparação parcial e quase sempre periférica. 

Das 67 peças inventariadas só uma testemunhava a utilização do sílex como matéria-prima, 

correspondendo todas as restantes a quartzitos, não se tendo ainda na maior parte dos casos 

conseguido identificar o tipo de suporte usado. No seu conjunto apenas foi possível vislumbrar 

em 6 das peças o aproveitamento de lascas como suporte (EST.59.2), enquanto numa outra o 

suporte era uma calote de seixo. A esta situação não seria de todo estranho o facto de mais de 

2/3 destas peças se apresentarem intensamente exploradas, tendo-se considerado ainda a quase 

totalidade dos restantes núcleos como esgotados, o que também permitia compreender as 

reduzidas dimensões de muitos dos núcleos. 

Pontualmente, algumas das peças aqui estudadas patenteavam, porém, o seu posterior 

reaproveitamento através do reacondicionamento de uma extremidade ou de um bordo por 

retoque, de forma a permitir a definição de um utensílio certamente funcional, embora por 

norma relativamente atípico. Foi o que sucedeu com um núcleo de médias dimensões, apesar de 

intensamente explorado, cujo bordo distal se apresenta regularizado por um retoque marginal, 

contínuo e frequentemente sobreposto, que se destaca aliás do resto da peça globalmente 

eolizada, por não apresentar qualquer alteração, definindo, contudo, um gume côncavo que 

permite considerar a transformação do núcleo original num raspador atípico (EST.52.1). Note-

se que o núcleo em questão apresenta a sua face inferior completamente ocupada por negativos 

de anteriores levantamentos, mas a circunstância de o maior negativo aí presente denotar uma 

amplitude tal que se espraia por mais de metade da respectiva superfície, levaram a considerar 

que apenas os restantes negativos aí presentes haviam resultado de uma premeditada 

preparação do respectivo plano de percussão. O outro núcleo onde se registou uma 

transformação similar havia sido desenvolvido a partir de uma lasca suporte e denotava uma 
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exploração de acordo com a estratégia operatória típica dos núcleos do subgrupo VIb, embora 

temporalmente espaçada, como se deduzia da dupla pátina que se observava nas suas duas 

faces. Posteriormente, uma das estremidades do núcleo foi destacada através de retoque 

contínuo e inverso do seu bordo direito, o qual complementava o entalhe relativamente 

acentuado que uma extracção na face superior do núcleo havia deixado marcado no bordo 

oposto, o que resultava no destacar de uma frente afoçinhada, não espessa, cuidadosamente 

regularizada por um fino retoque contínuo e marginal, configurando tais transformações no seu 

conjunto a definição de uma raspadeira atípica. 

Do ponto de vista morfológico, boa parte das peças incluídas no subgrupo VIb apresentava 

tanto uma silhueta discóide (EST.51.2) ou subdiscóide (EST.61.2), como uma silhueta 

marcadamente oblonga (EST.59.1, 2 e 3). Nos dois casos tal situação decorria da continuada 

exploração destes núcleos segundo a estratégia operatória característica deste subgrupo, 

contribuindo para a variação apresentada os constrangimentos decorrentes da forma e da 

regularidade da sua face inferior, onde a preservação mais ou menos ampla da superfície 

cortical dos suportes utilizados terá certamente determinado o desenvolvimento e a amplitude 

dos levantamentos na face de exploração de cada núcleo. 

Muitos destes núcleos correspondiam com efeito a um modelo particularmente frequente e 

característico das indústrias líticas paleolíticas portuguesas elaboradas em quartzito, por 

intermédio da exploração de seixos rolados, as quais se baseavam num judicioso aproveita-

mento do córtex original de muitas das peças como plano de percussão, a partir do qual se 

procedeu às extracções necessárias, tirando partido da sua normal regularidade e apreciável 

consistência. O continuado aproveitamento de tais núcleos, recorrendo-se muitas das vezes a 

uma preparação complementar prévia do plano de percussão numa maior ou menor extensão 

(vd. EST.60.2 e EST.59.1), resultava na definição de peças com uma configuração bastante 

similar à das calotes dos seixos, sendo a morfologia subesférica da face inferior seccionada 

aqui pelo plano da superfície de exploração observável na face oposta (EST.51.2), mesmo 

quando este evidenciava uma irregular convexidade (EST. 59.3). A sua denominação genérica 

como “calotes de seixo” afigura-se-nos, porém, redutora, já que não só ignora o maior ou 

menor desenvolvimento da eventual preparação complementar do plano de percussão, como 

também permite a criação de confusões com as peças cujo suporte correspondia a uma 

verdadeira calote de seixo, ignorando ao mesmo tempo a adequada identificação do respectivo 

suporte. 

Registe-se que também entre os núcleos do subgrupo VIb surgem algumas peças que 

denotam uma certa proximidade em relação aos núcleos Levallois, já que a sua secção mar-

cadamente plano-convexa deixa entrever a extracção de levantamentos paralelos ou sub-

paralelos ao plano de intersecção de duas faces claramente hierarquizadas, atributos estes que 

correspondem a alguns dos mais significativos critérios de individualização da debitagem 

Levallois definidos por Boëda para a distinguir da debitagem discóide (BOËDA, 1993). A 

irregularidade da superfície de exploração de tais núcleos, em boa parte decorrente da obtenção 
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de amplos e espessos levantamentos, como se deduz das concavidades bem marcadas dos 

respectivos negativos, determinou, todavia, a sua integração entre os núcleos do subgrupo VIb, 

não deixando esta situação de testemunhar de novo as múltiplas relações entre muitos dos 

vários grupos e subgrupos de núcleos individualizados no âmbito da classificação adoptada. 

A representação dos núcleos centrípetos cuja exploração se alicerçava na clara diferenciação 

das suas duas faces, correspondendo uma à face de debitagem, enquanto a outra se limitava a 

desempenhar as funções de plano de percussão para a obtenção de extracções na face oposta, 

termina com a inventariação das peças cujo plano de percussão não resultou de qualquer 

preparação prévia, mas sim do aproveitamento de uma superfície cortical, da face de 

estalamento de uma eventual lasca suporte ou de qualquer outra superfície não definida 

premeditadamente para o efeito, peças essas que se inserem no subgrupo VIc.  

No âmbito dos materiais estudados foram associados a este subgrupo um total de 18 peças, 

todas elas globalmente eolizadas e quase sempre também em quartzito, já que apenas numa 

delas se procedeu à debitagem de quartzo. A intensa exploração da generalidade destes núcleos, 

juntamente com a circunstância de alguns deles se apresentarem acentuadamente afectados pela 

eolização, levou a que na maior parte das peças analisadas não se tenha identificado o tipo de 

suporte utilizado, tendo-se apenas em 4 delas detectado o aproveitamnento de lascas suporte e 

numa outra a utilização de um seixo rolado. 

Em todo o caso, é de assinalar que mais de 1/3 destas peças correspondem ao clássico 

modelo já aqui referido das chamadas “calotes de seixo”, ou seja, apresentam como plano de 

percussão uma superfície cortical que ocupa agora a totalidade da respectiva face inferior, 

evidenciando uma convexidade mais ou menos pronunciada, mas quase sempre bastante regular 

(EST.52.2). Por outro lado, em consequência desta situação e com a sua continuada exploração, 

por vezes a atingir até limites muito próximos da exaustão do núcleo (EST.61.1), também aqui 

boa parte destas peças passaram a apresentar uma silhueta de recorte regular, nalguns casos 

com uma configuração marcadamente circular (EST.52.3), noutros claramente oblonga 

(EST.61.1). Em contraponto, a face de exploração apresenta frequentemente uma convexidade 

notória, por vezes relativamente regular (EST.52.2), muito embora nalguns casos a incidência 

mais oblíqua das extracções e os ressaltos por elas apresentados devido às irregularidades 

internas da própria matéria-prima, determine o delinear de um perfil bem mais sinuoso 

(EST.52.3). 

A presença de algumas peças em que o relativo aplanamento da face superior de exploração 

secciona a convexidade do reverso cortical, conferindo em consequência ao núcleo uma secção 

tendencialmente plano-convexa, situação essa de novo aparentemente decorrente de uma 

intensa exploração destas peças, afasta-se contudo da estratégia operatória subjacente aos 

núcleos Levallois de exploração centrípeta que denotam características similares, dada a 

expressiva irregularidade e a espessura associada à generalidade das extracções produzidas 

(EST.61.1). 

No grupo VII integram-se em seguida os núcleos com uma exploração centrípeta alternante 
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em torno de duas faces não hierarquizadas, tendo-se contabilizado no âmbito da colecção 

estudada um total de 42 peças com tais atributos, na sua maioria de quartzito e integralmente 

afectadas pela eolização, já que apenas num exemplar se observou a existência de dupla pátina, 

identificando-se paralelamente a presença de 4 peças de sílex. Estes núcleos apresentam-se na 

sua totalidade intensamente explorados, tendo-se mesmo considerado como esgotadas mais de 

1/4 das peças, o que muito contribuiu para inviabilizar a identificação da maior parte dos 

respectivos suportes. 

Na generalidade dos casos estudados o desenvolvimento alternante de extracções nas duas 

faces do núcleo abarca toda a sua periferia (EST.53.2 e EST.62.1), definindo a intersecção das 

suas duas faces uma aresta por norma relativamente sinuosa (EST.62.2 e 3) e em posição 

equatorial (EST.54.1 e 3). Apenas nalgumas peças se observou a preservação de parte da 

superfície original do suporte numa das suas duas faces ou em ambas (EST.53.3 e EST.54.2), o 

que pontualmente permitiu que se identificasse o aproveitamento de lascas como suporte 

(EST.53.1), sem que todavia a disposição claramente centrípeta dos levantamentos nas duas 

faces e o seu desenvolvimento marcadamente alternante impedisse a inserção de tais núcleos no 

grupo VII. 

Por outro lado, à semelhança de outros núcleos centrípetos, também as peças do grupo VII 

exibem quase sempre uma silhueta de recorte discóide (EST.62.1) ou oblongo (EST.53.3), 

embora agora frequentemente sinuoso (EST.53.2; EST.54.3; EST.62.2). 

Uma das peças mais características deste grupo de núcleos corresponde, contudo, a um 

núcleo discóide, não só pela forma relativamente regular do recorte circular da sua silhueta e 

pela sua secção biconvexa, ainda que pronunciadamente assimétrica, mas também pela 

circunstância de os levantamentos de ambas as faces evidenciarem uma pronunciada 

obliquidade, o que os torna secantes em relação ao plano definido pela intersecção das duas 

faces (EST.62.1). De um ponto de vista tecnológico são aliás estes últimos atributos que 

constituem os principais elementos de identificação da chamada debitagem discóide (BOËDA, 

1993), o que permite considerar em geral os núcleos do grupo VII a ela associados. Quanto à 

sinuosidade da secção transversal desta peça, ela resulta em boa parte dos numerosos ressaltos 

que condicionaram o desenvolvimento de alguns dos levantamentos de ambas as faces. 

É no entanto através de peças com uma silhueta bem mais alongada, por vezes mesmo com 

um recorte oblongo e sinuoso que estes núcleos do grupo VII melhor se individualizam 

(EST.54.2; EST.62.2). Mas se a sinuosidade destas peças parece resultar da estratégia 

alternante do desenvolvimento do talhe nas suas duas faces através de amplos e bem marcados 

levantamentos, o seu alongamento deverá aparentemente ser imputado à morfologia original 

dos suportes utilizados, muito embora a profunda transformação da sua massa inicial não 

permita corroborar tal hipótese interpretativa. Porém, noutras situações anteriormente descritas 

havia-se já verificado como a disposição morfológica e a própria consistência dos planos de 

percussão originalmente utilizados condicionava a configuração final apresentada pelos 

núcleos, determinando nomeadamente o seu relativo alongamento. 
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No grupo dos núcleos Levallois contabilizaram-se apenas 4 peças, das quais 3 em quartzito e 

1 em sílex, apresentando-se todas elas afectadas pela eolização e intensamente exploradas, o 

que levou mesmo a considerar duas das peças como estando esgotadas. Em nenhum caso foi, 

por outro lado, possível identificar o tipo de suporte utilizado. Mas se a associação exclusiva de 

todas estas peças à produção de lascas nos conduziu a agrupá-las no subgrupo IXa, já em 

termos tecnológicos se verificou que cada uma delas evidenciava uma diferenciada estratégia 

para a obtenção de produtos de debitagem pré-determinados. Com efeito, apenas uma das peças 

correspondia ao estereótipo dos núcleos Levallois cuja cuidada preparação da sua superfície de 

exploração visava a extracção de uma única lasca pré-determinada, de acordo com o chamado 

método Levallois linear (BOËDA, 1986), enquanto as restantes se apresentavam associadas a 

métodos Levallois recorrentes, variando apenas entre elas a orientação das extracções pré-

determinadas, já que se num dos casos era manifestamente centrípeta, num outro núcleo era 

bipolar e num terceiro unipolar. Em qualquer uma destas peças sobressaiam porém os 

principais critérios de caracterização do método de debitagem Levallois, isto é, todos elas 

exibiam uma volumetria assente na intersecção de duas faces de que resultava a definição de 

uma secção tendencialmente plano-convexa, faces essas devidamente hierarquizadas, 

apresentando a respectiva face de exploração uma preparação prévia tendo em vista a criação 

de convexidades laterais e distais susceptíveis de guiarem a extracção dos levantamentos pré-

determinados (BOËDA, 1993). Acresce ainda que, em regra, estas lascas pré-determinadas 

desenvolviam-se em paralelo ao plano de intersecção das duas superfícies do núcleo e na 

perpendicular do correspondente plano de percussão, sendo ainda sempre obtidas por percussão 

directa e com recurso a um percutor duro. 

O único núcleo Levallois em sílex que se estudou encontrava-se associado a uma estratégia 

de exploração claramente recorrente e bipolar (EST.63.2). A face inferior da peça apresentava 

uma morfologia subesférica e cortical, com uma periferia oblíqua e por vezes mesmo abrupta, 

cuja consistência permitiu, todavia, o seu parcial aproveitamento como plano de percussão para 

a obtenção das extracções que incidiram na face superior. Apenas em três zonas discontínuas 

da sua periferia surgem alguns pequenos levantamentos adjacentes, nunca em número superior 

a 3, que foram realizados com o intuito de se proceder à regularização dos planos de percussão 

indispensáveis para a adequada exploração da face superior do núcleo, tendo mesmo os 

levantamentos situados na zona proximal da peça servido de plano de percussão para a 

extracção do último levantamento pré-determinado que aí se identifica. Na face superior do 

núcleo, correspondente à sua superfície de debitagem, surgem dispostos ao longo dos seus 

bordos laterais uma série de pequenos negativos de levantamentos pré-determinantes, os quais 

permitiram delinear a convexidade lateral que condiciona a extracção dos levantamentos pré-

determinados que se opõem ao longo do eixo central da peça, tendo aliás os negativos destes 

últimos permitido definir mutuamente a convexidade distal complementar. Refira-se que a 

presença de dois pequenos negativos centrais, adjacentes aos levantamentos pré-determinados e 

cuja orientação não foi possível estabelecer, podem eventualmente constituir o testemunho da 
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existência de outras extracções pré-determinadas, anteriores às duas últimas cujos negativos 

ressaltam na própria observação da peça. 

Já o núcleo Levallois recorrente e centrípeto se destaca pelas suas dimensões relativamente 

apreciáveis no quadro da colecção em estudo, bem como também pela sua acentuada 

exploração, o que conduziu à necessidade de se proceder ao reavivamento do seu plano de 

percussão, como resulta claro da observação do desenvolvimento sequencial do talhe das suas 

duas faces (EST.55). Contudo, a disposição vincadamente centrípeta dos levantamentos que 

recobrem amplamente a face superior do núcleo, o claro aplanamento desta mesma face por 

oposição à pronunciada convexidade da face oposta, constituem testemunhos inequívocos da 

elaborada estratégia de exploração subjacente à exploração da peça. 

Complementarmente aos núcleos Levallois inventariou-se ainda a presença de uma pequena 

peça que se identificou como exemplar único do subgrupo Xa, na qual se observa, todavia, uma 

judiciosa combinação do método de debitagem Kombewa com o método de debitagem 

Levallois (EST.63.1). Trata-se, com efeito, de um núcleo desenvolvido a partir de uma lasca de 

descorticagem cujo talão foi suprimido, tendo-se iniciado a exploração do núcleo pela 

extracção de uma série de pequenos levantamentos contínuos, adjacentes e frequentemente 

sobrepostos, que incidem obliquamente na periferia da face superior do suporte, permitindo a 

conservação em posição central de uma ampla placa cortical. Utilizando em seguida os 

negativos de tais levantamentos como planos de percussão, procedeu-se à extracção de uma 

única lasca cuja delimitação foi condicionada pela convexidade do reverso do suporte, situação 

esta que determinou a classificação apontada. Não se pode contudo deixar de lembrar a 

existência de uma volumetria marcadamente plano-convexa neste núcleo, bem como a cuidada 

preparação dos respectivos planos de percussão, o que sugere a sua complementar associação 

ao método de debitagem Levallois. 

Por último, no grupo XI integraram-se 9 peças, todas elas evidenciando estratégias 

operatórias não associáveis a nenhum dos grupos de núcleos anteriormente inventariados, ou 

evidenciando uma exploração tão intensiva - cerca de metade destes núcleos foram mesmo 

considerados esgotados - que inviabilizava frequentemente a própria leitura da estratégia 

operatória subjacente à extracção do núcleo, para o que também contribuiu a intensa eolização 

que afecta a quase totalidade das peças. Pelas razões já aduzidas facilmente se compreende o 

facto de em geral estas peças apresentarem reduzidas dimensões, evidenciando ao mesmo 

tempo a escolha preferencial do quartzito como matéria-prima, sem que na maior parte dos 

casos se tenha podido identificar o tipo de suporte usado. Apenas em duas das peças foi 

possível assinalar o aproveitamento de lascas suporte, enquanto noutras tantas se testemunhou, 

por outro lado, a utilização do sílex como matéria prima.  

Um dos núcleos em sílex, desenvolvido a partir de um suporte indeterminado, apresentava 

uma curiosa estratégia de exploração centrípeta sem conexão com qualquer um dos grupos 

anteriormente descritos. Com efeito, a exploração centrípeta em ambas as faces desenvolveu-se 

segundo uma sequência operatória alterna, alicerçada em torno do eixo maior da peça, cuja 
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silhueta aliás patenteava um recorte algo alongado e irregular. 

 

Abordando de forma global o estudo destas peças a partir dos múltiplos atributos descritos é 

possível delinear a emergência de algumas características comuns a todas elas, o que não deixa 

de conferir ao conjunto uma pertinente homogeneidade. 

 
Quadro 9.24. Casal do Azemel. Distribuição dos núcleos em função do suporte utilizado e do seu estado 
físico. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3            TOTAIS

Nº % * * * Nº %

Lasca 57 13,8 1 3 - 61 14,1

Seixo 55 13,3 - - 2 57 13,2

Calote 18 4,3 - 1 - 19 4,4

Placa 2 0,5 - - - 2 0,5

? 282 68,1 - 8 3 293 67,8
 

 

No que se refere ao tipo de suportes utilizados, em mais de 2/3 das peças inventariadas não 

nos foi possível estabelecer a sua identificação, registando-se nos demais casos o predomínio 

paritário das lascas e dos seixos rolados, enquanto as calotes e as placas surgem representadas a 

uma maior distância, no último caso mesmo de forma manifestamente residual. Esta situação 

não sofre qualquer alteração quando se considera a variação destas distribuições em função do 

diversificado estado físico dos núcleos, dado que na sua maioria eles se apresentam eolizados, 

não exibindo as restantes peças uma representatividade susceptível de permitir visualizar 

qualquer modificação significativa. 

 

 
Quadro 9.25. Casal do Azemel. Distribuição dos núcleos em função do seu grau de exaustão e respectivo 
estado físico. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3            TOTAIS

Nº % * * * Nº %

0 27 8,3 - - - 27 8

1 227 70,3 - 7 4 238 70,4

2 69 21,4 - 4 - 73 21,6
  

 

De igual forma, tanto a correlação do estado físico destas peças como dos tipos de matérias-

primas usadas com o seu grau de exaustão deixa entrever uma situação também ela pouco 

diversificada. No primeiro caso é bem expressiva a prevalência dos núcleos intensamente 

explorados e ao mesmo tempo eolizados, sendo o estudo das peças com um difrente estado 

físico inviável pelas razões atrás aduzidas. Em todo o caso, é de destacar a circunstância de 
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também aqui mais de 2/3 das peças se encontrarem intensamente exploradas, tendo-se 

considerado boa parte das outras esgotadas, pois só um reduzido número de núcleos surgia 

sumariamente explorado. Quando no segundo caso referido se estabelece a distinção destas 

peças de acordo com a sua matéria-prima e o respectivo grau de exaustão, os números aferidos 

não são muito diferentes, correspondendo os núcleos de quartzito eolizados a mais de 2/3 dos 

materiais contabilizados, seguidos pela sua importância numérica dos núcleos de quartzito tidos 

como esgotados. Curiosamente, porém, os poucos núcleos de quartzo identificados repartem-se 

equitativamente entre as peças pouco exploradas ou apenas intensamente exploradas, enquanto 

os núcleos de sílex, apenas ligeiramente mais numerosos, se distribuem de forma igualitária 

entre as peças intensamente exploradas e as que se consideram esgotadas. 
 

Quadro 9.26. Casal do Azemel. Distribuição dos núcleos em função da matéria-prima utilizada e do seu 
grau de exaustão. 
 

Quartzito Quartzo Sílex Outra

Nº % * * *

0 25 8 2 - -

1 224 71,6 3 10 1

2 64 20,4 - 9 -
  

 

Analisando a distribuição dos núcleos de acordo com o tipo de suporte utilizado e a sua 

exploração mais ou menos intensiva, é bem evidente que a proporção das peças cujo suporte foi 

identificado é inversamente proporcional ao seu grau de exaustão. Na verdade, enquanto na 

esmagadora maioria dos núcleos esgotados o seu suporte se revelou indeterminável, entre os 

núcleos sumariamente explorados a situação é claramente oposta, sendo possível associar 

proporcionalmente a maior parte destes núcleos ao aproveitamento preferencial de seixos 

rolados, seguindo-se, pela sua ordem de importância, as calotes de seixo e as lascas. 
 

Quadro 9.27. Casal do Azemel. Distribuição dos núcleos em função do respectivo grau de exaustão e do 
tipo de suporte utilizado. 
 

Lascas Seixos Calote Placa ?

0 3 16 6 2

1 49 35 12 1 141

2 5 2 66
 

 

Relativamente à análise estatística das dimensões destas peças, a aferição em separado das 

principais medidas de tendência central dos fragmentos de núcleos e do conjunto dos grupos 

classificativos identificados no âmbito do presente estudo, permite verificar que os primeiros 

são relativamente menores do que os segundos, muito embora tal diferença esteja longe de 

atingir valores tão expressivos que a partir deles seja possível deduzir a sua acentuada 

fragmentação. Pelo contrário, tal proximidade sugere que na maior parte dos casos os 
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fragmentos de núcleos estariam afectados por fracturas marginais, muitas das vezes múltiplas, 

que não produzindo uma ablação excessiva da peça original contribuíram, contudo, juntamente 

com a acentuada eolização de algumas peças para obliterar a sua leitura técnica. 

 
Quadro 9.28. Casal do Azemel. Estatística das dimensões dos núcleos (em mm). 
 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 434 38 185 85,3 82 23,4
Totalidade

Largura 434 28 130 62,4 60,5 16,2
das

Espessura 434 14 87 38,8 37 13,2
peças

Peso 434 20 1528 241,8 175 205

Comprimento 338 38 185 86 83 23,32
Conjunto

Largura 338 30 130 63,4 61 15,97
de

Espessura 338 16 87 39,8 38 13,44
núcleos inteiros

Peso 338 21 1528 256,4 192 215,53

Comprimento 96 40 138 82,8 82 23,56
Fragmentos 

Largura 96 28 105 59 59 16,49
de

Espessura 96 14 81 35,5 34 11,78
núcleos

Peso 96 20 923 190,1 151 154

Comprimento 132 38 139 79,9 78 21,09

Núcleos Largura 132 30 102 60,2 58 15,31

centrípetos Espessura 132 16 87 32,9 32 11,17

Peso 132 21 1350 175,9 128 167,18
 

 

Por outro lado, não deixa de ser curioso verificar que o valor estatístico das duas medidas de 

tendência central das principais dimensões do conjunto dos núcleos centrípetos é globalmente 

inferior à da totalidade dos núcleos e à dos próprios fragmento de núcleos, o que não só reforça 

as anteriores considerações sobre a volumetria destas últimas peças, como indicia a exploração 

mais intensiva dos núcleos centrípetos. De realçar igualmente o facto de nos núcleos 

centrípetos a média e a mediana dos seu comprimentos e larguras evidenciar quantitativos bem 

mais próximos entre si. 

A distinção entre as principais dimensões dos núcleos estudados e as dos núcleos centrípetos 

é observável através dos seus polígonos de frequência, sem que, todavia, as respectivas 

variações denotem entre si uma acentuada dissemelhança. Apenas no que se refere ao com-

primento, os núcleos centrípetos se destacam claramente por evidenciarem uma distribuição 

plurimodal, situação essa que no que respeita à sua largura e espessura é substituída em ambos 

os casos por uma distribuição marcadamente unimodal, destacando aí apenas ligeiramente a 

maior padronização dimensional dos núcleos centrípetos, característica esta que abarca 
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igualmente os polígonos de frequência que se reportam ao peso da totalidade dos núcleos e dos 

núcleos centrípetos. 
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Fig. 9.15. Casal do Azemel. Comprimento da totalidade dos núcleos e sua comparação com a mesma 
variável dimensional dos núcleos centrípetos (polígono de frequências). 
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Fig. 9.16. Casal do Azemel. Largura da totalidade dos núcleos e sua comparação com a mesma variável 
dimensional dos núcleos centrípetos (polígono de frequências). 

 

      Com todas estas considerações pode-se afirmar que é relativamente clara a prevalência, 

como modelo dominante, de núcleos de quartzito globalmente eolizados e cujo suporte é 

desconhecido, apresentando-se por norma intensamente explorados e associando-se priori-

tariamente aos núcleos centrípetos. Tendo, porém, em conta o tipo de matérias-primas uti-

lizadas e as dimensões médias da generalidade dos núcleos estudados, torna-se evidente que o 
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aprovisionamento  da matéria-prima e a própria fase  de selecção e/ou produção dos respectivos 
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Fig. 9.17. Casal do Azemel. Espessura da totalidade dos núcleos e sua comparação com a mesma variável 
dimensional dos núcleos centrípetos (polígono de frequências). 
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Fig. 9.18. Casal do Azemel. Peso da totalidade dos núcleos e sua comparação com a mesma variável dos 
núcleos centrípetos (polígono de frequências). 

 

suportes, quer estes se tratassem de seixos rolados, de calotes de seixo ou de lascas, terá 

manifestamente decorrido no exterior da jazida. Situação similar ter-se-á aliás verificado com a 

produção de todas as lascas de maior dimensão, entre as quais se destacavam a generalidade 
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das lascas suporte dos bifaces e dos machados de mão, dado que não se identificou no conjunto 

dos materiais provenientes do Casal do Azemel um único núcleo susceptível de ter permitido 

obter produtos de debitagem com idênticas dimensões. Não deixa de ser oportuno relembrar 

aqui a circunstância de entre as lascas de maiores dimensões predominarem de forma 

inequívoca as chamadas lascas de primeira geração, cuja obtenção é em geral associada 

primordialmente ao desenvolvimento das estratégias de debitagem menos complexas que se 

encontram na base da individualização dos grupos I, II e  III, neste último caso reportando-se 

apenas  aos  produtos  de  debitagem sem preparação prévia do respectivo plano de percussão, 

grupos de núcleos estes que estão apenas residualmente representados entre as indústrias líticas 

aqui estudadas. 

  

 

 

Estratégia operatória de debitagem simples

Estratégia operatória de debitagem bifacial

Estratégia operatória de debitagem multifacial

Estratégia operatória de debitagem centrípeta

Estratégia operatória de debitagem pré-determinada

Estratégia operatória de debitagem Levallois

Outras

 
 

 
Fig. 9.19. Casal do Azemel. Distribuição proporcional dos núcleos pelas diferentes estratégias operatórias 
identificadas no âmbito do seu estudo. Embora tal situação não permita aqui a individualização de várias 
cadeias operatórias de debitagem autónomas, viabiliza, contudo, o estabelecimento de comparações com 
outras realidades arqueológicas onde tal foi possível. 

A importância que os chamados núcleos centrípetos desempenham no quadro dos materiais 

líticos exumados no Casal do Azemel não se restringe contudo à elevada de peças que resulta 

do somatório dos núcleos dos subgrupos VIa, VIb e VIc e do grupo VII. Com efeito, nos 

restantes grupos de núcleos cuja presença é aí assinalada de maneira expressiva, uma parte por 
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vezes significativa das peças contabilizadas corresponde a formas de transição para outras 

estratégias de exploração mais complexas, nalguns casos mesmo como corolário da sua intensa 

exploração. É o que sucede, por exemplo, com certos núcleos do grupo II onde a continuada 

exploração de levantamentos originalmente adjacentes a um mesmo plano se prolongou pelas 

zonas periféricas, esboçando a prazo o aparecimento de uma estratégia de debitagem 

característica do grupo III, com a disposição dos levantamentos paralelos ou subparalelos entre 

si em torno de um plano de percussão com recorte frequentemente poligonal. Por seu lado, 

nalguns dos núcleos do grupo III amplamente explorados foi possível observar o 

aproveitamento da disposição periférica dos vários levantamentos aí extraídos como plano de 

percussão para se iniciar a exploração do anterior plano de percussão, cortical ou não, de 

acordo com uma estratégia centrípeta associável aos subgrupos VIa ou VIb (vd. EST.56.2), 

podendo-se também verificar pontualmente a situação inversa, embora a identificação de ambos 

os casos seja susceptível de se associar a uma estratégia de reavivamento do plano de percussão 

de um núcleo do grupo III, na primeira situação descrita, ou de um núcleo centrípeto, no 

segundo exemplo considerado (EST.56.1). A transição do grupo V para o grupo VII encontra-

se todavia bastante melhor documentada, já que mais de metade das peças inventariadas entre 

os núcleos do grupo V são dela testemunho, patenteando um claro desenvolvimento periférico 

da respectiva debitagem em torno de uma aresta em posição tendencialmente equatorial 

(EST.57.3). Outras conexões, apesar de menos documentadas, são ainda sugeridas, como é o 

caso da transição observável entre os núcleos do grupo I e os dos grupos II e V. Já a 

transformação de muitos dos núcleos de alguns grupos anteriormente referidos em núcleos do 

grupo IV se encontra aparentemente relacionada com o abandono por eventual esgotamento ou 

acidente de outras estratégias de exploração, resultando esta situação na continuação da sua 

debitagem através da adopção da estratégia de operatória essencialmente oportunista que 

caracteriza o grupo IV. 

Em termos tecnológicos não é assim possível vislumbrar a identificação de várias cadeias 

operatórias autónomas de debitagem no âmbito destas indústrias do Casal do Azemel, com a 

ocorrência de pontuais situações de transição entre elas, mas sim a integração dos vários grupos 

de núcleos aí individualizados e das estratégias de exploração que lhes está subjacente numa 

única cadeia operatória integrada de debitagem que visava a produção de lascas de reduzidas 

dimensões de acordo com uma estratégia de exploração centrípeta dos respectivos núcleos. As 

peças associáveis aos grupos de núcleos não centrípetos corresponderiam tanto a esboços 

pontualmente abortados, como a formas de inicialização de núcleos de grupos relativamente 

mais complexos. 

As lascas produzidas no quadro desta cadeia operatória destacar-se-iam, como vimos, pelas 

suas dimensões algo reduzidas, mas nem por isso os seus gumes seriam menos eficazes, sendo 

provavelmente utilizadas de imediato sem qualquer transformação posterior. Ora, prevalecendo 

claramente entre as lascas mais pequenas as chamadas lascas de segunda geração, não deixa de 

ser curioso registar que entre elas se assinala de forma bem nítida a prevalência de negativos de 
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levantamentos anteriores à obtenção das lascas com uma orientação centrípeta. 

I

I I I I I

VIa

VIIV

VIb

VIc

IXa

IV

 
 
Fig. 9.20. Casal do Azemel. Principais relações entre os vários grupos e subgrupos classificativos dos 
núcleos estudados no âmbito da cadeia operatória de debitagem integrada que se detectou nesta estação 
paleolítica (classificação dos núcleos segundo SANTONJA, 1984-1985). 

 

Quanto às lascas de dimensões intermédias, nas quais se verifica uma relativa paridade entre 

as lascas de primeira geração e as lascas de segunda geração, nelas se incluem marginalmente 

quer peças associáveis à cadeia operatória de debitagem integrada, quer outras que no polo 

oposto foram utilizadas como suportes da macro-utensilagem desta indústria, sendo em 

consequência integráveis na cadeia operatória secundária. No entanto, na sua maioria tais 

produtos de debitagem parecem resultar do desenvolvimento local das cadeias operatórias de 

configuração de utensílios cujo suporte corresponderiam a lascas de descorticagem ou a seixos 

rolados de quartzito, o que permite explicar a importância das lascas de primeira geração. 

Complementarmente, é ainda de salientar o reduzido número de núcleos Levallois iden-

tificados, o que confere à debitagem Levallois uma representação manifestamente marginal 

entre a indústria lítica do Casal do Azemel, situação essa aliás correntemente observável no 

contexto de muitas das indústrias paleolíticas ibéricas elaboradas predominantemente em 

quartzito. 

Quando porém cotejamos os critérios de individualização aduzidos por E. Boëda para 

destrinçar a debitagem Levallois da debitagem discóide, torna-se evidente a proximidade da 

variante recorrente centrípeta dos núcleos Levallois com muitas das peças dos subgrupos VIa e 

VIb. Em ambos os casos a volumetria do núcleo resultou da intersecção de duas superfícies 

convexas, assimétricas e secantes, de que decorria uma clara hierarquização entre as duas faces 

da peça, já que uma correspondia à superfície de exploração propriamente dita, enquanto a 

outra se limitava a desempenhar as funções de plano de percussão, em geral preparado numa 

extensão variável em função dos objectivos a desenvolver no âmbito da exploração da face 
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oposta.  

A distinção entre estes núcleos e os núcleos Levallois referidos resultaria na maior parte das 

vezes não só no facto de nestes últimos a direcção de percussão dos levantamentos pré-

determinados ser localmente perpendicular à aresta periférica resultante da intersecção das duas 

faces faces da peça, como também pela face de estalamento desses mesmos levantamentos pré-

determinados ser paralela ou subparalela ao plano definido pela intersecção das duas faces, 

resultando esta característica na definição de uma secção marcadamente plano-convexa, em que 

a face de exploração aplanada apresentaria na periferia as convexidades indispensáveis para 

servirem de guia às extracções pré-determinadas. 

No entanto, como atempadamente se referiu, alguns núcleos que integravam muitos destes 

atributos foram pontualmente associados aos núcleos dos subgrupos VIa e VIb, já que as 

extracções neles obtidas se afiguravam demasiado espessas e evidenciavam estigmas de talhe 

expressivamente marcados para se poder associar ao desenvolvimento de uma debitagem com 

características Levallois (EST.61.2). 

Toda esta situação remete-nos contudo para a necessidade de se proceder a uma adequada 

reavaliação do desenvolvimento da técnica Levallois no âmbito das indústrias líticas em 

quartzito, tentando discernir a existência de prováveis constrangimentos e sua amplitude, bem 

como a ocorrência de especificidades próprias.  

Estes propósitos são tanto ou mais prementes quanto a avaliação da importância da 

debitagem Levallois a partir do estudo e quantificação dos respectivos resultados e a 

consequente determinação do chamado índice técnico Levallois revelou-se improcedente, dado 

que as lascas com características similares podem ser ocasionalmente obtidos no quadro do 

desenvolvimento de outras estratégias operatórias (SANTONJA, 1984-1995), ou no decurso do 

processo de configuração de alguns utensílios de grandes dimensões. Daí que até talvez de 

forma exagerada, certamente a rever no âmbito do estudo mencionado, se tenha identificado 

uma só lasca Levallois no total das peças estudadas, já que era a única que correspondia por 

inteiro ao paradigma tradicionalmente apresentado, que as descrevia como peças 

particularmente adelgaçadas e com preparação prévia do respectivo plano de percussão, mesmo 

se entre as peças mais pequenas proliferavam as peças cujo anverso havia recortado superfície 

de exploração significativamente centrípetas. 

O próprio desenvolvimento de uma debitagem de características tipicamente discóides no 

âmbito do bem representado grupo VII, não pode ser afastado da obtenção, ainda que não 

necessariamente exclusiva, de produtos de debitagem igualmente pré-determinados, agora 

através da judiciosa criação e subsequente manutenção de uma convexidade periférica sufi 

cientemente delineada para servir de guia às lascas pré-determinadas que de forma alter-

nadamente deles se retiravam, desenvolvendo-se a sua extracção segundo um plano secante ao 

plano de intersecção das duas faces do núcleo. Ora, no mesmo sentido, também entre os 

núcleos dos subgrupos VIa e VIb cuja superfície de exploração apresentava uma convexidade 

que as distinguia inequivocamente do padrão definido para os núcleos Levallois,  seria viável a  
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Fig. 9.21. Casal do Azemel. Principais propriedades técnicas subjacentes ao desenvolvimento e definição 
volumétrica dos núcleos discóides (1) e Levallois (2), nas quais se alicerça a distinção entre ambos 
(BOËDA, 1993, adaptado) e sua correlação com os núcleos integrados nas subdivisões do grupo VI (3). 
Estes últimos partilham com os núcleos Levallois a hierarquização das suas duas faces, embora as respec-
tivas extracções se desenvolvam por norma segundo um plano secante ao plano de intersecção das suas 
duas faces, como sucede entre os núcleos discóides, sem que de tal situação decorra a impossibilidade de 
neles se obterem também, em determinadas condições, levantamentos pré-determinados. 
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obtenção de levantamentos com características similares, embora agora resultantes de um 

desenvolvimento sequencial da respectiva exploração, isto é, assentes numa hierarquização em 

que apenas uma das faces da peça correspondia à superfície de exploração do núcleo, enquanto 

a face oposta era utilizada como plano de percussão ou nela incidia a respectiva preparação. 

Por outro lado, dada a intensiva exploração de muitos destes núcleos, é de admitir que a 

obliquidade dos levantamentos na face de exploração de alguns deles tenha sido determinada 

pelas características morfológicas originais da face utilizada como plano de percussão, a qual 

aproveitava amiúde a convexidade da superfície cortical do suporte, independentemente de esta 

corresponder a um simples seixo rolado, a uma lasca de descorticagem ou até eventualmente a 

uma calote de seixo. Mas se originalmente a utilização directa ou com preparação 

complementar da convexidade da referida superfície cortical como plano de percussão levava à 

extracção de levantamentos paralelos ou subparalelos em relação ao plano de intersecção das 

duas faces dos núcleos, o que prefigurava o modelo característico dos núcleos Levallois 

recorrentes centrípetos, a sua continuada exploração com a manutenção do mesmo ângulo de 

percussão e a natural diminuição da convexidade do reverso conduzia à progressiva inclinação 

das extracções centrípetas, podendo tal situação desembocar a prazo no desenvolvimento de 

uma convexidade no anverso que se sobrepunha à do reverso. Esta mesma situação podia 

englobar naturalmente alguns dos núcleos do subgrupo VIc, onde a ausência de preparação do 

plano de percussão resultava na maior parte dos casos da prodigiosa adequação da superfície 

cortical aproveitada para o efeito pretendido, não impedindo tal circunstância o 

desenvolvimento da generalidade das características já mencionadas para os restantes dois 

subgrupos VIa e VIb, incluindo a possibilidade de neles se obterem extracções pré-

determinadas 31. 

                                                      
31 É no quadro do processo de desenvolvimento destes núcleos que a nosso ver se devem integrar os 
chamados “raspadores nucleiformes sobre seixos”, peças cuja presença foi assinalada em particular entre 
as indústrias acheulenses do Baixo Tejo, tendo-se a partir da sua caracterização tipológica procurado 
individualizá-las de outros materiais com as quais apresentavam afinidades, nomeadamente dos “núcleos 
discóides”. De acordo com a definição tipológica apresentada tratar-se-ia de um utensílio “normalmente 
alongado, de retoque oblíquo ou subvertical, reentrante, cobrindo todo o anverso”, enquanto “apresenta o 
anverso preenchido por superfícies planas ou levemente convexas, corticais ou, por vezes, com alguns 
(não raro apenas um) levantamentos anteriores, limitados e de preparação”. Paralelamente, embora aí se 
reconheça de imediato a dificuldade de distinguir tais artefactos de alguns dos chamados “núcleos 
discóides”, admitia-se porém que “a inclinação do talhe, o retoque no anverso e o carácter plano do 
reverso, permitem contudo uma separação satisfatória” (RAPOSO, CARREIRA e SALVADOR, 1985, p. 
48). 
Este problema foi de novo aflorado num trabalho posterior, onde relativamente aos utensílios em questão 
se começou logo por sublinhar que “a presença de um claro retoque de raspador facilita bastante a sua 
identificação” (RAPOSO e CARREIRA, 1990, p. 186). Na ausência de tal retoque entendeu-se ainda 
como suficiente a identificação de um conjunto de atributos morfológicos, atribuindo-se aos chamados 
“raspadores nucleiformes sobre seixo” uma silhueta tendencialmente mais alongada e uma convexidade 
claramente mais pronunciada da face superior relativamente ao quase aplanamento da face inferior, 
destacando-se esta última também pela sua regularidade. Em contraponto, os núcleos evidenciariam 
contornos circulares, enquanto o aplanamento da face superior de exploração contrastava aí com a maior 
convexidade e irregularidade da face oposta. 
Tendo em conta as observações realizadas no âmbito do estudo dos núcleos do Casal do Azemel, 
julgamos poder afirmar que, no essencial, as peças líticas descritas no âmbito dos “raspadores 
nucleiformes sobre seixo” correspondem globalmente, em termos técnicos, ao arquétipo dos núcleos 
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Fig. 9.22. Casal do Azemel. A continuada exploração de núcleos com duas faces hierarquizadas, em que a 
face utilizada como plano de percussão correspondia a uma superfície cortical, quase sempre acentuada-
mente convexa e judiciosamente aproveitada na sua totalidade ou parcialmente pela respectiva 
regularidade e consistência, conduzia não só a uma diminuição significativa da massa original do núcleo, 
como também ao desenvolvimento de extracções com uma obliquidade progressivamente mais 
pronunciada. 
 

Pode-se assim concluir que se a indústria lítica do Casal do Azemel se caracteriza pela 

presença de uma cadeia operatória de debitagem centrípeta na qual se integram a generalidade 

dos núcleos nela inventariados, entre os quais apenas se contabilizaram um número residual de 

núcleos Levallois, nem por isso ela é dissociável de um elevado número de produtos de 

debitagem com características potencialmente pré-determinadas identificáveis no âmbito do 

desenvolvimento dos núcleos dos subgrupos VIa, VIb e VIc e do grupo VII, o que testemunha 

bem a complexidade do sistema de produção de materiais líticos em que tais núcleos se 

integram. Em todo caso, em nenhuma das peças inventariadas se vislumbraram indícios claros 

da utilização de percutor brando no âmbito da sua exploração por talhe de acordo com as 

diversas estratégias de debitagem identificadas. 
 

9.2.1.3. Fragmentos de talhe, detritos, estalamentos e seixos rolados 
 

Para completar o estudo dos produtos de talhe há ainda que entrar em linha de conta com 

um numeroso grupo de fragmentos de talhe e outro de detritos, a que se juntam diversos 

materiais cuja origem antrópica nos pareceu evidente e que por razões atrás aduzidas foram 

também aqui estudados. Entre estes últimos assinala-se a presença de peças resultantes da 

fragmentação por estalamento de matérias-primas e suportes comummente utilizados na 

produção dos múltiplos materiais líticos talhados que se inventariaram, bem como outros 

objectos aparentemente incólumes, mas que apresentam todavia alterações que sugeriam a 

hipótese de terem sido eventualmente utilizados como percutores no âmbito das várias 

operações de talhe cujo desenvolvimento se encontra documentado nesta jazida. 

Os fragmentos de talhe encontram-se representados por um total de 483 peças, o que 

                                                                                                                                                           
centrípetos dos subgrupos VIb e VIc. O seu estudo deve ser assim antes do mais considerado no âmbito 
da análise destes produtos de debitagem, não se podendo contudo pôr de lado a hipótese de alguns desses 
núcleos, particularmente nas suas formas mais esgotadas, poderem ter sido posteriormente retocados de 
forma a proporcionar o seu eventual reaproveitamento como artefactos similares aos raspadores, embora 
constitua um contra-senso admitir que toda a sua face superior fosse definida por retoques. Aliás, a 
diminuta dimensão das extracções obtidas em muitos destes núcleos centrípetos dificulta ainda mais a sua 
individualização dos retoques. Em todo caso, enquanto não for viável a realização de um estudo de 
traceologia adequado, a possibilidade de estas peças terem sido intencionalmente retocadas no quadro de 
uma estratégia de reaproveitamento das suas formas exauridas ou directamente aproveitadas nessas 
circunstâncias para o desempenho de determinadas funções específicas, não poderá ultrapassar em nosso 
entender o campo das probabilidades. 
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corresponde a 12,2% do total de materiais exumados nesta estação paleolítica. Na sua esma-

gadora maioria foram recolhidos no decurso da escavação (92,1%), apresentam-se globalmente 

eolizados e são de quartzito. De registar porém a proporção expressiva com que o sílex se 

encontra representado, situação a que não será de todo estranho o facto de o sílex localmente 

utilizado como matéria-prima se revelar amiúde de fraca qualidade para o desenvolvimento do 

talhe, em boa parte devido às múltiplas fracturas internas que apresenta, o que muito terá 

contribuído para a formação dos respectivos fragmentos em estudo. Por outro lado, no que se 

refere ao seu estado físico, assinala-se também um significativo número de fragmentos com 

dupla pátina, provavelmente associáveis à repetida utilização e abandono de algumas delas, 

situação que poderá ter igualmente contribuído para a sua fracturação. Alguns destes 

fragmentos, em todo caso em número bastante reduzido, foram a seu tempo aproveitados como 

suportes para a definição de alguns utensílios a cujo estudo nos iremos reportar mais adiante. 

 
Quadro 9.29. Casal do Azemel. Matérias-primas e estado físico dos fragmentos de talhe estuados. 
 

Quartzito Quartzo Sílex Outra Totais

E F : E 380 13 39 9 441 ( 91,3%)

E F : pe 6 - 1 - 7 ( 1,4% )

E F : dp 29 - 1 - 30 ( 6,2% )

E F : 3 - - 5 - 5 ( 1,1% )

Totais 415 ( 85,9% ) 13 ( 2,7 % ) 46 ( 9,5% ) 9 ( 1,9% ) 483
  

 

Curiosamente, a maior parte dos fragmentos de talhe aqui estudados parecem resultar da 

fragmentação de objectos amplamente talhados, o que certamente aumentaria a sua 

fragilização, mas em todo o caso não deixa de testemunhar que muitos destes objectos seriam 

localmente produzidos, pelo menos de forma parcial, e em seguida também aí utilizados. 

Paralelamente, algumas peças com dimensões tendencialmente mais pequenas apresentam-se 

frequentemente seccionadas por fracturas não alteradas, resultando provavelmente a sua 

fragmentação das condições pós-deposicionais a que estiveram submetidas. 

Entre os detritos agruparam-se objectos líticos sem vestígios muito claros e organizados de 

talhe, pontualmente identificáveis mesmo como resíduos secundários de diferentes operações 

de talhe. Noutros casos a sua integração entre os detritos resultava da circunstância de se tratar 

de peças profundamente eolizadas, alteração esta que impedia a adequada identificação dos 

atributos indispensáveis à sua caracterização técnica e morfológica. No mesmo sentido, 

também a utilização de matérias-primas com propriedades nem sempre favoráveis à 

preservação dos estigmas de talhe conduziu à mesma situação, o que certamente permite 

explicar a proporção significativa de detritos de quartzo inventariados. 
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Quadro 9.30. Casal do Azemel. Matérias-primas e estado físico dos detritos estudados.  
 

Quartzito Quartzo Sílex Outra Totais

E F : E 139 31 11 4 185 ( 88,5%)

E F : pe 16 1 1 - 18 ( 8,6% )

E F : 3 5 - 1 - 6 ( 2,9% )

Totais 160 ( 76,6% ) 32 ( 15,3% ) 13 ( 6,2% ) 4 ( 1,9% ) 209
 

 

O total das 209 peças contabilizadas como detritos representava 5,3% do conjunto dos 

materiais estudados, tendo sido, à semelhança dos outros grupos de objectos líticos identifi-

cados, exumados na sua maior parte no decurso dos trabalhos de escavação efectuados no 

Casal do Azemel (94,7%). Embora fossem também maioritariamente em quartzito e se 

apresentassem ainda em percentagem mais elevada eolizados, é de salientar o número relati-

vamente importante de peças em quartzo que se identificaram, bem como a proporção não 

menos significativa de detritos apenas parcialmente eolizadas. 

 
Quadro 9.31. Casal do Azemel. Matérias-primas e estado físico dos estalamentos estudados.  
 

Quartzito Quartzo Sílex Outra Totais

E F : E 108 8 1 3 120 ( 93,8%)

E F : 3 7 1 - - 8 ( 6,3% )

Totais 115 ( 89,8% ) 9 ( 7% ) 1 ( 0,8% ) 3 ( 2,3% ) *
 

 

Quanto aos estalamentos, as 128 peças identificadas constituem 3,2% dos materiais estu-

dados e provêm na sua quase totalidade das escavações efectuadas nesta jazida, apresentando-

se por norma globalmente eolizadas e evidenciando a utilização praticamente exclusiva do 

quartzito como matéria-prima. Trata-se quase sempre de peças seccionadas por mais do que um 

estalamento, frequentemente mesmo com estalamentos múltiplos e adjacentes, por vezes 

condicionados pelas linhas de clivagem da própria matéria-prima. Em cerca de 1/3 dos objectos 

inventariados é possível que tais estalamentos tenham tido uma origem térmica, apresentando-

se nestes casos a respectiva superfície não alterada. Vislumbra-se também em muitas destas 

peças a presença de vestígios de talhe, sem que todavia nelas se possa destacar uma disposição 

minimamente organizada, nem tão pouco algumas vezes deduzir com segurança se tal 

transformação terá ocorrido depois da produção do ou dos estalamentos. 

Por último, considerou-se também no âmbito do presente trabalho a análise e inventariação 

de 188 seixos rolados, num ou noutro caso fracturados, que pelas suas dimensões médias não 

se podiam associar aos níveis de textura mais grosseira observáveis localmente ou nas 

imediações dos cortes que seccionavam o substrato pliocénico, sendo consequentemente a sua 

presença no local imputável à intervenção do homem. Na sua totalidade estas peças 
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representavam 4,8% do total de materiais reunidos na jazida em estudo, tendo sido na sua 

maioria encontrados no decurso das próprias escavações aí realizadas juntamente com os 

múltiplos objectos líticos talhados que nela se recolheram, com os quais aliás partilhavam a 

utilização preferencial do quartzito como matéria-prima e uma idêntica modificação da 

superfície de boa parte das suas peças por acção da eolização. 

 
Quadro 9.32. Casal do Azemel. Matérias-primas e estado físico dos seixos rolados de médias dimensões 
recolhidos na escavação.  
 

Quartzito Quartzo Outra Totais

E F : E 141 26 20 187 ( 99,5%)

E F : 3 1 - - 1 ( 0.5% )

Totais 142 ( 75,5% ) 26 ( 13,8% ) 20 ( 10,6% ) *
 

 

O facto de alguns destes seixos apresentarem expressivas alterações da sua superfície - 

vestígios de piquetagem, massacramento ou estalamento são observáveis no respectivo córtex - 

ou evidenciarem indícios de modificação física resultantes da sua parcial mas violenta 

fragmentação - fracturas, levantamentos isolados - é susceptível de poder ser imputado à sua 

utilização como percutores. No mesmo sentido aponta aliás a morfologia relativamente 

alongada de muitas das peças em estudo, que se revela em certos casos igualmente propícia 

para o seu manuseamento (EST.64.1 e 2). 

 
Quadro 9.33. Casal do Azemel. Posicionamento de alguns dos principais estigmas de alteração ob-
serváveis na superfície dos seixos rolados de médias dimensões recolhidos na escavação. 
 

Extremidades Bordos das arestas Outras

Piquetagem 13 2 1

Massacramento 22 2 2

Levantamentos 5 3 -
 

 

Uma análise descriminada destas diferentes alterações, sua contabilização e posicionamento, 

permite ainda registar a significativa concentração dos estigmas de picotagem e massacramento 

nas extremidades dos suportes utilizados (EST.64.1). Porém, em número bem mais elevado 

surgem os seixos fracturados (65 peças), metade dos quais seccionados por fracturas múltiplas. 

De assinalar também a presença residual de seixos com levantamentos isolados, por vezes 

mesmo únicos, sempre localizados em zonas do suporte morfologicamente bem destacadas, 

bem como de outros seixos rolados onde a presença de alguns dos estigmas já mencionados 

surge associada ao descamamento superficial do respectivo córtex (EST.64.2). 

Pode-se assim concluir que muitos dos seixos rolados recolhidos apresentam alterações 

superficiais ou mesmo ablações significativas da sua massa inicial que pelas suas caracterís-
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ticas e posicionamento são susceptíveis de puderem ser relacionadas com a sua utilização como 

percutores, embora o contexto geoarqueológico a que estes materiais líticos se encontram 

associados não permita que tal interpretação deixe de ser uma simples hipótese, por muito 

plausível que a sua fundamentação se nos afigure. 

 

 

9.2.2. Os utensílios 
 

Entre os materias exumados na estação paleolítica do Casal do Azemel inventariaram-se 895 

utensílios, o que constituia 22,6% dos total das peças estudadas. No seu conjunto e à 

semelhança da generalidade dos restantes objectos líticos aí recolhidos, estes utensílios 

revelavam uma clara preferência pela utilização do quartzito, apresentando-se também na sua 

maioria amplamente eolizados. As peças definidas noutras matérias-primas ou cuja superfície 

se encontrava alterada, evidenciando pontualmente uma dupla pátina ou apenas uma eolização 

parcial, surgiam representados por quantitativos meramente residuais. 

Do ponto de vista tipológico a distribuição destes utensílios pelas principais categorias 

classificativas consideradas no presente trabalho torna possível, por seu lado, destacar a 

inequívoca importância do grupo dos bifaces, que representam mais de metade das peças 

contabilizadas, seguindo-se pela sua ordem de grandeza numérica, embora a uma distância 

significativa, os utensílios sobre lasca, os machados de mão e um pequeno grupo de utensílios 

diversos. Registe-se, porém, que não obstante esta situação a análise dos suportes da totalidade 

destes diferentes utensílios permite verificar de forma bem destacada o aproveitamento 

preferencial de lascas, surgindo significativamente em segundo lugar o grupo de peças em que 

não foi possível determinar o tipo de suporte utilizado. 

 

9.2.2.1. Bifaces… 
 

No chamado grupo dos bifaces integraram-se os tradicionais bifaces, os bifaces parciais e os 

unifaces. Em termos morfo-tipológicos estritos os bifaces correspondiam a utensílios cuja con-

figuração por talhe visava a criação de duas faces de cuja aposição resultava a definição de um 

gume periférico de extensão variável, tendo-se procedido paralelamente a um cuidado 

afeiçoamento da respectiva extremidade distal. A sua associação com os bifaces parciais e os 

unifaces decorria, como se viu, da circunstância destes últimos com eles partilharem o essencial 

dos atributos descritos, apenas variando no primeiro caso a amplitude do gume periférico 

definido por talhe bifacial e limitando-se no segundo o processo de manufacturação da peça ao 

talhe de uma das suas faces, já que para a definição da face oposta se aproveitava uma das 

superfícies originais do suporte utilizado, quer o mesmo correspondesse a uma ampla zona 

cortical aí preservada, à face de estalamento de uma eventual lasca suporte ou até ao plano de 

clivagem de uma calote de seixo. 
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Quadro 9.34. Casal do Azemel. Distribuição da totalidade dos bifaces em função do seu estado físico e da 
matéria-prima utilizada. 
 

E F : E E F : dp E F : 3       Totais

Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 534 97,8 8 - 2 - 544 97,8

Sílex 4 0,7 - - - - 4 0,7

Outra 8 1,5 - - - - 8 1,4

Totais 546 98,2 8 1,4 2 0,4 556 *
 

 

No seu conjunto este grupo de utensílios encontrava-se representado por 556 peças, 

quantitativo este que constituía 14,1% dos materiais estudados e 62,1% do total dos utensílios 

classificados. Na sua esmagadora maioria estes utensílios foram confeccionados em quartzito 

(97,8%) e apresentavam-se globalmente eolizados (98,2%), não se registando em consequência 

qualquer alteração significativa quando se considera a correlação entre o tipo de matéria-prima 

utilizada e o seu estado físico, já que as restantes variáveis envolvidas se encontram 

restringidas a quantitativos muito diminutos. De assinalar ainda que a quase totalidade destes 

utensílios foi recolhido no decurso da escavação em área efectuada na zona central da jazida 

(93,3%), sendo reduzido o número de peças detectado à superfície (5,4%) e ainda mais 

diminuto o dos materiais encontrados na abertura das sondagens periféricas (1,3%). 

Quanto às peças que correspondiam ao estereótipo morfo-tipológico clássico dos bifaces, 

elas perfaziam 59,7% do total destes utensílios, seguindo-se pela sua ordem de importância os 

bifaces parciais, com 15,5%, e os unifaces, abarcando apenas 9,5% destes utensílios. 

Contabilizados à parte surge ainda um grupo de suportes onde se inicializou a definição de 

alguns dos atributos peculiares dos bifaces, o que levou a classificá-los como esboços de 

bifaces, a que se juntou ainda um numeroso conjunto de outras peças cuja fragmentação 

impedia a sua adequada classificação entre os grupos de utensílios anteriormente considerados, 

os quais representavam no seu todo 15,3% dos utensílios aqui estudados, tendo sido em 

consequência classificados genericamente como fragmentos de bifaces. Não entrando em linha 

de conta com estes 2 últimos grupos de peças, destaca-se ainda melhor o predomínio dos 

bifaces em relação aos utensílios que pela sua similitude foram com eles agrupados, 

representando os bifaces em tais condições 70,5% destes utensílios, enquanto os bifaces 

parciais correspondiam a 18,3% e os unifaces não ultrapassavam agora mais de 11,2% destes 

materiais. 
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Quadro 9.35. Casal do Azemel. Variação do suporte entre os principais conjuntos de utensílios estudados 
no âmbito do grupo dos bifaces. 
 

          Lascas          Seixos          Calote           P laca                ?               Totais

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Bifaces 115 43,9 41 15,6 2 0,8 - - 104 35,2

Bifaces parciais 103 66 22 14,1 5 3,2 - - 26 15,1

Unifaces 46 * - - - - 1 * 6 *
  

 

Por último, no que se refere ao tipo de suporte utilizado, é de registar a manifesta 

prevalência das lascas entre os bifaces parciais e os próprios unifaces, enquanto nos bifaces, 

embora o aproveitamento de lascas como suporte se continue a revelar maioritário, elas são 

acompanhadas mais de perto por um expressivo número de utensílios em que não foi possível 

identificar o respectivo suporte, situação esta a que não será certamente estranha a 

transformação bem mais ampla que está subjacente ao processo de configuração de tais 

utensílios. 

 

Um dos critérios mais expressivos da classificação tipológica dos bifaces desenvolvida por 

F. Bordes traduzia-se na distinção entre os chamados bifaces clássicos dos bifaces planos e 

espessos (BORDES, 1961), o que tornava possível destacar a presença entre os primeiros de 

peças adelgaçadas, normalmente associadas à definição de utensílios bem equilibrados e 

amplamente talhados, ou seja, morfologicamente considerados evolucionados e, 

consequentemente, tradicionalmente associáveis a fases mais evoluídas das indústrias 

acheulenses. Mas se esta situação se revelou pertinente no âmbito do estudo das indústrias 

acheulenses em que se baseou a elaboração desta tipologia, onde imperava a utilização do sílex 

como matéria-prima, a sua operacionalidade quando se procede à análise de indústrias 

similares, mas confeccionadas a partir de seixos rolados de quartzito é substancialmente 

diferente. Como já referimos, a espessura dos seixos rolados e das amplas lascas utilizadas 

como suporte era em geral significativamente elevada e mesmo quando a manufacturação dos 

bifaces se restringia a um judicioso aproveitamento da morfologia original dos suportes 

selecionados, reduzindo-se muitas das vezes ao mínimo indispensável a alteração da sua 

volumetria através do talhe, só muito raramente se obtinham bifaces cujas dimensões permitia 

considerá-los como planos. 

Mantendo, porém, em termos descritivos os pressupostos básicos da tipologia de F. Bordes, 

não é pois de admirar que no quadro do estudo dos materiais líticos da estação paleolítica do 

Casal do Azemel se tenha contabilizado um escasso número de bifaces planos, 14 peças no 

total, o que não representava mais do que 2,5% do conjunto dos utensílios associados ao 

chamado grupo dos bifaces. Apesar de tudo tratava-se de utensílios com uma morfologia 

relativamente equilibrada, dado que predominavam as peças com uma silhueta simétrica e uma 
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secção longitudinal maioritariamente tabular ou mesmo biconvexa simétrica, de que resultava a 

definição de bordos na maior parte dos casos convexos e com arestas de perfil rectilíneo e 

pouco sinuoso. Por outro lado, evidenciavam uma extremidade distal tanto apontada como 

arredondada, registando-se, contudo, a presença de duas peças em que a respectiva ponta havia 

sido afeiçoada em bisel, enquanto a zona proximal se revelava claramente espessa em 8 dos 

casos estudados devido à preservação da morfologia original do respectivo suporte. 

Significativamente, a quase totalidade dos suportes identificados correspondiam a lascas, 

embora em cerca de metade destes bifaces não se tivesse podido identificar o tipo de suporte 

utilizado, já que a sua transformação por talhe havia obliterado os estigmas ou testemunhos 

susceptíveis de o permitirem. 

Em todo caso, a principal característica destes bifaces planos é sem dúvida a sua ampla 

diversidade tipológica, já que as 14 peças inventariadas se distribuem por 10 diferentes sub-

tipos, identificados de acordo com as diferenciadas dimensões da sua silhueta, a morfologia da 

sua zona proximal e, pontualmente, o próprio afeiçoamento da respectiva extremidade distal. 

Nalguns casos trata-se de subtipos representados por peças únicas, como sucede com um biface 

peliciforme típico, um biface cordiforme alongado típico e um biface naviforme típico, todos 

eles elaborados a partir de lascas de descorticagem de quartzito, ou também com um biface 

cordiforme típico e outro alongado e com talão ou ainda com um biface ovalar com talão, cujos 

suportes não foi possível determinar. Já em relação aos chamados bifaces peliciformes com 

talão, subcordiformes com talão e de bisel terminal foi possível identificar dois exemplares de 

cada, o mesmo sucedendo com as chamadas “limandes” com talão. 

Uma das peças mais curiosa e tipologicamente evolucionada corresponde a um biface com a 

extremidade distal arredondada e uma silhueta simétrica e equilibrada, cujas dimensões 

tradicionais juntamente com a morfologia da zona basal permitiram classificar como biface 

cordiforme alongado com talão (EST.65). O talhe da sua face superior restringe-se à zona distal 

do utensílio, sendo definido por levantamentos invasores e relativamente aplanados, que 

lateralmente se prolongam para a zona mesial do bordo direito, onde se dispõem de forma bem 

mais oblíqua. Na sua extremidade distal assinala-se a presença de retoques não alterados e, 

consequentemente, recentes, que impedem aí a caracterização do respectivo afeiçoamento, 

apesar de na face oposta ser evidente o seu arredondamento por retoque. O talhe desta última 

face é determinado por levantamentos e alguns retoques marginais e de incidência oblíqua que 

se desenvolvem contudo ao longo de toda a periferia da peça, definindo não só um gume 

periférico cuja extensão levou à integração da peça entre os bifaces propriamente ditos, como 

também permitiu a conservação em posição central de uma superfície ligeiramente irregular 

que, juntamente com o perfil longitudinal tabular do biface, sugere a utilização de uma lasca 

como suporte, muito embora os indícios existentes não sejam suficientemente explícitos para 

estabelecer de forma inequívoca tal identificação. 

Entre as duas “limandes” com talão inventariadas, uma delas, elaborada a partir de uma 

lasca de descorticagem do tipo 19A, revela-se também como um utensílio globalmente 
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equilibrado, com uma silhueta simétrica e um perfil longitudinal tendencialmente plano-

convexo (EST.90.2). A importância desta peça reside porém na forma original como se 

processou a sua confecção, a qual se consubstanciou na extracção de levantamentos bifaciais, 

oblíquos e marginais que centralmente permitiram a preservação de amplos testemunhos do 

anverso e reverso do suporte e a sua consequente identificação como uma lasca de 

descorticagem. Daí que a morfologia final do biface e, consequentemente, a sua inserção em 

termos tipológicos entre o grupo dos bifaces planos, seja no essencial determinada pelo próprio 

volume inicial do suporte. Em todo caso, o talhe bifacial deste utensílio revelou-se decisivo ao 

conduzir à criação de um gume periférico particularmente extenso, regularizado na zona mesial 

do bordo direito por retoque directo, marginal e contínuo, bem como à definição da 

configuração distal apontada da sua extremidade distal. 

Finalmente, refira-se que a estes 15 bifaces planos haveria que adicionar mais 5 peças 

similares, embora o facto de todas elas apresentarem um gume periférico bifacial  pouco 

extenso em relação ao perímetro de cada peça tenha levado a associá-las aos bifaces parciais, 

não só porque se considerou a definição deste último atributo como mais relevante, mas 

também pelo facto de na sua própria classificação tipológica tal opção ser já admitida por F. 

Bordes, que se referia aliás aos bifaces parciais como sendo “plats, sur éclats le plus souvent” 

(BORDES, 1961, p. 98). A este último facto não seria também de novo estranha a circunstância 

de nas indústrias analisadas para o estabelecimento desta tipologia prevalecer a utilização do 

sílex como matéria-prima, o que levava a que a generalidade dos bifaces parciais fossem 

praticamente definidos em exclusivo a partir de lascas, já que com nos restantes suportes 

utilizáveis não era possível o aproveitamento da sua morfologia original, enquanto a 

generalidade das lascas evidenciam por norma uma espessura relativamente reduzida. 
 

Os bifaces lanceolados, por seu turno, agrupam tradicionalmente um conjunto de utensílios 

que apresentam em comum um talão espesso, nalguns casos mesmo globular, e uma silhueta 

afilada, reconhecendo-se, porém, a possibilidade de a sua zona proximal não ser tão espessa 

sempre que se utilizava como suporte uma lasca ou uma placa (BORDES, 1961). A 

individualização dos vários tipos e subtipos que entre eles se identificaram baseava-se 

essencialmente na morfologia dos respectivos bordos, a que nalguns casos se juntava a maior 

ou menor espessura da sua base e por vezes outros atributos secundários. Estas características 

aproximavam a silhueta dos bifaces lanceolados da dos bifaces triangulares e subtriangulares, 

tornando possível estabelecer em termos mais objectivos a distinção dos bifaces lanceolados 

relativamente aos bifaces amigdalóides, decalcando aliás a situação em que se alicerçava no 

âmbito dos bifaces planos a diferenciação entre os bifaces triangulares e subtriangulares de um 

lado, e os bifaces cordiformes do outro, ou seja, recorrendo-se para o efeito à correlação entre o 

respectivo índice de arredondamento da base do biface e o índice de arredondamento dos 

respectivos bordos. 

Tendo porém em conta o tipo de suporte predominantemente utilizado no âmbito desta 
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indústria lítica - amplas lascas e seixos rolados de quartzito - e a sua morfologia claramente 

arredondada, torna-se óbvio que a definição de utensílios com uma silhueta globalmente 

afilada, em que a largura máxima se aproximava da base da peça, obrigaria a uma mais ampla 

alteração da massa inicial do suporte utilizado, ultrapassando em consequência os 

determinismos resultantes da sua maior ou menor adequação. Não deixa assim de ser signi-

ficativo verificar que no âmbito do estudo dos chamados bifaces clássicos do Casal do Azemel 

os bifaces lanceolados constituem o segundo grupo de utensílios mais numerosos, sendo apenas 

ultrapassados pelo predomínio bem destacado do grupo dos bifaces amigdalóides, mesmo se 

entre os bifaces lanceolados é manifestamente maioritária a presença dos chamados “ficrons” 

lanceolados, que correspondem à variante mais fruste deste tipo de bifaces. 
 

Quadro 9.36. Casal do Azemel. Principais grupos tipológicos dos bifaces e variação entre eles dos su-
portes utilizados. 
 

                Totais
Lascas Seixos Calote Placa ?

Nº %

Bifaces planos 6 1 7 14 2,5

Bifaces lanceolados 37 7 24 68 12,2

Bifaces ovalares e afins 16 12 14 42 7,6

Bifaces amigdalóides 37 17 1 47 102 18,3

Bifaces de bisel terminal 17 4 1 8 30 5,4

Bifaces diversos 2 4 6 1,1

Bifaces parciais 103 22 5 26 156 28,2

Unifaces 46 1 6 53 9,5

Outros 15 12 2 3 53 85 15,3
 

 

No seu cômputo geral os 68 bifaces lanceolados inventariados representam 12,2% do total 

das peças associadas a este grupo de utensílios, tendo sido possível identificar em 37 destas 

peças a utilização de lascas como suporte e o aproveitamento de seixos rolados em apenas 

outras 7 utensílios, enquanto nos restantes 24 não foi possível determinar o tipo de suporte 

usado. Em termos morfológicos evidenciam muitas vezes uma silhueta equilibrada, embora 

predominem as peças com uma silhueta de simetria menos apurada, registando-se ao nível das 

suas secções longitudinais a prevalência de perfis plano-convexos, seguidos pelos biconvexos 

assimétricos, enquanto as peças com secções biconvexas simétricas e tabulares surgem 

representadas por quantitativos claramente inferiores. Os seus bordos laterais são em regra 

rectilíneos, apesar de frequentemente se revelarem sinuosos, apresentando também o perfil das 

suas arestas uma apreciável regularidade. Acresce que a morfologia das suas zonas proximais é 

na maior parte dos casos considerados espessa, enquanto a respectiva extremidade distal se 

apresenta predominantemente apontada, assinalando-se, porém, a presença de um número 

minimamente significativo de peças arredondadas na sua parte distal ou com uma base de 

morfologia total ou parcialmente cortante. 
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Em termos tipológicos estes bifaces do grupo dos lanceolados repartem-se praticamente por 

todos os subtipos considerados no âmbito da classificação tipológica adoptada. Tal distribuição 

está contudo longe de ser homogénea, já que cerca 43 destes utensílios foram classificados 

como “ficrons” lanceolados e dos restantes 16 se integraram nos chamados bifaces lanceolados 

típicos. 

Entre os “ficrons” lanceolados assinala-se em mais de metade das peças inventariadas o 

aproveitamento de amplas lascas como suporte, apesar de em 1/3 desses mesmos utensílios a 

identificação do suporte ter sido inviabilizada pelos amplos e bem marcados levantamentos que 

permitiram a definição de uma silhueta em geral tendencialmente simétrica, afilada e na maior 

parte dos casos com a extremidade distal apontada e a base espessa. Regista-se também a 

escolha preferencial do quartzito como matéria-prima, já que apenas se identificou entre os 

utensílios contabilizados a presença de 3 peças onde se verificava o aproveitamento de outras 

matérias-primas. Os bordos destes bifaces apresentavam uma morfologia tendencialmente 

rectilínea e amiúde sinuosa, apenas pontualmente rectificada por pequenos retoques dispersos, 

daí resultando a definição de arestas de perfil quase sempre bastante regular. As variantes a este 

modelo integravam em regra apenas pequenas alterações, tanto relacionadas com uma 

diferenciada preservação da superfície original do suporte usado, com um maior ou menor 

apuramento da sua configuração morfológica, como, em menor grau, com o distinto 

afeiçoamento da respectiva extremidade distal ou a diferenciada morfologia da sua zona 

proximal.  

Uma das peças que melhor corporiza o arquétipo destes utensílios foi manufacturada a partir 

da transformação por talhe de uma lasca de quartzito aparentemente alongada e com talão liso, 

onde os estigmas de talhe se encontram expressivamente bem marcados, o mesmo sucedendo 

aliás com os próprios negativos dos amplos levantamentos que permitiram o delinear de uma 

silhueta equilibrada, embora com um recorte sinuoso e por vezes mesmo algo assimétrico (EST. 

66). Muito embora o processo de confecção do próprio utensílio tenha eliminado boa parte dos 

atributos indispensáveis à classificação do suporte, a conservação junto da parte proximal do 

bordo direito da face superior do utensílio de uma pequena placa cortical sugere a sua eventual 

associação a uma lasca de semidescorticagem. De salientar ainda a circunstância de a própria 

morfologia do suporte, em conjunto com a sua posterior transformação por talhe, ter conduzido 

à criação de um perfil marcadamente plano convexo, onde se destaca a morfologia 

relativamente globular da base, enquanto em contrapartida a sua extremidade distal, definida na 

convergência dos dois bordos, se apresenta fracturada. 

Já um outro biface de suporte indeterminável e cuja configuração por intermédio de amplos 

e bem marcados levantamentos, juntamente com a morfologia particularmente espessa da sua 

zona proximal, permitia associar genericamente aos “ficrons”, foi classificado como “ficron” 

micoquense, dada a morfologia côncava dos seus dois bordos, ainda que ligeiramente sinuosa 

ao longo do bordo esquerdo. Constituindo em termos tipológicos exemplar único, esta peça 

apresenta uma silhueta claramente simétrica em conjugação com um perfil longitudinal 
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biconvexo assimétrico, onde se destaca uma base marcadamente espessa que integra em 

posição ortogonal uma pequena placa cortical. Por último, registe-se ainda que a forma afilada 

deste utensílio era também complementada pelo afeiçoamento de uma extremidade distal 

apontada. 

O subtipo dos bifaces lanceolados típicos, abarcando um conjunto de 16 utensílios, integra 

algumas das peças técnica e morfologicamente mais apuradas do grupo dos bifaces 

lanceolados. Com efeito, correspondem em geral a utensílios com uma silhueta simétrica e um 

perfil longitudinal preferencialmente plano-convexo, embora nalguns casos significativamente 

biconvexo e simétrico, sendo muitas das vezes definidos por mais do que uma geração de 

levantamentos e apresentando os bordos laterais regularizados por retoques discontínuos, mas 

frequentes, o que não obsta a que em 9 exemplares se tenha podido identificar a utilização de 

lascas como suporte, enquanto noutras 4 se registou o judicioso aproveitamento de seixos 

rolados. Apesar da frequentemente espessura da base de algumas destas peças, elas apresentam 

quase sempre uma morfologia cortante nas suas zonas proximais, a que se contrapõe na maioria 

dos casos extremidades distais bem destacadas e apontadas, enquanto os bordos evidenciam um 

recorte em regra rectilíneo e pouco sinuoso, com arestas de perfil igualmente regular. 

Dois destes utensílios destacam-se tanto pelo equilíbrio global da sua volumeria, como pelas 

reduzidas dimensões que apresentam, ambos aliás resultando da ampla transformação por talhe 

de duas lascas de quartzito. No primeiro caso, trata-se de uma peça de silhueta equilibrada e 

simétrica, com uma secção transversal biconvexa e assimétrica, cuja face superior é dominada 

pelos negativos de dois amplos levantamentos transversais e bipolares, formando a sua 

intersecção um eixo longitudinal que se prolonga centralmente por mais de metade do eixo de 

simetria da peça, contribuindo decisivamente para o delinear da sua morfologia apontada 

(EST.67.1). A face inferior, por seu lado, apresenta em posição central uma ampla superfície 

convexa que corresponde ao reverso da lasca suporte, limitando-se aqui o talhe a uma 

incidência frequentemente marginal, integrando pequenos levantamentos sobrepostos e bastante 

condicionados pelas clivagens internas da matéria-prima, o que impediu o pretendido 

aplanamento desta face, e levou à definição do seu perfil assimétrico, embora relativamente 

equilibrado. Por seu lado, a regularização por retoque de ambos os bordos, nas respectivas 

zonas mesiais, não só contribuiu para o relativo equilíbrio da silhueta deste biface, como 

também permitiu o delinear de arestas de perfil rectilíneo. Quanto ao segundo utensílio 

mencionado, ele evidencia características relativamente próximas da peça anterior, ainda que o 

seu processo de confecção tenha determinado algumas dissemelhanças, bem patentes quer na 

mais complexa definição da morfologia do reverso, quer no delinear de uma secção transversal 

equilibrada, apesar de algo assimétrica, sobressaindo ainda bordos de recorte nem sempre 

muito regular e com arestas até relativamente sinuosas (EST.67.2). As suas duas faces surgiam 

aliás definidas por levantamentos invasores e oblíquos que no anverso se dispõem 

continuamente ao longo dos dois bordos, enquanto no reverso incidem apenas nas respectivas 

zonas proximais e mesiais, permitindo a conservação de testemunhos da face de lascamento da 
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respectiva lasca suporte na sua parte distal e junto da base, neste último caso de forma 

particularmente circunscrita. 

Uma outra peça tipologicamente notável corresponde a um biface espesso e apontado, com 

um perfil longitudinal plano-convexo que sugere a utilização de uma lasca como suporte, 

embora não se tenham identificado indícios susceptíveis de confirmarem tal hipótese 

interpretativa (EST.68). Em termos morfológicos este biface apresenta uma silhueta equilibrada 

e simétrica, o que se revela particularmente notável quando se verifica que a manufacturação do 

utensílio assentou na extracção de um reduzido número de levantamentos em ambas as faces, 

apenas pontualmente complementados por retoques isolados e discontínuos que incidem 

preferencialmente nas zonas de contacto entre os vários negativos, onde a sinuosidade do gume 

periférico é tradicionalmente mais acentuada. A face superior encontra-se recortada na zona 

distal e mesial por cinco grandes extracções inavasoras e oblíquas, quatro das quais adjacentes 

e dispostas ao longo do bordo esquerdo, enquanto a outra, bem mais ampla, se desenvolveu a 

partir do bordo oposto, levando a sua intersecção à definição de uma extensa aresta longitudinal 

bem marcada e relativamente centrada. Na zona proximal do anverso está preservada uma placa 

cortical de dimensões significativas, cuja convexidade determina a volumetria algo espessa da 

base do utensílio e a sua morfologia não cortante. A maior extensão do talhe no reverso deste 

biface, caracterizando-se pela sobreposição dos negativos de 8 levantamentos invasores e 

aplanados, obtidos a partir de ambos os bordos, não impediu, contudo, o afloramento na base 

do biface de um pequeno testemunho da superfície cortical que aí aflora no prolongamento da 

base cortical espessa da peça, mas contribuiu decisivamente para a criação do seu perfil 

longitudinal acentuadamente plano-convexo. O gume periférico determinado pela justaposição 

destas duas faces, estende-se amplamente por mais de metade do perímetro da peça, denotando 

em ambos os casos um recorte relativamente rectilíneo, o que juntamente com as principais 

dimensões da silhueta do biface determinou a classificação deste entre os bifaces lanceolados 

típicos. 

Paralelamente, há ainda que assinalar a presença de dois bifaces espessos que pelos seus 

atributos métricos e morfológicos se associavam claramente ao grupo dos lanceolados, 

permitindo alguns dos seus particularismos classificá-los num caso como um biface lanceolado 

de dorso e no outro como um biface micoquense típico. Em relação à primeira peça, é de 

sublinhar que se trata de um utensílio com uma silhueta algo equilibrada, mas não simétrica, e 

uma secção longitudinal plano-convexa onde a base se não destaca pela sua espessura, tanto 

mais que evidencia uma morfologia cortante. É, no entanto, a partir da morfologia rectilínea 

dos seus bordos e das principais dimensões da sua silhueta que é possível estabelecer a sua 

associação aos bifaces lanceolados, decorrendo a sua classificação como biface lanceolado de 

dorso do facto de a sua extremidade distal bem destacada, apesar de fracturada, apresentar uma 

secção triangular em que o lado menor se encontra amplamente talhado e pela sua inclinação 

surge como um verdadeiro dorso. Quanto ao biface micoquense típico, ele é igualmente um 

exemplar único, apresentando de forma explícita a generalidade dos atributos que permitem 
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tradicionalmente individualizar este subtipo. Com efeito, além de ser uma peça com uma 

silhueta particularmente equilibrada e simétrica, apontada e amplamente definida por talhe, 

contribuindo este último facto para a indeterminação do respectivo suporte, este biface 

distinguia-se pelos seus bordos côncavos e pela pronunciada espessura da sua zona proximal, 

que se integrava aliás na secção plano-convexa do utensílio. 

No grupo dos bifaces lanceolados contabilizaram-se ainda 6 outros utensílios integráveis 

entre os espessos, mas com um silhueta de morfologia marcadamente langeniforme, isto é, com 

os seus dois bordos subparalelos entre si, base por norma espessa e a extremidade distal 

arredondada, denotando esta última um diâmetro inferior ao da base. O facto de 5 dessas peças 

apresentarem alguns destes atributos relativamente mal exprimidos levou-nos a integrá-las no 

subtipo dos bifaces langeniformes atípicos, podendo-se apenas associar a restante aos bifaces 

langeniformes típicos. Note-se, contudo, que nesta classificação prevaleceu o critério morfo- 

tipológico adoptado, já que na sua generalidade estes bifaces apresentavam silhuetas com 

dimensões que os aproximavam muito mais dos padrões de outros grupos de bifaces e em 

particular dos bifaces amigdalóides. 

 

Entre os bifaces ovalares e afins inventariaram-se utensílios em cuja silhueta a largura 

máxima se aproximava ou até mesmo se localizava na sua zona mesial, permitindo a variação 

do respectivo índice de alongamento distinguir a presença de formas circulares, ovais, elípticas, 

e fusiformes, consoante diminuía a proximidade da largura destas peças em relação ao 

respectivo comprimento. Embora originalmente estes critérios de classificação morfo-

tipológica tivessem a sua classificação limitada aos bifaces planos, já que entre os bifaces 

espessos apenas se considerava explicitamente a existência de bifaces elípticos - “proto-

limandes” - e fusiformes - naviformes espessos - no âmbito do estudo das indústrias paleolíticas 

em quartzito revelou-se porém necessário alargar tal aplicação às formas ovalares e discóides, 

associando tais designações à identificação das peças como bifaces espessos. A utilização 

sistemática de lascas ou de seixos rolados de quartzito como suporte, associada a uma 

estratégia de manufacturação destes utensílios que se baseava num judicioso aproveitamento da 

sua morfologia original para diminuir ao mínimo a sua transformação por talhe, não só levava a 

que frequentemente a morfologia ovalar de tais suportes se mantivesse nos utensílios 

produzidos, como também estes preservassem um índice de aplanamento que os integrava 

maioritariamente nos bifaces espessos. 

No estudo da indústria lítica do Casal do Azemel identificaram-se 42 peças integráveis no 

grupo dos bifaces ovalares e afins, o que representa 7,6% do total dos bifaces e 16% do 

conjunto dos bifaces espessos. Ora, no quadro das observações anteriormente efectuadas, não 

deixa de ser significativo sublinhar a sua pouca importância proporcional quando se compara 

tais valores com os do grupo dos lanceolados, que, como se viu, aqui se encontra presente de 

uma forma bem mais expressiva. Tal facto não pode ser provavelmente dissociado de um 

trabalho de confecção da generalidade dos bifaces mais elaborado, acarretando por norma uma 
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transformação acentuada da morfologia original do suporte. 

Relativamente ao conjunto dos bifaces ovalares e afins aqui estudados, registe-se a sua 

distribuição mais ou menos equilibrada por 3 distintas categorias de suporte, destacando-se 

apenas ligeiramente o número de utensílios sobre lasca, com 16 exemplares, a que se seguem 

14 outras peças em que não nos foi possível determinar o tipo de suporte e 12 outros utensílios 

que resultaram do aproveitamento de seixos rolados, todos porém em quartzito. Predominam, 

contudo, entre eles as secções longitudinais biconvexas e assimétricas, acompanhadas em 

segundo lugar pelas plano-convexas e, a uma distância similar, pelas biconvexas e simétricas, 

enquanto no que se refere ao recorte da sua silhueta prevalecem as peças equilibradas, mas que 

todavia estão longe de se poderem considerar estritamente simétricas. Um pouco menos de 1/2 

das peças contabilizadas repartem-se equitativamente entre as silhuetas marcadamente 

assimétricas e as simétricas.  

 
Quadro 9.37. Casal do Azemel. Variação da silhueta dos bifaces entre os vários grupos tipológicos con-
siderados. 
 

Simétrica Simetria não equilibrada Assimétrica

Bifaces planos 7 5 2

Bifaces lanceolados 25 31 12

Bifaces ovalares e afins 10 23 9

Bifaces amigdalóides 27 51 24

Bifaces de bisel terminal 8 14 8

Bifaces diversos 1 2 3

Bifaces parciais 38 71 47

Unifaces 15 26 12

Outros 2 10 18
 

 

Em geral trata-se de peças que evidenciam uma morfologia espessa na sua zona proximal e 

apresentam a extremidade distal arredondada ou apontada, embora a ligeira prevalência destas 

últimas testemunhe a aparente independência deste atributo em relação à morfologia da silhueta 

das peças. 

De acordo com a classificação adoptada, estes utensílios repartem-se por 5 subtipos 

diferentes, em função da sua silhueta e das respectivas dimensões, entrando-se complemen-

tarmente em linha de conta com a morfologia da sua zona proximal. Pela sua importância 

numérica destaca-se contudo a presença das “proto-limandes” com talão,  dos bifaces espessos 

ovalares com talão e das “proto-limandes”. 

Em primeiro lugar, porém, assinala-se a presença de 2 bifaces espessos ovalares típicos, 

ambos resultantes do aproveitamento de 2 lascas como suporte e evidenciando silhuetas algo 

equilibradas, num dos casos mesmo simétrica, delimitadas por bordos convexos e regulares 

onde se vislumbra a presença de alguns retoques dispersos, o que contribuiu para o delinear de 
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arestas de perfil rectilíneo. Uma das peças, com secção longitudinal tabular, evidencia uma 

extremidade distal arredondada, enquanto a outra, manifestamente plano-convexa, apresenta-se 

arredondada, patenteando as duas uma base cortante. 

Os 10 bifaces espessos ovalares com talão, por seu turno, surgem todos naturalmente com 

bases de morfologia espessa, resultando em 3 casos do aproveitamento de lascas como suporte, 

noutros tantos exemplares da utilização para o mesmo efeito de seixos rolados e não se tendo 

nos restantes utensílios determinado o tipo de suporte usado. Quanto à sua morfologia, elas 

tanto se encontram cuidadosamente apontadas, como em igual número nos surgem 

arredondadas, distribuindo-se por secções longitudinais biconvexas assimétricas, biconvexas 

simétricas e plano-convexas, com ligeiro destaque para estas últimas. As suas silhuetas de 

simetria predominantemente pouco equilibrada, por seu lado, encontram-se, contudo, 

delimitadas por bordos de apreciável convexidade regularizados nas suas zonas distais com 

alguns retoques, cujas arestas também aqui não evidenciam qualquer sinuosidade. 

Uma destas peças, elaborada a partir de um seixo rolado achatado e com uma angulosidade 

parcial, apenas localmente preservada no testemunho que na sua base determina uma 

morfologia marcadamente espessa, foi definida por mais do que uma geração de levantamentos, 

permitindo a configuração de um biface morfológicamente equilibrado, com uma silhueta 

ovalar e simétrica delimitada por bordos de convexidade relativamente regular, apenas 

parcialmente retocados, na qual se insere sem qualquer discontinuidade uma extremidade distal 

arredondada, sendo o conjunto complementado ainda por uma secção longitudinal biconvexa 

simétrica (EST.69). Num outro caso, o amplo trabalho de talhe que permitiu a configuração do 

utensílio não só contribuiu para a definição de uma silhueta equilibrada e simétrica, como 

determinou a eliminação dos indícios susceptíveis de permitirem a identificação do respectivo 

suporte (EST.70). Trata-se aliás de um biface que ao contrário do anterior apresenta uma 

secção marcadamente plano-convexa, onde em oposição à base espessa se delineia uma 

extremidade distal apontada que, todavia, não é destacada da silhueta da peça. Já num outro 

utensílio a respectiva secção plano-convexa é em boa medida determinada pela morfologia 

original da lasca suporte, a qual corresponde a uma espessa e algo irregular lasca de quartzito 

cuja transformação por intermédio de amplos levantamentos levou à criação de uma silhueta 

equilibrada, embora com uma silhueta um pouco imperfeita, apresentando na confluência dos 

seus dois bordos uma extremidade pouco destacada, mas cuidadosamente arredondada por 

retoque (EST.92.1). 

Bem mais numerosas do que o conjunto dos bifaces ovalares inventariados surgem em 

seguida as “proto-limandes”, repartidas entre as “proto-limandes” propriamente ditas, quando a 

sua extremidade proximal revela uma morfologia cortante, e as “proto-limandes” com talão, 

sempre que apresentam uma base reservada e espessa. No primeiro subtipo contabilizaram-se 

10 peças, enquanto ao segundo se associaram 19 outros utensílios, deixando entrever esta 

situação a existência entre o grupo dos bifaces ovalares e afins de um número claramente 

maioritário de utensílios relativamente alongados. 
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No que se refere à sua caracterização morfo-tipológica, estas peças apresentam em conjunto 

uma variação de atributos que impede a definição de qualquer modelo minimamente 

representativo. De salientar, porém, a circunstância de cerca de metade das “proto-limandes” 

terem utilizado lascas como suporte, não se podendo identificar na maioria das restantes o 

suporte usado. Já em relação à morfologia da sua extremidade distal elas tanto se apresentam 

apontadas como arredondadas, enquanto as respectivas silhuetas se distribuem pelas diferentes 

formas tradicionalmente consideradas. 

Entre as peças com uma extremidade distal apontada, definida na confluência dos seus dois 

bordos laterais, destaca-se uma “proto-limande” elaborada a partir de uma lasca cujas 

características específicas se ignoram, manufacturada por amplos levantamentos, mas que 

apresenta apesar de tudo a sua ponta ligeiramente fracturada (EST.71). Com o intuito de se 

proceder à eliminação das irregularidades mais salientes do gume, a zona proximal da face 

superior surge marginalmente retocada, o mesmo sucedendo na zona mesial e proximal do 

bordo direito da sua face inferior, delimitando a convexidade regular dos seus bordos uma 

silhueta simétrica. Pontualmente, em ambas as faces, alguns levantamentos e retoques evi-

denciam pequenos ressaltos, cuja presença dificultou amiúde a definição volumétrica da peça, 

contribuindo provavelmente para o delinear da sua secção longitudinal biconvexa e assimétrica. 

Em termos tipológicos surge contudo neste subtipo uma das peças mais significativas de 

toda a colecção estudada, cujo apuro e regularidade morfológica permite que seja considerada 

em termos tradicionais como muito evoluída (EST.72). Trata-se de um utensílio sobre lasca, 

apontado, definido por mais do que uma geração de levantamentos, cuja extracção conduziu à 

criação de uma silhueta simétrica bem regularizada, em que os bordos, de convexidade 

relativamente pronunciada, apresentam arestas com um perfil rectilíneo bem reforçado pelo seu 

retoque marginal. O desenvolvimento deste retoque, apesar de constituir um elemento 

fundamental para a regularização do perfil da aresta dos bordos do biface, visaria 

preponderantemente delimitar a cuidada simetria da silhueta da peça. De outro modo não se 

poderia compreender a ausência de retoque no bordo direito da face superior onde surge em 

posição ortogonal um estreito dorso cortical não cortante. O único contratempo que impediu a 

modelar definição volumétrica destes biface teve como causa próxima uma série de ressaltos 

que afectaram a extracção dos levantamentos da face inferior do biface obtidos a partir do 

respectivo bordo esquerdo. No entanto, impedindo aparentemente o pretendido aplanamento 

desta face, como resulta claro da inclinação desses levantamentos, esta situação foi contudo 

responsável pela criação de uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, em boa parte 

acentuada pela volumetria convexa da parte proximal da respectiva face inferior, por 

contraponto ao aplanamento da parte distal. 

Uma outra peça deste subtipo, igualmente resultante do aproveitamento de uma lasca como 

suporte, apresenta parâmetros métricos cuja conjugação a aproximam significativamente do 

limite estabelecido entre os bifaces ovalares e afins e os bifaces amigdalóides, apesar de a sua 

silhueta alongada e elíptica e a morfologia claramente arredondada da sua extremidade distal a 
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aproximar claramente dos primeiros, o que demonstra as limitações sempre inerentes a 

qualquer sistema classificativo (EST.73.2). Em todo caso, é de sublinhar nesta mesma peça a 

associação de uma silhueta equilibrada e simétrica a uma secção longitudinal marcadamente 

biconvexa e assimétrica, a que acresce o delinear de bordos com arestas de perfil bastante 

sinuoso. 

As “proto-limandes” com talão, bem mais numerosas, resultaram tanto do aproveitamento 

de lascas como suporte (6 peças), como da transformação de seixos rolados (8 peças), não se 

tendo conseguido determinar a sua natureza nos restantes utensílios contabilizados. Por outro 

lado, também aqui são curiosamente mais numerosas as peças cujas extremidades distais se 

apresentam apontadas, não se podendo contudo considerar os quantitativos envolvidos muito 

superiores ao das peças com a ponta arredondada. De salientar contudo a prevalência de 

silhuetas marcadamente assimétricas e de secções longitudinais biconvexas e assimétricas. 

Um dos utensílios integrados neste subtipo, definido por amplos e numerosos levantamentos 

que impedem a caracterização do suporte utilizado, evidencia uma volumetria mor-

fologicamente bastante equilibrada, onde uma simetria quase perfeita é complementada por 

uma secção longitudinal biconvexa simétrica (EST.94). Os seus dois bordos, embora em ambos 

os casos manifestamente convexos e regulares, estão longe de se poderem considerar simétricos 

um do outro, sendo todavia de destacar a regularidade do perfil das suas arestas, dado que a 

respectiva definição resulta no essencial da intersecção de amplos levantamentos. Na sua zona 

proximal, por outro lado, encontra-se conservada em posição ortogonal uma espessa placa 

cortical, a que se contrapõe uma extremidade distal ligeiramente desviada que foi por nós 

contabilizada como apresentando uma morfologia arredondada, apesar de se encontrar na 

realidade no limite entre as peças arredondadas e apontadas, não permitindo a sua definição 

determinar o desenvolvimento de qualquer propósito a este respeito esclarecedor. 

Num outro exemplar foi possível identificar o aproveitamento de um seixo rolado de 

quartzito como suporte, tendo-se a sua transformação traduzido na extracção de uma única 

geração de amplos levantamentos em ambas as faces (EST.95). Estes levantamentos são quase 

sempre invasores e tendencialmente oblíquos, embora a sua incidência marginal e abrupta ao 

longo do bordo esquerdo da face superior da peça tenha localmente permitido a preservação 

adjacente de uma placa cortical central e esguia, que todavia se espraia de forma 

substancialmente mais ampla por toda a base do utensílio. Em termos morfológicos é possível 

aí destacar o desenhar de uma silhueta equilibrada, mas não estritamente simétrica, associada a 

uma secção longitudinal tendencialmente plano-convexa, contrapondo-se à sua base reservada e 

espessa uma extremidade distal afilada, considerada apontada, apesar de se apresentar 

fracturada. 

Este grupo de bifaces é complementado por uma peça cujas dimensões justificariam a sua 

associação às “proto-limandes”, mas cuja silhueta marcadamente fusiforme determinou que se 

classificasse como biface naviforme espesso. Trata-se de uma peça amplamente talhada, com 

bordos só muito pontualmente regularizados por retoques, aproveitando-se na sua zona 
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proximal a presença de uma pequena placa cortical em posição ortogonal para definir a 

morfologia apontada da sua silhueta. 

 

O grupo dos bifaces amigdalóides é entre todos aquele que melhor se encontra representado, 

correspondendo as 102 peças que o integram a 18,3% do total dos utensílios em estudo e a 

38,9% do conjunto dos chamados bifaces clássicos. Quase que exclusivamente elaborados em 

quartzito, já que apenas duas destas peças foram confeccionadas a partir de outras matérias-

primas, estes utensílios apresentam-se na sua maioria como peças de silhueta equilibrada, 

embora não simétrica, evidenciando predominantemente uma secção longitudinal plano-

convexa donde se destaca uma extremidade quase sempre apontada que se contrapõe a uma 

base reservada e espessa. Entre os suportes identificados o número de lascas é claramente 

maioritário, assinalando-se ainda a presença de alguns, poucos, seixos e de uma calote. Por 

outro lado, são também numerosas as peças com a extremidade distal arredondada, não 

representando os bifaces com a zona proximal cortante mais de 1/5 do total dos materiais 

analisados. Acresce ainda que se assinala também a presença de um número significativo de 

utensílios com a secção longitudinal biconvexa e assimétrica, seguidos a relativa distância pelas 

peças de secção longitudinal biconvexa simétrica e tabular, enquanto os bifaces com uma 

silhueta simétrica ou marcadamente assimétrica não ultrapassam em cada caso mais de 1/4 das 

peças estudadas. 

A distribuição destes utensílios pelos 4 subtipos tradicionalmente definidos em função do 

seu maior ou menor índice de alongamento e da morfologia cortante ou espessa da respectiva 

base, permite verificar que 4/5 das peças são associáveis às suas duas variantes mais alongadas 

- bifaces amigdalóides típicos e com talão - correspondendo também o número de bifaces com 

talão não cortante a idêntica proporção do total das peças contabilizadas - agrupando-se agora 

quer os bifaces amigdalóides com talão, quer os bifaces curtos amigdalóides com talão. Pode-se 

pois concluir que independentemente de as dimensões da sua silhueta, juntamente com o 

respectivo índice de aplanamento, determinar o agrupamento destes utensílios entre o grupo dos 

bifaces amigdalóides, eles nem por isso deixam de evidenciar um significativo alongamento, 

situação esta que não deixa de encontrar alguns paralelismos interessantes com o facto de no 

âmbito dos chamados bifaces ovalares e afins prevalecerem as peças de silhueta elíptica, 

claramente mais alongada que as discóides e ovalares. 

Nos bifaces amigdalóides típicos incluiram-se 16 utensílios amplamente talhados, facto a 

que não será estranha a circunstância de na maior parte dos casos não se ter identificado o tipo 

de suporte aproveitado, tendo-se, contudo, identificado nos restantes exemplares a utilização de 

5 lascas suporte e de uma calote de seixo. Em geral trata-se de peças relativamente 

equilibradas, metade das quais evidenciam mesmo silhuetas simétricas, enquanto no que se 

refere à sua secção longitudinal prevalecem as peças plano-convexas (10 peças), seguidas 

curiosamente à distância por um número inferior de peças biconvexas simétricas (3 peças). 
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Quadro 9.38. Casal do Azemel. Variação da secção longitudinal dos bifaces entre os vários grupos 
tipológicos considerados. 
 

Biconvexa Biconvexa Plano-

assimétrica simétrica -convexa Tabular

Bifaces planos 1 3 3 7

Bifaces lanceolados 21 10 31 6

Bifaces ovalares e afins 20 6 15 1

Bifaces amigdalóides 32 13 46 11

Bifaces de bisel terminal 12 1 15 2

Bifaces diversos 3 3

Bifaces parciais 28 12 96 20

Unifaces 3 41 9

Outros 17 2 20 8
 

 

Já a morfologia cortante das bases é aqui complementada na extremidade oposta por um 

afeiçoamento maioritariamente apontado (10 peças), em regra definido na convergência de 

bordos predominantemente convexos e com arestas de perfil regular, para o que terá 

contribuido também a presença em metade destas peças de retoques bifaciais. 

Uma das peças inventariadas apresenta-se confeccionada a partir de uma lasca cujo anverso 

e reverso se encontra parcialmente preservados nas duas faces do utensílio, embora o respectivo 

talão e estigmas de talhe adjacentes tenham sido eliminados no decurso do seu processo de 

elaboração (EST.91.1). Trata-se de uma peça amplamente talhada na sua face superior, 

apresentando apenas na sua zona central uma pequena placa cortical, enquanto a incidência 

marginal de mais do que uma geração de levantamentos na face oposta permitiu, todavia, a 

conservação em posição central de um testemunho da sua face de estalamento. Globalmente 

evidencia uma silhueta equilibrada e simétrica, delimitada por bordos de convexidade algo 

sinuosa e arestas de perfil igualmente pouco regular, com um perfil longitudinal 

tendencialmente plano-convexo, marcado na sua face plana pela convexidade característica do 

reverso das lascas. Destacando-se de forma expressiva da silhueta do utensílio, a extremidade 

distal deste biface encontra-se parcialmente fracturada, embora os retoques que aí se 

conservaram testemunhem a sua morfologia arredondada. 

O único biface amigdalóide típico elaborado a partir de uma calote de seixo, por seu turno, 

distingue-se dos restantes não só pela natureza do seu suporte, como também pela sinuosidade 

do seu perfil longitudinal, embora tendencialmente plano-convexo. Paralelamente, apresenta 

também uma silhueta bem equilibrada, definida por bordos regularizados através de retoques 

contínuos e inversos, com arestas de perfil regular mas com acentuada convexidade, de cuja 

convergência na zona distal da peça resulta a definição de uma extremidade apontada, embora 

actualmente se encontre ligeiramente fracturada (EST.96). Para esta complexa volumetria 

muito terá contribuido uma definição da respectiva face inferior assente em mais do que uma 
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geração de levantamentos, a qual visaria estabelecer o seu aplanamento, propósitos estes que no 

entanto se confrontaram com as irregularidades internas da matéria-prima, daí resultando 

amiúde extracções com ressalto. 

Outro destes utensílios revela uma silhueta equilibrada, ainda que não totalmente simétrica, 

onde se integra aparentemente uma extremidade distal arredondada, associada a uma secção 

longitudinal plano-convexa bem definida, resultando esta sua configuração regular de um 

judicioso aproveitamento da morfologia original da lasca suporte, bem patente aliás na ampla 

conservação do respectivo reverso na face inferior do utensílio e na preservação de uma 

significativa placa cortical invasora ao longo da zona proximal e mesial do bordo direito da 

suaface superior (EST.97). A própria configuração deste biface por uma única geração de 

amplos levantamentos é aliás limitada ao mínimo, resultando parte significativa do seu gume 

bifacial da pontual incidência de retoques inversos de regularização dos bordos, contribuindo 

para a definição da sua regular convexidade e reduzida sinuosidade do perfil das respectivas 

arestas. 

Um outro biface amigdalóide típico inventariado destacava-se não só pelas suas dimensões 

globalmente um pouco mais reduzidas, como igualmente por um oportuno aproveitamento da 

morfologia da lasca suporte, correspondente nneste caso a uma lasca de descorticagem de talão 

cortical não integrável na classificação adoptada dada a manifesta ablação de algumas das suas 

características mais importantes no decorrer do processo de manufacturação do utensílio em 

causa (EST.98.1). Do ponto de vista morfológico, trata-se de peça bastante equilibrada, apesar 

de apresentar uma silhueta não simétrica e um perfil longitudinal plano-convexo, em boa 

medida determinados pela forma original do suporte utilizado. À extremidade distal apontada e 

ligeiramente desviada que surge na confluência dos seus dois bordos, opõe-se uma zona 

proximal cortante, resultante da conservação local do gume original do bordo esquerdo da lasca 

suporte. 

Entre os bifaces amigdalóides com talão integraram-se 66 utensílios que correspondem a 

64,7% do total das peças inventariadas no grupo dos bifaces amigdalóides. Na aferição dos seus 

principais atributos e da sua subsequente contabilização resulta clara a ausência de qualquer 

padrão minimamente expressivo, já que as peças se distribuem de forma algo aleatória por 

muitas das variáveis consideradas. O número de utensílios cujo suporte se revelou 

indeterminável, 24 no total, é por exemplo idêntico ao das peças elaboradas a partir de lascas, 

enquanto os restantes 14 bifaces sobre seixo rolado surgem a relativa distância. Já quanto ao 

recorte das respectivas silhuetas, predominam as peças morfologicamente equilibradas mas 

todavia não simétricas, correspondendo as peças assimétricas a perto de 1/3 do total dos 

utensílios contabilizadas e limitando-se as peças simétricas a quantitativos ainda inferiores. 

Paralelamente, não deixa de ser significativo registar que o número de bifaces com secção 

transversal plano-convexa é praticamente idêntico ao dos bifaces que apresentam uma secção 

marcadamente biconvexa e assimétrica, surgindo as secções biconvexas simétricas e tabulares 

marginalmente representadas. Quanto à morfologia da extremidade distal destes utensílios, o 
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destaque vai para as peças apontadas, que abrangem um total de 36 bifaces, enquanto as pontas 

arredondados nos surgem apenas em 20 exemplares destes utensílios.     

Duas das peças estudadas, ambas resultantes de um judicioso aproveitamento de espessas 

lascas de quartzito, são bem o testemunho do desenvolvimento de diferenciadas características 

morfo-tipológicas.  

No primeiro caso considerado o utensílio foi definido por amplos levantamentos que in-

cidiram em ambas as faces do suporte, sem que a manifesta obliquidade das extracções cujos 

negativos são observáveis na face superior alterasse significativamente a sua convexidade 

original, nem tão pouco o aplanamento dos levantamentos obtidos na face oposta adulterasse 

em excesso a forma original da face de lascamento da lasca suporte (EST.74). A conservação 

de uma ampla placa cortical em toda a zona proximal da face superior, estendendo-se pela base 

da peça até ao rebordo da outra face, onde se vislumbra a presença do ponto de impacto da 

lasca e a zona adjacente da respectiva face de estalamento, não só define uma base espessa e 

reservada, como também viabiliza a identificação do suporte utilizado. O utensílio produzido 

caracteriza-se porém pela sua silhueta sinuosa, mas de recorte equilibrado e algo simétrico, 

donde emerge aliás uma extremidade apontada relativamente bem destacada, a qual é 

complementada pela secção plano-convexa da peça.  

A segunda peça referida foi elaborada a partir da transformação de uma lasca de quartzito 

cujo anverso cortical se encontra amplamente preservado na face superior do utensílio, 

prolongando-se mesmo marginalmente pela zona proximal da face oposta, onde surge em anexo 

e em posição relativamente central uma pequena superfície referente à conservação local de 

parte da face de lascamento do suporte (EST.75). O talhe da sua face superior foi definido ao 

longo do bordo direito por levantamentos contínuos, semiabruptos e marginais, enquanto no 

bordo oposto se restringe à zona mesial e distal, sendo particularmente marcado pela amplitude 

invasora e recorte entalhante de uma extracção transversal e distal, que aí determina uma 

pronunciada concavidade. Na face inferior o desenvolvimento do talhe evidencia globalmente 

uma maior amplitude, sendo definido em ambos os bordos por levantamentos invasores que 

visavam aparentemente aplanar esta superfície, muito embora a sua obliquidade inviabilizasse 

tal propósito. A peça obtida apresenta assim uma silhueta marcadamente assimétrica, donde se 

destaca uma extremidade distal desviada, mas claramente afilada, arredondada todavia na sua 

ponta por cuidadoso retoque, enquanto a sua secção transversal evidencia um recorte 

marcadamente biconvexo e assimétrico. 

Por seu turno, um dos bifaces amigdalóides com talão confeccionado a partir de um seixo 

rolado espesso e algo anguloso, foi definido em ambas as faces por amplos levantamentos 

invasores e oblíquos, que permitiram a conservação na zona proximal da peça de um extenso 

testemunho da superfície cortical original do suporte (EST.76). A peça daí resultante apresenta 

uma silhueta equilibrada, embora não simétrica, dada a irregularidade do bordo direito da peça, 

enquanto a sua secção longitudinal é claramente biconvexa e simétrica. Toda a volumetria deste 

utensílio revela-se, porém, particularmente condicionada pela morfologia original do suporte 
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utilizado, o que permite explicar a forma acentuadamente oblonga da sua silhueta, mesmo se a 

correlação dos necessários parâmetros dimensionais deste biface o integra de forma inequívoca 

entre o grupo dos bifaces amigdalóides. De salientar também a circunstância de a extremidade 

distal arredondada e regularizada por retoque se encontrar perfeitamente inserida na silhueta da 

peça, contrapondo-se a uma base espessa e cortical, apenas lateralmente acondicionada por 

pequenos levantamentos, sobrepostos e com ressaltos, que incidem na zona proximal do bordo 

direito da face superior. 

De igual forma, um outro biface em que o suporte correspondia também a um seixo rolado 

de quartzito volumoso e apresentava uma silhueta relativamente oblonga e equilibrada, sem se 

pudesse considerar verdadeiramente simétrica, era delimitado por dois bordos convexos de cuja 

convergência resultava a definição de uma extremidade distal apontada que todavia não se 

destacava poeminentemente do conjunto da peça (EST.103). Tratava-se de uma peça 

amplamente definida por levantamentos invasores em ambas as faces, embora à clara e 

premeditada obliquidade que todos eles evidenciavam na face superior, na face oposta tais 

extracções procurassem determinar o seu aplanamento, sem que os condicionalismos da própria 

matéria-prima e da morfologia original do suporte o tenham totalmente permitido. Daí a 

definição de uma secção longitudinal marcadamente biconvexa e assimétrica, o que contrasta 

com a regularidade do perfil das arestas de ambos os bordos, definidos numa grande extensão 

por talhe bifacial e pontualmente regularizados por retoque. 

Dois bifaces similares em que o tipo de suporte usado se havia revelado indeterminável, 

muito embora a volumetria de ambas as peças sugerisse nos dois casos a eventual utilização de 

lascas, partilhavam ainda em comum extremidades distais definidas na convergência dos 

respectivos bordos laterais e com morfologia apontada, apesar de se apresentarem ligeiramente 

fracturadas, que se opunham a bases naturalmente espessas e ocupadas parcialmente pelo 

córtex dos suportes. De salientar igualmente as suas silhuetas de recorte equilibrado e 

simétrico, amplamente definidas nos dois utensílios por levantamentos bifaciais e com retoques 

dispersos de regularização da convexidade dos seus bordos e do próprio perfil das respectivas 

arestas, complementadas numa das peças por uma secção transversal biconvexa e relativamente 

simétrica e na outra por um perfil acentuadamente plano-convexo. A primeira peça referida 

corresponde a um biface relativamente alongado, definido na sua face superior por uma única 

geração de levantamentos intencional e marcadamente oblíquos, a que se contrapõe na face 

inferior uma clara tentativa de aplanamento da respectiva superfície por intermédio de mais do 

que uma geração de levantamentos, amiúde também invasores, sem que todavia a forma 

original do suporte e os constrangimentos internos da matéria-prima tenham permitido levar a 

bom termo tal propósito (EST.77). Quanto ao segundo utensílio referido, ele destaca-se do 

anterior não só pelas dimensões um pouco mais curtas da sua silhueta, como também pela sua 

secção longitudinal plano-convexa particularmente bem integrada numa equilibrada volumetria 

(EST.99.2). 

Outros dois utensílios igualmente associáveis aos bifaces amigdalóides com talão em que o 
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suporte se revelou de novo indeterminável, evidenciavam agora em conjunto uma volumetria 

espessa e irregular, bem patente nas suas silhuetas assimétricas ou de recorte manifestamente 

irregular e nos respectivos perfis longitudinais vincadamente plano-convexos, ambas 

apresentando também bases espessas e corticais e extremidades distais apontadas e afiladas. 

Um dos bifaces referidos é definido na sua face inferior por uma só geração de amplos 

levantamentos invasores e rasantes, enquanto o talhe da face oposta se restringe a uma série 

contínua de levantamentos marginais e oblíquos que se estendem ao longo dos seus dois 

bordos, permitindo a conservação em posição central de uma placa cortical de recorte sub-

triangular (EST.102). O outro utensílio considerado, por seu lado, surge definido na face 

superior por uma única geração de amplos levantamentos invasores e oblíquos que permitem 

contudo a conservação em posição proximal de uma recortada placa cortical, sendo o 

aplanamento da face inferior determinado por mais do que uma geração de levantamentos, 

apresentando o conjunto uma pronunciada assimetria, onde se insere aliás o acentuado desvio 

para a esquerda da sua extremidade distal afilada (EST.98.2). 

O subtipo dos bifaces amigdalóides curtos típicos, por seu turno, encontra-se apenas 

representado por 5 utensílios, não constituindo mais do que 4,9% do total dos bifaces 

amigdalóides inventariados. Trata-se na generalidade de utensílios amplamente talhados, o que 

inviabilizou na maior parte das peças contabilizadas a identificação do respectivo suporte, 

tendo sido apenas possível registar o aproveitamento de uma lasca num pequeno utensílio cujo 

gume periférico se encontra definido por levantamentos de amplitude marginal. A silhueta 

equilibrada de todos eles, nalguns casos mesmo simétrica, apresenta-se delimitada por bordos 

convexos, pontualmente sinuosos, com arestas de perfil relativamente rectilíneo, enquanto a 

respectiva secção longitudinal é em todos eles plano-convexa. De assinalar ainda a 

circunstância de à tradicional base de morfologia cortante destas peças se opor em 4 delas uma 

extremidade distal apontada, apresentando-se apenas na outra peça arredondada. 

A única peça em que nos foi possível identificar o tipo de suporte utilizado, a que já 

aludimos, resultou da transformação por talhe de uma lasca de descorticagem cujo talão foi 

eliminado no decurso do processo de confecção do utensílio (EST.90). A sua face superior 

apresenta-se definida por levantamentos oblíquos, por vezes amplos, invasores e nalguns casos 

entalhantes, circunscritos à zona distal e mesial da peça, permitindo a conservação em posição 

central e na zona proximal desta mesma face de uma recortada placa cortical. Na face oposta o 

talhe é bastante mais disperso, compreendendo levantamentos aplanados e quase sempre 

marginais, sendo mesmo o gume bifacial definido nalgumas zonas da sua periferia apenas por 

retoques. Daí resulta uma silhueta particularmente recortada, embora equilibrada e simétrica, 

donde emerge uma extremidade distal bem destacada e apontada, evidenciando ainda o biface 

um perfil acentuadamente plano-convexo, em boa medida resultante da conservação da 

volumetria original do suporte. 

Um outro biface deste subtipo, elaborado já a partir de um suporte indeterminado, destaca-

se, porém, pela morfologia arredondada da sua extremidade distal, aliás parcialmente 
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regularizada por retoque, cuja configuração se integra na silhueta marcadamente oblonga do 

utensílio, muito embora os atributos dimensionais desta última justifiquem a sua associação ao 

grupo dos biface amigdalóides (EST.93). A peça em causa evidencia além do mais uma silhueta 

equilibrada e simétrica, a par de um perfil longitudinal tendencialmente plano-convexo, embora 

irregular, apresentando-se as suas duas faces recobertas por levantamentos frequentemente 

invasores, claramente oblíquos na face superior e com uma incidência algo mais aplanada na 

face inferior, sendo no entanto complementados nalgumas zonas de ambos os bordos por 

retoques pontualmente contínuos e até mesmo bifaciais e sobrepostos. 

Finalmente, entre os bifaces amigdalóides curtos com talão integraram-se 15 peças, não se 

tendo podido identificar o tipo de suporte utilizado em 7 delas, apesar de em 5 das restantes 

peças se assinalar o aproveitamento de lascas e noutras 3 de seixos rolados. No seu conjunto 

evidenciam silhuetas equilibradas, 1/3 das quais mesmo simétricas, predominantemente 

apontadas, apesar de alguns exemplares evidenciam extremidades distais arredondadas, e com 

uma secção longitudinal plano-convexa ou biconvexa e assimétrica, apenas biconvexa simétrica 

e tabular num ou noutro caso. 

Uma das peças mais notáveis deste subgrupo corresponde a um biface de dimensões 

relativamente reduzidas, espesso e apontado, elaborado a partir de um seixo rolado cuja su-

perfície cortical original se encontra bem preservada na zona proximal de ambas as faces do 

utensílio, determinando a morfologia espessa e não cortante da sua base (EST.78). O talhe das 

duas faces foi definido por um número reduzido de amplos levantamentos invasores e oblíquos, 

resultando da sua intersecção a delimitação de bordos regulares e convexos ao longo dos quais 

se define um extenso gume periférico de perfil sinuoso, não tendo sido esta última situação 

eliminada pelo retoque posterior dos bordos dado o mesmo ter incidido apenas marginalmente e 

de forma pontual nalgumas das suas zonas onde a intersecção dos negativos dos levantamentos 

acentuava a sua irregularidade. No entanto, em termos morfológicos, o talhe das duas faces 

permitiu a obtenção de uma silhueta equilibrada e de simetria quase perfeita, evidenciando ao 

mesmo tempo uma secção longitudinal igualmente equilibrada, claramente biconvexa e 

simétrica. 

Um outro utensílio, cujo suporte não nos foi possível identificar, revela também um 

apreciável equilíbrio de formas, sendo de destacar a sua silhueta simétrica e uma secção 

longitudinal igualmente equilibrada, ainda que o respectivo recorte determine a sua classifi-

cação como biconvexa e assimétrica (EST.78). A face superior apresenta-se definida por um 

única geração de extracções marcadamente oblíquas, sendo em particular de destacar a 

presença de dois amplos levantamentos invasores e oblíquos, dispostos transversalmente em 

relação ao eixo morfológico da peça e com direcção de percussão bipolar, resultando da sua 

intersecção a definição de um amplo diedro cujo eixo central comum se estende por 3/4 do 

comprimento da peça. Em contraponto, o talhe da face oposta foi realizado por mais do que 

uma geração de levantamentos oblíquos, embora tendencialmente aplanados, com os quais se 

terá pretendido aplaná-la, situação essa em parte não atingida pelos numeroso ressaltos que 
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afectaram algumas das extracções na sua zona central. Da justaposição destas duas faces resulta 

a definição de dois bordos convexos e regulares com arestas de perfil relativamente rectilíneo, 

para o que terá certamente contribuido a incidência ao longo dos dois bordos de um retoque 

contínuo, pontualmente mesmo bifacial. 

Um pequeno biface amigdalóide curto com talão, obtido igualmente a partir de um suporte 

não identificado, apresenta-se definido nas duas faces por um reduzido número de amplos e 

bem marcados levantamentos, o que leva ao delinear de uma silhueta de simetria pouco 

equilibrada, apenas compensada por alguns retoques discontínuos que contribuem para a 

relativa regularidade dos seus bordos convexos de cuja convergência se define uma 

extremidade distal apontada (EST.100.1). Acresce que a manifesta obliquidade das extracções 

que aí incidiram na face superior do utensílio, a par do aplanamento que as suas congéneres 

evidenciam na face oposta, determina uma secção longitudinal do biface acentuadamente 

plano-convexa. 

Por fim, refira-se a existência de um biface de dimensões relativamente reduzidas, con-

feccionado a partir de uma lasca de descorticagem, cuja face superior se encontra definida por 

talhe amplo, marginal e oblíquo, permitindo a definição de uma extremidade bem destacada e 

apontada em relação à silhueta equilibrada, embora não simétrica, do utensílio, enquanto a face 

oposta se apresenta recoberta por levantamentos invasores e aplanados, que todavia preservam 

na sua parte central um testemunho alongado e sinuoso da superfície de estalamento do suporte, 

emergindo do conjunto uma secção longitudinal marcadamente plano-convexa. 

Os bifaces de bisel terminal surgem representados nesta colecção de uma forma relati-

vamente expressiva, constituindo 5,4% do total dos utensílios agrupados entre os bifaces e 

11,5% do conjunto dos chamados bifaces própriamente ditos, justificando plenamente a 

autonomização entre estes últimos de um tipo alicerçado exclusivamente na morfologia pe-

culiar da sua extremidade distal. Quando porém se consideram as principais dimensões das suas 

silhuetas e a partir da aferição dos índices indicados se pondera o seu eventual enquadramento 

em relação aos grupos de bifaces já analisados, torna-se óbvia a sua associação preferencial ao 

grupo dos bifaces amigdalóides e eventualmente mesmo ao dos lanceolados, restringindo-se os 

raros casos integráveis nos bifaces ovalares e afins a peças de silhueta alongada e elíptica, 

próximas consequentemente das chamadas “proto-limandes”, o que testemunha de novo o 

relativo alongamento destas peças. 

Note-se, por outro lado, que partilhando com os machados de mão uma extremidade distal 

biselada e transversal, os bifaces de bisel terminal distinguem-se de tais utensílios não só por a 

definição de tal atributo se enquadrar no próprio processo de manufacturação global da peça, 

não resultando do aproveitamento de qualquer característica pré-existente ou premeditadamente 

criada no suporte, como também pelo cuidado posto na criação de um gume cortante ao longo 

dos seus dois bordos laterais e até na definição da própria morfologia da extremidade proximal, 

ao contrário do que sucede com a maior parte dos machados de mão, onde o retoque que incide 

nos respectivos bordos visa à partida a sua regularização tendo em vista a adequada preensão 
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do utensílio. 

Mais de metade das peças inventariadas neste grupo resultaram do aproveitamento de lascas 

de quartzito como suporte, não se tendo contudo identificado o tipo de suporte utilizado em 

cerca de 1/4 dos utensílios contabilizadas e limitando-se o número de seixos rolados de 

quartzito usados a 4 exemplares e as calotes de seixo a uma única peça também de quartzito, já 

que o único utensílio de sílex identificado correspondia a uma das peças já referidas de suporte 

indeterminado. Em geral predominam as silhuetas equilibradas mas não simétricas, apesar de as 

peças simétricas representarem um pouco mais de 1/4 dos utensílios, o mesmo aliás sucedendo 

com as de silhueta claramente assimétrica, enquanto no que se refere à sua secção longitudinal 

1/2 destes bifaces são manifestamente plano-convexos, seguindo-se de perto os utensílios 

biconvexos e assimétricos e apresentando as restantes variáveis consideradas quantitativos 

residuais. De sublinhar ainda que cerca de 2/3 destes utensílios evidenciam uma extremidade 

proximal espessa, não cortante, frequentemente preservando a morfologia original do suporte 

utilizado. 

Algumas das peças estudadas distinguiam-se acima de tudo pelo seu notável equilíbrio 

morfológico, frequentemente associado a um judicioso aproveitamento da morfologia original 

dos respectivos suportes. Era o caso de uma peça manufacturada a partir de uma lasca 

amplamente transformada por levantamentos amplos e oblíquos na sua face superior, embora aí 

conservando ao longo do bordo direito vestígios do bolbo da lasca suporte, da zona adjacente 

da sua face de lascamento e de parte da superfície cortical que lhe estaria anexa, enquanto a 

face oposta do utensílio se apresentava recoberta por mais do que uma geração de 

levantamentos tendencialmente aplanados, frequentemente complementados por retoques 

marginais, o que contribuiu para a definição de uma silhueta equilibrada e simétrica onde 

apenas destova a ligeira inclinação do respectivo gume transversal, apesar de na secção 

transversal tendencialmente plano-convexa do utensílio se salientar uma aresta de perfil algo 

sinuoso (EST.80). Um outro biface, resultante do aproveitamento de uma lasca de 

descorticagem, evidencia igualmente a sua face superior recoberta por levantamentos invasores 

e oblíquos, pontualmente sobrepostos, que ocupam toda a zona distal e parte da zona mesial da 

peça, conservando-se contudo na zona proximal uma ampla placa cortical de acentuada 

convexidade (EST.81). O talhe da sua face oposta restringe-se também à zona distal e mesial da 

peça, sendo definido por extracções semi-oblíquas, pontualmente invasoras, que apenas 

complementam e regularizam o original aplanamento do reverso do suporte, cuja superfície de 

estalamento se encontra aliás preservada na zona proximal da peça. No conjunto destaca-se 

porém a simetria equilibrada da silhueta da peça, reforçada ao longo dos dois bordos por 

retoques directos e marginais, bem como um bordo cortante que se estende por toda a sua 

periferia, incluindo a zona proximal da peça, onde a morfologia cortante do gume do suporte é 

pontualmente reforçada por um retoque inverso e contínuo. 
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Quadro 9.39. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelos diferentes grupos 
tipológicos e a morfologia da sua extremidade proximal. 

 

Cortante Espessa Mista

Bifaces planos 5 8 1

Bifaces lanceolados 12 46 10

Bifaces ovalares e afins 10 28 3

Bifaces amigdalóides 21 68 12

Bifaces de bisel terminal 5 19 6

Bifaces diversos 2 3 1

Bifaces parciais 34 103 18

Unifaces 10 35 8

Outros 7 41 1
 

 

Noutros casos, porém, o gume transversal e biselado que define a extremidade distal destes 

utensílios não surge de forma tão bem destacada na silhueta dos bifaces, sendo mesmo por 

vezes difícil estabelecer a sua delimitação dos bordos adjacentes. É o que sucede com um 

biface em que o suporte correspondia a uma lasca de descorticagem, cuja classificação em 

termos precisos não nos foi possível determinar, sendo a peça definida na sua face superior por 

levantamentos invasores, oblíquos e marginais que permitiram a conservação em posição 

central de uma ampla cortical que se estende pelas zonas proximal e mesial da peça, enquanto 

na face oposta se destaca o tendencial aplanamento da sua superfície por mais do que uma 

geração de levantamentos rasantes e oblíquos, o que determina a sua secção longitudinal plano-

convexa, ainda que algo irregular (EST.82). Esta peça evidencia contudo uma silhueta de 

recorte equilibrado e simétrico, cuja extremidade distal se apresenta aparentemente apontada, 

muito embora uma observação mais atenta do seu afeiçoamento permita identificar a 

delimitação de um pequeno gume transversal, ainda que bastante oblíquo, definido pela 

justaposição de dois levantamentos alternos, num dos casos de grande amplitude. Situação 

similar ocorre com outro biface cujo suporte se ignora, mas definido em ambas as faces por 

uma só geração de levantamentos, vincadamente oblíquos na face superior e aplanados na 

inferior, o que determina em boa medida a secção longitudinal plano-convexa da peça, bem 

como a silhueta equilibrada, embora não simétrica do utensílio obtido, onde a identificação de 

uma extremidade distal biselada é de novo mais determinada pelo afeiçoamento que lhe está 

subjacente do que pela sua morfologia destacada (EST.83). 

De assinalar ainda entre os utensílios deste tipo confeccionados a partir de seixos rolados de 

quartzito a presença de uma peça de silhueta equilibrada e simétrica, embora com uma secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, em boa medida decorrente da própria morfologia original 

do suporte utilizado (EST.108). A sua confecção alicerçou-se não só no parcial e judicioso 

aproveitamento do respectivo suporte, bem patente aliás na respectiva base espessa e cortical 

que se prolonga centralmente por ambas as faces do biface, como na definição por talhe amplo, 
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invasor e tendencialmente mais aplanado da sua extremidade distal, situação essa restringida na 

zona mesial aos bordos da peça, no claro intuito de aí definir um gume cortante e perférico, 

num ou noutro ponto regularizado por retoque. 

 

Nos bifaces propriamente ditos contabilizam-se ainda utensílios que pelas suas caracterís-

ticas morfológicas peculiares não se integravam em nenhum dos grupos anteriormente 

considerados, sendo para o efeito classificáveis num grupo de bifaces à parte, designados 

genericamente como bifaces diversos. No cômputo geral inventariaram-se aí 6 peças, o que não 

constitui mais do que 1,1% do total dos utensílios descritos na presente rubrica, indiciando 

claramente a acentuada padronização destas peças..  

Três destas peças foram classificadas como bifaces  com entalhe, apresentando todas elas 

nas imediações da sua extremidade distal ou a elas adjacentes um pronunciado entalhe, nalguns 

casos definido apenas por amplos levantamentos reentrantes, como podendo-se noutros 

apresentarem-se cuidadosamente retocados. Trata-se aliás de peças que apresentam entre si 

atributos morfológicos relativamente variáveis, particularmente no que se refere ao recorte da 

sua silhueta e às respectivas secções longitudinais, sendo apenas de sublinhar a circunstância de 

em duas delas não se ter podido determinar o tipo de suporte em que se alicerçou a sua 

confecção, devido em grande ao amplo talhe que se espraia pelas suas duas faces, enquanto, 

curiosamente, todas evidenciam uma extremidade distal quase sempre cuidadosamente 

arredondada. 

Uma destas peças, cujo suporte se desconhece, destaca-se mesmo pela sua volumetria 

particularmente equilibrada, onde uma silhueta proporcionada, embora não simétrica, se 

conjuga com uma secção transversal biconvexa e relativamente simétrica, evidenciado-se a 

respectiva face superior definida por uma só geração de levantamentos amplos e invasores, 

ligeiramente oblíquos, enquanto a face oposta surge recoberta por mais do que uma geração de 

levantamentos, pontualmente marcados por múltiplos ressaltos na sua zona proximal (EST.84). 

Destaque ainda para uma das restantes peças aqui agrupadas, elaborada a partir de um 

suporte que não nos foi possível identificar e evidenciando uma silhueta relativamente alongada 

e claramente assimétrica, associada a uma secção longitudinal plano-convexa, conservando ao 

longo do respectivo bordo esquerdo um significativo dorso cortical, o que determinou a sua 

classificação como biface de dorso. 

 

Seguem-se-lhes os bifaces parciais, que como o seu próprio nome indica correspondiam a 

peças similares aos bifaces, embora a sua bifacialidade, ou seja, a definição por talhe de duas 

faces justapostas e a consequente criação de um gume periférico cortante, se apresentasse 

definida de forma limitada. Tendo-se, porém, em conta a natural subjectividade inerente à 

aplicação prática de um tal critério para distinguir os bifaces propriamente ditos dos bifaces 

parciais, adoptou-se como elemento de separação entre ambos o facto de nos primeiros o bordo 

definido por talhe bifacial se ter de estender obrigatoriamente por metade ou mais de metade da 
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periferia do utensílio, enquanto nos segundos se registava a situação inversa. 

Com a aplicação deste critério foi assim possível contabilizar entre os bifaces do Casal do 

Azemel 156 peças que correspondiam ao padrão definido para a individualização dos bifaces 

parciais, o que representava 28,2% do total dos utensílios inventariados e cerca de 1/3, mais 

precisamente 33,1%, de tais utensílios se para o seu cômputo geral não se entrasse em linha de 

conta com os esboços de biface e os múltiplos e diversos fragmentos que destes utensílios se 

assinalaram no estudo realizado. Por outro lado, tomando em consideração as dimensões 

tradicionalmente registadas para estes utensílios e a consequente aferição de alguns dos seus 

índices mais significativos, procedeu-se em seguida à repartição dos bifaces parciais por tipos e 

subtipos similares aos que se haviam anteriormente considerado no âmbito do estudo dos 

bifaces, entendidos no seu sentido mais restrito. Curiosamente verificou-se que também aqui 

são os bifaces de silhueta amigdalóides os melhores representados, correspondendo a quase 1/3 

do total dos bifaces parciais (31%), seguidos porém de muito perto pelas peças com uma 

silhueta idêntica à dos bifaces ovalares e afins (28,4%), enquanto os bifaces parciais com 

silhueta associável ao grupo dos lanceolados não representavam mais do que 17,4% do total das 

peças contabilizadas, percentagem essa próxima da dos bifaces parciais de bisel terminal 

(14,2%). Já quanto aos chamados bifaces parciais considerados como diversos ou mesmo 

planos, a sua representatividade é aqui igualmente bastante limitada. 

O facto de cerca de 2/3 dos bifaces parciais terem sido definidos a partir da utilização de 

lascas suporte, podendo mesmo tal proporção ser ainda mais elevada se tivermos em conta que 

em perto de metade das restantes peças não foi possível determinar o tipo de suporte usado, 

permite compreender a importância acrescida das formas ovalares e afins entre os bifaces 

parciais. Pressupondo a própria definição destes utensílios uma transformação apenas parcial 

dos suportes seleccionados, não era de admirar que tal sucedesse, já que em termos 

morfológicos as silhuetas do referido grupo de utensílios se aproximavam do modelo tradi-

cionalmente associado à produção de grandes lascas de quartzito a partir da exploração de 

seixos rolados, onde o valor dimensional do comprimento se aproximava bastante do da 

largura. Quanto aos restantes atributos morfológicos considerados no quadro da caracterização 

destes utensílios é apenas de sublinhar a clara prevalência das peças com uma secção 

longitudinal plano-convexa (62,2%) e uma morfologia espessa e não cortante na sua zona 

proximal (66%), dado que em relação à morfologia das suas extremidades distais e à forma da 

sua própria silhueta elas se repartem amiúde de forma algo aleatória pela generalidade das 

várias variáveis possíveis. 

Os 6 bifaces parciais planos que se contabilizaram distribuem-se por diferentes subtipos, 

apenas repartindo em comum o facto de todos eles apresentarem bases não cortantes, o que 

determina a sua associação às respectivas variantes tipológicas com talão, bem como a cir-

cunstância de terem resultado quase sempre do judicioso aproveitamento de lascas suporte e 

apresentarem  extremidades distais arredondadas. 
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Quadro 9.40. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelos diferentes grupos 
tipológicos e o afeiçoamento da sua extremidade distal. 
 

Arredondada Apontada Biselada Fracturada Indeterminada

Bifaces planos 5 5 2 2

Bifaces lanceolados 16 47 4 1

Bifaces ovalares e afins 17 23 2

Bifaces amigdalóides 31 58 13

Bifaces de bisel terminal 30

Bifaces diversos 4 2

Bifaces parciais 53 68 23 5 7

Unifaces 18 33 1 1

Outros 13 27 9 3 5
 

 

Apenas em duas das peças referidas não foi possível definir o tipo de suporte utilizado, 

tendo-se ao mesmo tempo registado a parcial ablação da extremidade distal de um dos bifaces, 

enquanto outra das peças, distinguindo-se pela morfologia biselada da sua extremidade distal, 

foi classificada como correspondendo a um biface parcial plano de bisel terminal. Note-se 

ainda que à excepção de um biface parcial plano subcordiforme alongado com talão, todas as 

restantes peças aqui consideradas foram confeccionadas em quartzito. 

Um dos utensílios mais curiosos inventariados entre os bifaces parciais planos resultou do 

oportuno aproveitamento de uma lasca Kombewa como suporte, conduzindo a sua parcial 

transformação à definição de um utensílio de silhueta particularmente equilibrada e simétrica 

cujas dimensões, em conjugação com um índice de aplanamento determinado essencialmente 

pela reduzida espessura do suporte, permitiram classificar como um biface parcial plano 

subcordiforme com talão (EST.109). Trata-se de uma peça que se destaca ainda por apresentar 

uma secção longitudinal tabular de perfil em cunha, enquanto a sua extremidade distal 

arredondada e retocada procura claramente aproveitar-se da forma original do suporte. 

Quanto aos bifaces parciais espessos cujas silhuetas revelavam dimensões que permitiam 

classificá-los como lanceolados, o número de peças que integravam era, como já vimos, 

proporcionalmente inferior ao registado no âmbito da descrição dos bifaces tradicionalmente 

considerados clássicos. As 27 peças que aí se contabilizaram resultavam na sua quase 

totalidade da transformação de lascas suporte, já que apenas se registou a utilização de um 

seixo rolado num desses utensílios, enquanto noutro não foi possível identificar sequer o tipo 

de suporte utilizado, evidenciando ao mesmo tempo o aproveitamento quase que exclusivo do 

quartzito como matéria-prima, dado que apenas um destes bifaces sobre lasca era em sílex. De 

salientar ainda o facto de estes utensílios revelarem maioritariamente silhuetas relativamente 

equilibradas, frequentemente até simétricas, bem como secções transversais quase sempre 

plano-convexas e extremidades distais apontadas. Só 5 destas peças apresentavam pontas 

arredondadas, enquanto o número de utensílios com secções transversais tabulares ou 
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biconvexas e assimétricas não ultrapassava, respectivamente, os 6 e 2 exemplares. 

Acresce que tendo em conta os parâmetros morfo-tipológicos a que se recorreu para 

descriminar a classificação dos bifaces lanceolados clássicos, se pode ainda considerar que só 8 

destes bifaces parciais eram associáveis aos chamados bifaces lanceolados típicos, enquanto 17 

se poderiam equiparar ao estereótipo dos “ficrons” lanceolados e outros 2 se relacionariam, 

pela peculiaridade da respectiva silhueta, às suas variantes langeniformes. 

Em contrapartida, os bifaces parciais espessos com silhuetas ovalares e afins prefaziam um 

total de 44 peças, o que correspondia a 28,4% do total dos bifaces parciais inventariados, valor 

bastante próximo do referente aos bifaces parciais amigdalóides, que de novo se revelava o 

mais representativo com 31% dos utensílios considerados. Atendendo à variabilidade de alguns 

dos seus principais atributos morfo-tipológicos, pode-se afirmar que se tratava de utensílios 

preferencialmente elaborados a partir de lascas, evidenciando uma silhueta equilibrada, que na 

maior parte dos casos estava porém longe de se poder classificar como simétrica, associada a 

uma secção plano-convexa e a uma extremidade distal arredondada, opondo-se esta última  a 

uma zona proximal quase sempre espessa. O número de peças confeccionadas a partir de seixos 

rolados ou cujo suporte não foi possível identificar é contudo minimamente significativo - 9 e 8 

peças, respectivamente - sendo ainda de assinalar a presença de 2 utensílios que resultaram da 

transformação de calotes de seixo. Por outro lado, é igualmente de registar o facto de 13 destes 

bifaces parciais apresentarem silhuetas de recorte marcadamente assimétrico, não ultrapassando 

11 o número de peças claramente simétricas, enquanto outras 11 surgem com secções 

longitudinais biconvexas e assimétricas e cerca de 16 destes bifaces parciais apresentam uma 

extremidade distal bem apontada. 

De acordo com os diferenciados valores apresentados pelos respectivos índices de 

alongamento foi ainda possível estabelecer a repartição equitativa destes utensílios entre as 

formas ovalares, representadas por 22 peças, e as formas mais alongadas e tendencialmente 

elípticas, agrupando um total de 21 bifaces. Uma única peça, manufacturada a partir da 

transformação por talhe de uma calote de seixo de que se conserva amplo testemunho na base 

espessa e cortical do utensílio, a que se contrapõe aliás uma extremidade distal de morfologia 

apontada, foi porém classificada como biface parcial espesso discóide com talão. A sua silhueta 

equilibrada, mas não simétrica, é delimitada por bordos de convexidade regular, embora a 

ausência de retoques de regularização se traduza, por outro lado, na definição de arestas de 

perfil algo sinuoso que se integram numa secção longitudinal marcadamente tabular. 

Os bifaces ovalares ou de silhueta elíptica encontram-se por seu turno predominantemente 

associados aos subtipos cuja base apresenta uma morfologia não espessa, já que as suas 

variantes com base cortante e como tal consideradas típicas não ultrapassam em nenhum dos 

casos referidos os 5 exemplares. 

Um dos utensílios integrados nos chamados bifaces parciais espessos ovalares típicos revela 

aliás um judicioso aproveitamento da morfologia original da lasca de descorticagem que lhe 

serviu de suporte, situação essa em boa parte responsável não só pelo recorte da sua silhueta, 
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como também pelo carácter cortante da base (EST.73.1). Já o talhe da sua face superior 

limitou-se à zona distal da peça por forma a aí destacar na convergência dos dois bordos a 

definição de uma extremidade apontada, actualmente ligeiramente fracturada, enquanto na face 

inferior o trabalho de talhe se restringiu à metade direita da peça, eliminando completamente 

toda a zona adjacente ao respectivo talão, também ele suprimido, e contribuindo para a 

definição da morfologia cortante da base. Um outro biface cujo suporte se revelou 

indeterminável, mas que todavia conservava na sua base um espesso testemunho da 

irregularidade do respectivo córtex original, foi por seu turno associado aos bifaces parciais 

espessos ovalares com talão (EST.85). Trata-se de uma peça amplamente talhada, a cuja secção 

longitudinal equilibrada se contrapõe uma silhueta assimétrica donde se destaca uma 

extremidade distal desviada e apontada. 

Por outro lado, uma das peças associadas aos chamados bifaces parciais “proto-limandes” 

com talão foi confeccionada a partir de uma ampla lasca de descorticagem cujo talão foi 

suprimido no decurso de tal operação, tendo daí resultado a definição de um utensílio bastante 

equilibrado, na silhueta do qual se insere uma extremidade distal arredondada e retocada, em 

contraponto a uma base espessa e cortical (EST.110.1). O talhe da face superior foi em grande 

parte realizado por amplos e bem marcados levantamentos, apenas se conservando na sua zona 

proximal um testemunho do anverso cortical do suporte, mas na face oposta tal transformação 

apresenta-se confinada às zonas mesiais dos seus dois bordos, preservando-se centralmente ao 

longo de todo o reverso da peça o testemunho da sua face de estalamento. 

Abarcando um total de 48 utensílios, o grupo dos bifaces de silhueta amigdalóide é, como já 

se referiu, o mais numeroso entre os bifaces parciais, correspondendo também o seu arquétipo a 

um utensílio sobre lasca de silhueta relativamente equilibrada, secção transversal plano-

convexa, base não cortante e quase sempre cortical a que agora se opõe, contudo, uma 

extremidade distal por norma apontada. Por outro lado, tendo igualmente em conta o seu índice 

de alongamento e a morfologia da sua zona proximal é não só possível verificar a associação da 

maioria das peças em estudo ao subtipos mais alongados, já que no seu conjunto os bifaces 

parciais amigdalóides típicos e amigdalóides com talão integram 36 peças, como também o 

predomínio das variantes com talão relativamente às restantes, dado que aos 27 bifaces parciais 

amigdalóides com talão se contrapõe 9 bifaces parciais amigdalóides típicos e os 11 bifaces 

parciais amigdalóides curtos típicos são apenas acompanhados por um único biface parcial 

amigdalóide curto com talão. 

Uma das mais interessantes peças deste grupo corresponde a um biface sobre lasca de 

descorticagem em que o reverso se apresenta recortado longitudinalmente por uma ampla 

superfície de um negativo aparentemente posterior, o qual ao interseccionar a face de esta-

lamento cria uma aresta longitudinal ligeiramente desviada na qual se alicerçou em grande 

parte toda a concepção da peça, já que a transformação por talhe dessa mesma face se limitou à 

extracção de levantamentos marginais e algo oblíquos em torno da zona distal dos dois bordos, 

enquanto na face oposta essa mesma operação incidiu de forma igualmente marginal na metade 
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superior da peça (EST.86). O resultado final foi a obtenção de um utensílio de recorte 

simétrico, bem proporcionado, com secção longitudinal plano-convexa, claramente apontado e 

com base cortante, com características métricas que determinavam a sua classificação como 

biface amigdalóide típico.  

Outro biface com características muito similares foi confeccionado a partir de um suporte 

indeterminado, mas que todavia integrava numa das suas faces duas amplas superfícies de 

clivagem cuja intersecção formava de novo um diedro também judiciosamente aproveitado para 

a definição global da peça (EST.87). Mas se também aqui a transformação por talhe dessa face 

se viu reduzida ao mínimo, servindo fundamentalmente a presença de alguns retoques para 

destacar os poucos levantamentos presentes, já na face contrária se procurou proceder ao seu 

completo desbaste, visando claramente aplaná-la, mesmo se a volumetria original do suporte e 

os numerosos ressaltos decorrentes da má qualidade da matéria-prima inviabilizaram na prática 

tal propósito. De destacar, contudo, a maior irregularidade da sua silhueta e a sua secção 

biconvexa e assimétrica, bem como a morfologia não cortante da zona proximal, pois no que 

diz respeito ao afeiçoamento da respectiva extremidade distal repetiam-se as características da 

peça anteriormente descrita. Tendo em conta as dimensões da peça e em particular a correlação 

entre os seus índices de arredondamento da base e dos bordos laterais, assim como o valor do 

índice de alongamento, foi possível classificá-lo como um biface amigdalóide com talão. 

Idêntica classificação tipológica possuia uma das peças inventariadas que havia sido 

elaborada a partir de uma calote de seixo seccionada por uma ampla superfície irregular 

(EST.88). Na sua face superior a definição desta peça traduziu-se agora na obtenção ao longo 

dos dois bordos de extracções invasoras e oblíquas que cobrem toda a sua parte distal e mesial , 

delimitando a sua intersecção a definição de uma extensa, embora sinuosa, aresta longitudinal 

que se prolonga até à extremidade distal dao utensílio, onde a sua convergência com os dois 

bordos laterais define uma extremidade distal apontada, apesar de se apresentar claramente 

desviada e actualmente seccionada por pequena fractura. Na face oposta, por seu lado, 

procurou-se preservar a sua morfologia original, o que determinou que o trabalho de talhe aí 

realizado se tivesse limitado à obtenção de extracções rasantes, quase sempre marginais e 

discontínuas, sendo todavia de sublinhar o cuidado especial posto aí na definição por talhe de 

toda a parte distal da peça. Do ponto de vista morfológico destaca-se nesta peça uma silhueta 

alongada e equilibrada, embora claramente não simétrica, para o que muito terá contribuído o 

acentuado desvio da ponta, enquanto a respectiva secção longitudinal é marcadamente plano-

convexa, em boa parte devido à forma original do suporte, a qual, por seu turno, condicionou a 

morfologia não cortante da base do utensílio. 

Num biface confeccionado a partir de uma lasca de descorticagem do tipo 19A, em que a 

transformação por talhe da face inferior se limitou à extracção de levantamentos oblíquos e 

marginais ao longo de todo o bordo direito e na zona mesial e distal do respectivo bordo 

esquerdo, restringindo-se praticamente tal operação na face oposta à sua zona distal através de 

levantamentos localmente bem mais amplos, surge de forma relativamente clara uma silhueta 
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simétrica associada a um recorte ligeiramente langeniforme, onde se destaca uma ponta 

cuidadosamente afeiçoada por retoque (EST.89). A sua secção longitudinal plano-convexa, 

embora delineada de forma bem menos precisa, permite identificar a ocorrência repetida de um 

atributo que mais uma vez parece ser em grande medida determinado pela morfologia original 

do suporte utilizado. 

O número de bifaces parciais com a extremidade distal correspondente a um gume 

transversal de dimensão variável, mas separado claramente por pronunciada angulosidade dos 

bordos adjacentes, perfaz um total de 22 peças, o que corresponde a 14,2% dos utensílios em 

que a extensão do gume bifacial não ultrapassa mais de 1/2 da periferia do respectivo utensílio. 

Trata-se também aqui de peças em geral resultantes do aproveitamento de lascas como suporte, 

evidenciando uma silhueta equilibrada mas raramente simétrica, embora só pontualmente 

assimétrica, com uma secção longitudinal maioritariamente plano-convexa e bases espessas, 

frequentemente corticais. Assinale-se, por último, que à semelhança da generalidade dos 

restantes materiais líticos estudados, a quase totalidade destes bifaces foi elaborada em 

quartzito, registando-se apenas a presença de um único utensílio em sílex. 

Uma das peças estudadas foi elaborada a partir da parcial transformação por talhe de um 

seixo rolado alongado e algo anguloso, de que resultou a definição de um utensílio de silhueta 

equilibrada mas não simétrica, com uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, nela se 

destacando todavia a presença de um amplo gume transversal definido na face superior por um 

levantamento invasor e transversal, enquante na face oposta se apresenta cuidadosamente 

retocado (EST.107). O talhe da sua face superior ocupa porém toda a metade superior da peça e 

prolonga-se marginalmente pela zona mesial de ambos os bordos, situação essa que porém se 

altera no reverso, onde a transformação por talhe se restringe praticamente ao gume e à zona 

adjacente do bordo direito da peça. 

Outro biface, resultante do aproveitamento de uma lasca de descorticagem 19A como 

suporte, apresenta também uma silhueta equilibrada, mas não simétrica de recorte ovalar, 

claramente condicionada pela forma original do suporte usado, facto esse que transparece 

também na sua secção longitudinal plano-convexa (EST.114.1). No entanto, na sua face inferior 

o talhe espraia-se ao longo de ambos os bordos através da extracção de levantamentos 

aplanados e invasores no bordo direito do utensílio, mas que se revelam bem mais marginais no 

bordo oposto, deixando contudo preservado centralmente um alongado testemunho da face de 

lascamento do reverso do suporte. Bem mais restrito, o talhe da face superior limita-se aqui à 

parte distal da peça, espraiando-se apenas de forma mais extensa ao longo do bordo esquerdo, 

onde surge complementado por retoque. O gume transversal é agora definido pela intersecção 

do negativo de um amplo levantamento que recorte a face superior com a superfície de 

estalamento conservada na face oposta. 

Por último, surge um pequeno conjunto de 8 bifaces parciais considerados diversos, metade 

dos quais corresponde ao modelo dos chamados bifaces de dorso, enquanto os restantes 

evidenciam atributos que os relacionam com os chamados bifaces com entalhe. Trata-se em 
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geral de peças com uma morfologia pouco equilibrada, por vezes mesmo assimétrica, com 

secções longitudinais preferencialmente plano-convexas e bases espessas e corticais. Entre os 

bifaces parciais com entalhe registou-se a permanente utilização de lascas como suporte, 

enquanto as respectivas extremidades distais apresentam em geral uma morfologia 

arredondada, evidenciando os bifaces parciais de dorso, em contraponto, uma maior 

diversidade de tais atributos. Contudo, em quase todas estas últimas peças o dorso que as 

caracteriza resulta do judicioso aproveitamento do córtex original do suporte, com a sua parcial 

incorporação na volumetria do utensílio. 

 

Aos bifaces parciais segue-se a contabilização dos chamados unifaces, que agrupam um total 

de 53 peças, o que corresponde a 9,3% do total dos materiais estudados no âmbito desta 

rubrica. A análise descriminada dos seus principais atributos morfológicos permite-nos 

considerar que se trata na sua generalidade de utensílios manufacturados a partir de lascas 

suporte, apresentando por norma uma silhueta equilibrada, por vezes mesmo simétrica, 

associada amiúde a uma secção transversal plano convexa e a uma extremidade distal apontada, 

à qual se contrapõe uma base espessa e cortical. Em termos estritamente tipológicos, muito 

embora a própria definição destes utensílios implique o afeiçoamento exclusivo de uma só face, 

é contudo possível estabelecer a sua classificação com base em parâmetros similares aos dos 

bifaces e bifaces parciais, isto é, determinar a caracterização morfológica da respectiva silhueta 

a partir da aferição das suas principais dimensões e do consequente cálculo de alguns dos 

índices apropriados, conjugando em seguida tais informações com outros atributos 

morfológicos secundários. 

Desta forma, de acordo com os valores do índice de aplanamento, foi-nos possível apartar 4 

destas peças como correspondendo ao estereótipo dos bifaces planos, outras 12 associaram-se 

ao estereótipo dos chamados bifaces lanceolados, 15 evidenciavam dimensões que as 

aproximavam dos subtipos mais alongados dos bifaces ovalares e afins - “proto-limandes” e 

naviformes, exclusivamente - enquanto 21 foram considerados como amigdalóides, 

aproximando-se preferencialmente aos chamados bifaces amigdalóides com talão. Uma única 

peça foi relacionada por último com os bifaces de bisel terminal. 

Uma das peças mais curiosas do grupo dos unifaces permite verificar como o judicioso 

aproveitamento de uma lasca suporte pode dispensar a realização de qualquer acondi-

cionamento por talhe de uma das suas faces, sem que daí resulte qualquer alteração signi-

ficativa dos atributos essenciais deste amplo conjunto de utensílios, já que o uniface em 

questão não só apresenta um amplo gume periférico resultante da intersecção de duas faces 

justapostas, como também evidencia uma extremidade distal apontada e afilada, na confluência 

dos seus dois bordos laterais, a que se opõe uma base cortante definida por talhe unifacial 

(EST.116.2). Trata-se aliás de um utensílio com uma silhueta alongada e simétrica, delimitada 

por dois bordos de recorte rectilíneo e com arestas de perfil igualmente rectlíneo, associados a 

uma secção longitudinal marcadamente plano-convexa, facto este em boa parte decorrente do 
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aproveitamento da volumetria inicial da lasca de talão liso utilizada como suporte. As suas 

dimensões, índice de aplanamento e a forma dos respectivos bordos laterais, sugerem a sua 

equiparação em termos morfo-tipológicos aos bifaces lanceolados típicos.  

Outro utensílio com uma morfologia também particularmente equilibrada, onde se destaca 

de novo uma silhueta simétrica e uma secção longitudinal plano-convexa, a par de uma 

extremidade distal apontada e uma base cortante, resultou igualmente do adequado 

aproveitamento de uma lasca com amplo talão liso, mas aparentemente com uma configuração 

alargada e desviada em relação ao seu eixo de percussão (EST.115.2). A presença de um único 

levantamento inverso e aplanado, observável na face inferior da zona mesial do bordo esquerdo 

da peça não impediu, contudo, a sua integração entre os unifaces, já que tal extração não 

conduziu a qualquer alteração da volumetria do utensílio, mas à semelhança de alguns retoques 

adjacentes procurou exclusivamente eliminar pontualmente algumas irregularidades aí 

presentes. As dimensões da sua silhueta a par do respectivo índice de aplanamento permitiu, 

por seu lado, considerar agora a sua proximidade em termos morfológicos das chamadas 

“proto-limandes”. 

Tendo em conta os condicionalismos subjacentes à definição destes utensílios, bem como a 

circunstância de eles resultarem quase sempre do aproveitamento de lascas como suporte, não 

admira que a forma original destas últimas tenha acabado por determinar as características 

morfo-tipológicas de muitos dos utensílios produzidos, o que permite explicar o elevado 

número de peças ovalares e afins ou amigdalóides identificadas. Entre estas últimas prevalecem 

também as silhuetas equilibradas e frequentemente simétricas, quase sempre associadas a 

secções longitudinais plano-convexas. Num dos casos considerados, o alongamento da peça e a 

morfologia cortante da sua zona proximal justificou a sua equiparação aos bifaces amigdalóides 

típicos, nela se destacando uma extremidade distal afilada e apontada, posteriormente 

arredondada por retoque (EST.117.1). Na face inferior da peça surgem alguns retoques 

contínuos ao longo da zona mesial do bordo direito, retoques esses que procuraram eliminar as 

irregularidades mais pronunciadas dos estigmas de talhe da lasca suporte originalmente aí 

preservados, o que se traduziu na eliminação do respectivo ponto de impacto e áreas adjacentes. 

Noutra peça com uma volumetria próxima da dos bifaces amigdalóides curtos com talão, cuja 

silhueta equilibrada está, porém, longe de se poder considerar simétrica, surge uma acentuada 

secção longitudinal plano-convexa e uma extremidade distal claramente apontada, limitando-se 

a incidência do retoque à zona distal da sua face inferior, a qual corresponde na sua quase 

totalidade à superfície de estalamento da lasca utilizada como suporte (EST.116.1). 

 

O estudo global dos bifaces foi ainda completado com a inventariação de uma série de peças 

afins, mas que por não apresentarem uma configuração minimamente explícita de muitos dos 

seus atributos essenciais ou se encontrarem fraccionados não viram o seu estudo considerado 

em nenhum dos grandes grupos tipológicos anteriormente analisados. 

No primeiro caso mencionado trata-se em geral de peças onde é possível vislumbrar os 
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primeiros passos da sua transformação num utensílio de tipo bifacial, o que normalmente se 

traduz na criação de uma extremidade similar à de tais utensílios, que tanto se pode traduzir na 

definição de uma morfologia apontada, como arredondada ou em bisel, sem que contudo se 

tenha procedido à alteração da volumetria do suporte utilizado, pelo que as respectivas 

dimensões e características morfológicas complementares para se ponderar a sua classificação 

tipológica deixa de fazer qualquer sentido. Quanto aos chamados fragmentos de bifaces, neles 

se englobam peças cuja fragmentação impede a reconstituição da morfologia dos utensílios 

originais, inviabilizando tal situação a a sua adequada classificação de acordo com os critérios 

morfo-tipológicos utilizados no presente trabalho. Procedeu-se contudo à descriminação entre 

os fragmentos correspondentes à zona distal destas peças, designando-os como fragmentos 

distais, e os fragmentos referentes à respectiva zona proximal, denominados como fragmentos 

proximais, anotando-se em cada um dos casos considerados os atributos definíveis. 

No total agruparam-se assim 85 peças, repartidas por 21 esboços de biface, 35 fragmentos 

distais, 27 fragmentos proximais e um fragmento longitudinal de biface, o que em conjunto 

representava 15,3% dos materiais analisados no âmbito destes utensílios. 

Os esboços de biface eram na sua quase totalidade de quartzito, testemunhando apenas dois 

dos seus exemplares o recurso a distintas matérias-primas, enquanto no que se refere à natureza 

dos respectivos suportes prevalecessem os seixos rolados, apesar de também se registar o 

aproveitamento de lascas, placas e de calotes, sem contar com um escasso número de utensílios 

em que não nos foi possível identificar o tipo de suporte utilizado. A maior parte das peças 

caracterizava-se essencialmente por apresentarem extremidades distais afeiçoadas por talhe, 

revelando uma morfologia quase sempre apontada, enquanto a sua zona proximal se 

apresentava espessa e amiúde ocupada pelo córtex original do suporte. A preservação de boa 

parte da morfologia dos suportes usados conduzia ainda à manutenção das suas silhuetas 

assimétricas ou apenas ligeiramente equilibradas. De registar apenas a identificação de uma 

peça com um índice de aplanamento que a aproximava dos bifaces planos, situação essa 

igualmente decorrente dos constrangimentos inerentes à volumetria original do seu suporte, 

cuja identificação não foi aliás contudo possível de estabelecer. 

Entre os fragmentos de bifaces diminuía ainda a percentagem das peças cujo suporte nos foi 

possível determinar, restringindo-se a definição dos respectivos atributos aos que surgiam por 

norma associados à parte da peça que havia sido preservada. Desta forma, nos 35 fragmentos 

distais inventariados, todos em quartzito e globalmente eolizados, já que apenas numa peça se 

observou a presença de uma dupla pátina, foi possível registar a partição relativamente 

equitativa das suas extremidades distais pelas morfologias apontadas, arredondadas e em bisel 

terminal, tendo-se em contrapartida detectado unicamente em 4 das peças o aproveitamento de 

lascas como suportes. Por seu lado, os 27 fragmentos proximais identificados eram também na 

sua quase totalidade de quartzito e encontravam-se igualmente eolizados, dado que apenas 

numa só peça se registava o aproveitamento de uma outra matéria-prima, enquanto noutras duas 

se observava a existência de uma dupla pátina. Do seu estudo ressaltava, porém, o facto de a 
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maior parte das peças consideradas apresentar uma morfologia cortante e espessa na sua base, 

tendo-se ainda identificado num significativo número de casos o aproveitamento como suporte 

de lascas (7 peças) e de seixos rolados (3 peças). Assinale-se contudo que num destes 

fragmentos proximais foi mesmo possível vislumbrar a associação da peça à provável 

existência de um uniface sobre lasca, o mesmo sucedendo aliás com o único fragmento 

longitudinal em estudo, elaborado contudo a partir de uma placa de quartzito e evidenciando 

uma característica secção longitudinal tabular. 

 

Em termos gerais resulta clara a distribuição do conjunto de utensílios aqui estudados pelos 

principais grupos tipológicos de bifaces tradicionalmente considerados, situação essa aliás 

extensível aos diferentes subtipos existentes no interior de cada um desses grupos. Mesmo se 

no âmbito da classificação dos chamados bifaces clássicos a maior importância numérica do 

grupo dos bifaces lanceolados relativamente às peças associadas ao grupo dos bifaces ovalares 

e afins e a própria classificação dos bifaces amigdalóides, sem dúvida o mais representativo de 

todos, deixa entrever a prevalência das formas tendencialmente mais alongadas. 
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Fig. 9.23. Casal do Azemel. Correlação entre os principais grupos tipológicos de bifaces e os suportes 
utilizados. 

 

Por outro lado, a correlação entre esta significativa diversidade tipológica e o tipo de suporte 

usado está longe de ser particularmente explícita, isto obviamente se exceptuarmos os bifaces 

parciais e os unifaces, onde é preponderante a utilização de lascas como suportes. Em todo o 

caso, as lascas surgem em qualquer dos principais grupos de bifaces como o suporte mais 

comum, sendo apenas ligeiramente ultrapassadas pelas peças cujo suporte se revelou 
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indeterminável entre os bifaces amigdalóides. No grupo dos bifaces lanceolados, por exemplo, 

as lascas são o suporte mais numeroso, seguindo-se pela sua ordem de importância  os suportes 

indeterminados e os seixos rolado, situação essa que se repete de forma aproximada no âmbito 

dos chamados bifaces de bisel terminal. Em contrapartida, quando se considera a variação deste 

mesmo atributo no estudo dos bifaces ovalares e afins, verifica-se a repartição algo equilibrada 

das peças inventariadas não só entre os 2 principais suportes usados - lascas e seixos rolados - 

como também pela categoria dos suportes não identificados. Apenas não se entra em linha de 

conta neste cômputo com os utensílios que utilizaram como suportes placas ou calotes de seixo, 

dada a sua diminuta expressão quantitativa. 

Tendo porém em conta os constrangimentos morfológicos que tradicionalmente se associam 

ao desenvolvimento das indústrias líticas talhadas em quartzito, constrangimentos esses 

resultantes de um aprovisionamento da matéria-prima alicerçado no judicioso aproveitamento 

de seixos rolados ou de lascas a partir deles obtidas, o que se traduz não só na obtenção de 

produtos de debitagem onde o valor da largura se aproxima do respectivo comprimento, como 

também na definição de utensílios com características tendencialmente similares, não deixa de 

ser curioso registar o expressivo alongamento de muitos dos bifaces clássicos aqui estudados. 

Com efeito, como já atrás referimos, a importância quantitativa do grupo dos lanceolados entre 

os bifaces própriamente ditos e a manifesta prevalência no grupo dos amigdalóides dos subtipos 

alongados - amigdalóides típicos e amigdalóides com talão - testemunham em geral a 

ocorrência de um processo de manufacturação de tais utensílios bem mais alargado, daí 

resultando naturalmente uma ampla alteração da volumetria original do suporte. Pelo contrário, 

entre os bifaces parciais, onde a transformação do suporte por talhe se limitou sempre que 

possível ao mínimo indispensável, o número de utensílios com uma silhueta ovalar ou afim é 

bastante próximo do dos utensílios de morfologia amigdalóide, perfazendo ambos quase cerca 

de 3/4 das peças aí contabilizadas. 

A estatística das principais dimensões destes utensílios - comprimento, largura e espessura  - 

e a sua variação em função do tipo de suportes utilizados permite, por seu turno, verificar que 

as peças desenvolvidas a partir da transformação de lascas suporte apresentam, no que se refere 

ao seu comprimento e largura,  valores para as duas principais medidas de tendência central 

acima dos que se reportam à totalidade das peças estudadas e ligeiramente superiores ao dos 

utensílios elaborados a partir de seixos rolados. A diferença é já bem mais significativa 

relativamente aos utensílios em que não nos foi possível determinar o tipo de suporte utilizado, 

o que deixa entrever a alteração que neles certamente sofreu o volume inicial do suporte, quer 

este se tratasse de uma lasca ou de um seixo rolado, e permite consequentemente compreender 

a principal razão que terá inviabilizado a sua adequada identificação. 
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Quadro 9.41. Casal do Azemel. Estatística das dimensões da totalidade dos bifaces e variabilidade dos 
quantitativos aferidos com os dos bifaces sobre lasca, dos bifaces sobre seixo e dos biface cujo suporte se 
revelou indeterminável (em mm). 

 

N Min Max Média Mediana Desv. Padrão

Total 492 60 195 122,2 123 24,87

Comprimento Lascas 267 61 195 123,3 124 24,07

Seixo 72 68 192 122,3 121,5 24,5

? 141 60 187 119,9 120 26,18

Total 492 38 118 73,5 74 13,73

Largura Lascas 267 39 110 74,5 74 13,14

Seixo 72 49 103 74 74,5 13,47

? 141 38 118 71,2 71 14,67

Total 492 16 73 43,2 43 10,66

Espessura Lascas 267 17 73 42,1 42 9,45

Seixo 72 24 69 47,5 47 10,94

? 141 16 72 43,6 43 11,74

Total 492 35 1195 364 327 198,74

Peso Lascas 267 49 1173 353,9 325 181,06

Seixo 72 89 1195 417,6 371 215,77

? 141 35 1150 352,4 307 212,46

 

 

Não deixa ainda de ser expressivo que em relação à espessura destas peças esta situação se 

altere, dado que a generalidade dos bifaces sobre lasca evidencia uma espessura inferior à 

calculada para a totalidade das peças e agora próxima da dos utensílios com suporte 

indeterminado, enquanto os bifaces sobre seixo apresentam neste caso valores claramente mais 

altos para as suas duas medidas de tendência central. Esta última variação descrita é aliás 

aparentemente corroborada pela análise estatística do peso destes utensílios, onde de novo não 

só os bifaces sobre seixos denotam valores claramente superiores às das restantes peças 

consideradas, como também se regista uma significativa proximidade entre os bifaces sobre 

lasca e aqueles cujo suporte se ignora. 

Estas expressivas distinções entre os bifaces em função do diferente tipo de suporte por eles 

utilizado são contudo pouco visíveis quando se observam também de forma descriminada os 

polígonos de frequência das suas principais dimensões. Mas se em relação ao comprimento e  

ao peso destes utensílios  a  principal característica dos respectivos polígonos de frequência 

reside na distribuição de carácter plurimodal que eles apresentam pelas várias categorias 

numéricas aí consideradas, não se vislumbrando em nenhuma das situações qualquer 

discriminação significativa em função do suporte usado, os polígonos de frequência referentes 
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à espessura e à largura apresentam uma distribuição marcadamente unimodal, particularmente 

acentuada no primeiro caso, enquanto no segundo é acompanhada pela ligeira variação bimodal 

dos bifaces cujo suporte não foi identificado. 
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Fig. 9. 24. Casal do Azemel. Comprimento da totalidade dos bifaces e sua variação em função dos princi-
pais suportes utilizados (polígonos de frequências). 
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Fig. 9. 25. Casal do Azemel. Largura da totalidade dos bifaces e sua variação em função dos principais 
suportes utilizados (polígonos de frequências). 
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Fig. 9. 26. Casal do Azemel. Espessura da totalidade dos bifaces e sua variação em função dos principais 
suportes utilizados (polígonos de frequências). 
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Fig. 9. 27. Casal do Azemel. Peso da totalidade dos bifaces e sua variação em função dos principais su-
portes utilizados (polígonos de frequências). 
 

Quando, porém, se procede a análise das médias dos principais índices utilizados na 

descrição e classificação da generalidade dos bifaces torna-se evidente uma maior e sugestiva 
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proximidade morfológica entre os bifaces sobre lasca e os bifaces cujo suporte permanece por 

identificar, já que ambos os grupos apresentam índices de arredondamento da base e dos bordos 

praticamente idênticos.  Paralelamente, o  valor  respeitante  ao  índice  de  alongamento  destes 

utensílios coloca em primeiro lugar os bifaces com suporte indeterminado, seguidos pelos 

bifaces sobre lasca e só depois aparecendo os bifaces sobre seixo rolado, invertendo-se contudo 

a ordem dos dois primeiros grupos quando nos reportamos ao índice de aplanamento destas 

peças.  

Relativamente aos outros índices aferidos no âmbito deste estudo eles revelam uma variação 

facilmente explicável se entrarmos em linha de conta com os particularismos subjacentes à 

definição e desenvolvimento de cada um dos grupos de peças consideradas. Os bifaces sobre 

lasca revelam-se assim não só como o grupo de utensílios com uma menor extensão de gume 

definido por talhe e/ou retoque bifacial, apresentando em contrapartida uma ampla zona do seu 

perímetro ocupada por um gume cortante talhado unifacialmente, como também são o grupo 

com um índice de gume original mais elevado, ou seja, que incorporou na sua própria definição 

volumétrica uma extensão mais alargada do gume cortante originalmente existente no suporte. 

Por seu lado, os bifaces de que se desconhece o suporte são os utensílio que integram uma 

maior extensão de gume periférico cortante definido bifacialmente, sendo o valor do respectivo 

índice de unifacialidade o mais baixo de todos, enquanto os bifaces elaborados a partir de 

seixos rolados apresentam naturalmente para o seu índice de aproveitamento do gume original 

um valor nulo. 

 
Quadro 9.42. Casal do Azemel. Média dos principais índices aferidos para a caracterização dos bifaces 
em função do tipo de suporte utilizado. 
 

C/a C/L m/L*100 L/e Pgb/Pta Pgr/Pgb Ptg/Pgr

Lascas 3,2 1,65 90,33 1,82 0,51 0,74 0,06

Seixos 2,99 1,65 92,26 1,64 0,53 0,31 0

? 3,22 1,68 90,31 1,69 0,67 0,23 0,01
 

 

A distribuição de alguns dos mais significativos atributos morfo-tipológicos destes uten-

sílios em função do diferente tipo de suporte utilizado permite por vezes observar também 

algumas variações significativas entre eles. 

No que se refere ao afeiçoamento da sua extremidade distal, por exemplo, considerando-se a 

repartição destes utensílios em função do seu suporte, verifica-se que entre os grupos mais 

representativos, justamente os que se reportam aos bifaces sobre lasca, sobre seixo rolado ou 

cujo suporte permanece indeterminado, cerca de 1/2 das peças contabilizadas apresentam-se 

claramente apontadas, enquanto os utensílios com a ponta arredondada não representam nos 

dois primeiros grupos referidos mais do que 1/3 das suas peças e no último mais do que 1/4 dos 

respectivos utensílios aí inventariados. Ou seja, a morfologia da extremidade distal destes 
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utensílios não apresenta qualquer variação significativa relacionada com o aproveitamento de 

diferenciados suportes para a sua confecção. 

 
Quadro 9.43. Casal do Azemel. Correlação entre os diferentes tipos de suportes dos bifaces e o afeiçoa-
mento da sua extremidade distal. 
 

       Lascas        Seixos          Calote         P laca              ?

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Arredondada 90 33,2 23 31,9 1 - 43 25

Apontada 133 49,1 34 47,2 6 - 3 - 87 50,6

Biselada 32 11,8 7 9,7 1 - 25 14,5

Fracturada 11 4,1 7 9,7 1 - 11 6,4

Indeterminada 5 1,8 1 1,4 1 - 6 3,5

 

 

Situação algo diferente surge porém quando se considera a relação entre os principais 

grupos de bifaces individualizados em função do suporte utilizado e a morfologia da sua zona 

proximal, já que a esmagadora maioria dos utensílios sobre seixo patenteiam uma base de 

morfologia espessa (94,7%), enquanto nos bifaces sobre lasca ou cujo suporte não foi 

identificado tal característica não abrange mais do que 2/3 das peças que integram ambos os 

grupos. Acresce que cerca de 1/4 dos bifaces sobre lasca apresentam uma base cortante, 

proporção que entre os bifaces cujo suporte se ignora desce para 1/5 do total dos utensílios aí 

contabilizados. 

 
Quadro 9.44. Casal do Azemel. Correlação entre os diferentes tipos de suportes dos bifaces e a 
morfologia da sua extremidade proximal. 
 

        Lascas        Seixos       Calotes        P lacas             ?

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Cortante 71 25,9 1 1,3 2 - 32 20,6

Espessa 164 59,9 71 94,7 7 - 4 - 105 67,8

Mista 39 14,2 3 4 18 11,6
 

 

A partir da correlação entre a morfologia da zona proximal da totalidade destes utensílios e 

o afeiçoamente da sua extremidade distal é aliás possível destacar as peças apontadas e com 

base espessa como o modelo mais representativo destes utensílios, seguindo-se pela sua ordem 

de importância quantitativa os bifaces de base espessa e com a extremidade distal arredondada 

e os utensílios apontados com uma morfologia cortante na sua zona proximal, surgindo as 

restantes combinatórias a alguma distância. 
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Quadro 9.45. Casal do Azemel. Correlação entre a morfologia da extremidade proximal dos bifaces e o 
afeiçoamento da sua extremidade distal. 
 

Arredondada Apontada Biselada Fracturada Indeterminada

Cortante 28 57 13 3 1

Espessa 95 168 35 24 7

Mista 21 27 8 2 1
 

 

Já a distribuição dos diferentes grupos de bifaces definidos em função do seu suporte pelas 

várias secções longitudinais identificadas permite, por seu turno, destacar a preponderância 

entre os bifaces sobre lasca das secções plano-convexas, situação essa que contrasta 

significativamente com a associação da maioria dos bifaces elaborados a partir de seixos 

rolados às secções longitudinais biconvexas assimétricas. Curiosamente é também entre estes 

últimos bifaces que surge proporcionalmente um maior número de utensílios com uma secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, enquanto os valores evidenciados pelos utensílios cujo 

suporte não foi identificado os aproximam dos bifaces sobre lasca. 
 
 
Quadro 9.46. Casal do Azemel. Correlação entre a secção longitudinal dos bifaces e o tipo de suporte uti-
lizado. 
 

       Biconvexa       Biconvexa           P lano-          Tabular
       assimétrica        simétrica        -convexa

Nº % Nº % Nº % Nº %

Lascas 49 17,9 18 6,6 173 63,4 33 12,1

Seixos 41 54,7 17 22,6 12 16 5 6,7

Calotes 6 - 3 -

Placas 4 -

? 47 29,9 12 7,6 80 51 18 11,5

 

 

Estes elementos de diferenciação entre os vários grupos de bifaces aqui considerados são um 

pouco menos expressivos quando se entra em linha de conta com o recorte da silhueta destes 

utensílios e se procura estabelecer o seu maior ou menor equilíbrio morfológico e o respectivo 

grau de simetria. Tendo todavia em conta a preponderância entre os vários grupos de bifaces 

das peças com uma silhueta relativamente equilibrada, embora com um recorte não totalmente 

simétrico, não deixa de ser significativo verificar que os utensílios com uma silhueta simétrica 

se encontram proporcionalmente bem melhor representados que os seus congéneres 

assimétricos entre os bifaces sobre lasca, situação essa que se inverte nos bifaces de suporte 

não identificado, enquanto nos bifaces elaborados a partir de seixos rolados, onde o número de 

peças equilibradas mas não simétricas é mais expressivo, a repartição dos restantes utensílios 

pelas silhuetas simétricas e assimétricas é bastante mais equitativa. 
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Quadro 9.47. Casal do Azemel. Correlação entre a silhueta dos bifaces e o tipo de suporte utilizado. 
  

       Lascas        Seixos          Calote         P laca              ?

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Simétrica 83 31,1 14 19,4 1 - 1 - 33 22

Simetria
não 121 45,3 41 56,9 6 - 65 43,3

equilibrada

Assimétrica 63 23,6 17 23,6 1 - 2 - 52 34,7

 

 

Mas se é por demais evidente a importância da escolha de lascas como suporte na 

generalidade dos utensílios aqui analisados, dado que a sua utilização foi identificada em 

52,2% dos bifaces inventariados, tal preferência sai porém ainda mais reforçada quando a 

observação dos utensílios em que o suporte se revelou indeterminado, que no seu conjunto 

correspondem a 34% do total destes utensílios, sugere que muitos deles resultariam também 

provavelmente do aproveitamento de lascas como suporte, apesar de o próprio processo de 

manufacturação dos bifaces ter entretanto obliterado os testemunhos dos estigmas de talhe que 

permitiriam a sua identificação. A análise diferenciada de alguns atributos morfo-tipológicos 

aponta aliás, como já vimos, para uma significativa proximidade entre os bifaces sobre lasca e 

os bifaces com suporte indeterminado, facto esse corroborado pela similitude dos valores das 

duas medidas de tendência central referentes à espessura destas peças, enquanto em relação ao 

seu comprimento e à sua largura o último grupo de bifaces mencionado apresenta dimensões 

expressivamente inferiores às dos bifaces sobre lascas, o que certamente não será estranho a 

transformação mais acentuada que a volumetria desses bifaces terá sofrido. Tal alteração não 

terá tido porém impacto ao nível da espessura dos utensílios envolvidos, pois mesmo quando 

essas peças se apresentam amplamente talhadas, integrando por vezes mais do que uma geração 

de levantamentos que visavam proceder ao parcial aplanamento da peça, aparecem amiúde 

testemunhos isolados da presença do córtex no anverso do suporte, sem que tal situação 

inviabilizasse completamente os propósitos visados. 

Como já vimos, estas lascas distinguem-se claramente pelas suas dimensões da generalidade 

dos restantes produtos de debitagem estudados nesta colecção (vd. figs. 9.10, 9.11 e 9.12), o 

que deixa entrever a possibilidade de a sua produção ter ocorrido no exterior da própria jazida, 

já que aí não se identificou nenhum núcleo susceptível de ter permitido a obtenção de produtos 

de debitagem com tais características dimensionais. Situação similar verifica-se aliás com a sua 

própria classificação (vd. 9.14), mesmo se ela se restringe a 34,4% do total dos bifaces sobre 

lasca, já que nos restantes utensílios considerados a sua manufacturação conduziu a que as 

respectivas lascas suporte se revelassem indeterminadas. 
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Quadro 9.48. Casal do Azemel. Classificação das lascas utilizadas como suporte para a manufacturação 
de bifaces. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 17 17,7 10A 7 7,3 19A 57 59,4

2A 11A 20A

3A 12A 21A

4A 13A 22A 2 2,1

5A 4 4,2 14A 23A 1 1

6A 2 2,1 15A 1 1 24A

7A 16A 25A 2 2,1

8A 17A 26A

9A 2 2,1 18 1 1 27A
 

 

Na verdade, o acentuado predomínio das lascas de primeira geração (94,8%) sobre as lascas 

de segunda geração (5,2%), reforçado pela presença maioritária de talões corticais, sugere a 

associação da generalidade das lascas suporte de bifaces ao desenvolvimento de estratégias de 

debitagem de reduzida complexidade tecnológica, claramente ausentes dos materiais exumados 

na estação paleolítica do Casal do Azemel. A produção destes suportes ocorreria certamente 

num sítio onde a abundância da matéria-prima sobre a forma de seixos rolados de grandes 

dimensões permitiria a exploração pouco exaustiva de núcleos de grandes dimensões, 

dificilmente amovíveis do seu local de origem, pelo que se optava por apenas transportar a 

posteriori os produtos de debitagem produzidos, procedendo-se normalmente à confecção final 

dos utensílios num outro local. 

 
Quadro 9.49. Casal do Azemel. Classificação dos talões das lascas utilizadas como suporte para a manu-
facturação de bifaces. 
 

Nº % Nº %

Corticais 43 59,7 Facetados 1 1,4

Lisos 28 38,9 Suprimidos 215 -

 

Esta estratégia de aprovisionamento da matéria-prima e de escolha dos suportes extravasava 

porém a preferencial obtenção de lascas, abarcando não só a totalidade dos suportes utilizados, 

dada a ausência de seixos rolados, calotes ou placas de quartzito com as dimensões adequadas 

na jazida e nas suas imediações mais próximas, como também as restantes matérias-primas 

minoritariamente representadas na indústria em estudo e inexistentes no local. Por outro lado, a 

identificação entre os materiais estudados de algumas lascas que correspondiam grosso modo 

ao arquétipo das lascas suporte destes utensílios (EST.47.1 e 2), a presença de outras lascas de 

menores dimensões susceptíveis de terem sido produzidas no âmbito da posterior 
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transformação de tais suportes, bem como a recolha de numerosos seixos rolados cuja 

morfologia deixava entrever a possibilidade de terem sido usados como percutores, hipótese 

essa pontualmente reforçada de forma sugestiva por alguns dos estigmas observáveis em tais 

peças (EST.64.1 e 2), permite deduzir que após a escolha ou produção dos suportes, as fases 

subsequentes de confecção destes utensílios decorreriam provavelmente na própria jazida. O 

grupo relativamente numeroso de esboços de bifaces aí encontrados aponta aliás no mesmo 

sentido, isto admitindo que tais peças corresponderiam, senão na sua totalidade pelo menos em 

parte, a formas de inicialização de utensílios amplamente mais elaborados. 

Mas se no âmbito da fase de aprovisionamento da matéria-prima e da subsequente produção 

de suportes as estratégias subjacentes à produção destes utensílios são substancialmente 

diferentes da de outras indústrias anteriormente estudadas, a distinção é ainda mais pronunciada 

quando se passa à análise do seu processo de configuração. Com efeito, a criação de uma 

volumetria baseada na aposição de duas faces talhadas cuja intersecção permite a criação de um 

gume periférico e cortante de extensão variável e a concomitante definição de uma extremidade 

distal de morfologia também ela variável, surge aqui associada a combinações bem mais 

diversificadas do desenvolvimento do talhe das suas duas faces, cada uma delas com o seu peso 

específico, maior ou menor complexificação e procurando alcançar muitas das vezes alguns 

particularismos técnica e morfologicamente significativos 32. 

 
Quadro 9.50. Casal do Azemel. Correlação entre os principais grupos tipológicos dos bifaces e as 

diferentes sequências operatórias identificadas33. 
 

Seq. op. 1 Seq. op. 2 Seq. op. 3 Seq. op. 4 Seq. op. 5

Bifaces planos 2 4 4 4

Bifaces lanceolados 4 4 3 57 7

Bifaces ovalares e afins 3 20 8 33 1

Bifaces amigdalóides 6 20 19 65 11

Bifaces de bisel terminal 1 28 10

Bifaces diversos 9 3

Bifaces parciais 2 25 15 35 4

Outros 2 2 26 1
 

 

                                                      
32 Uma primeira abordagem deste problema desenvolveu-se no quadro do estudo preliminar desta 
indústria, reportando-se frequentemente a quantitativos que tendo sido por vezes ligeiramente alterados 
numa fase posterior do nosso trabalho, em nada porém modificaram o essencial das conclusões que já 
então haviamos obtido (CUNHA-RIBEIRO, 1995a). 
 
33 Seq. op. 1: Sequência operatória alternante; Seq. op. 2: Sequência operatória alterna; Seq. op. 3: 
Sequência operatória secundária; Seq. op. 4: Sequência operatória principal; Seq. op. 5: Sequência 
operatória principal inversa; 
Os unifaces, por razões óbvias, não foram contabilizados, muito embora 18 deles evidenciassem 
características que permitem associá-los à sequência operatória simplificada (3S) e outros 35 possam ser 
relacionados pelas mesmas razões com a sequência operatória 5 simplificada (5S). 
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Desde logo, ao contrário do que se havia registado nas indústrias já estudadas, o número de 

utensílios em que o talhe das suas duas faces se desenvolveu segundo uma sequência alternante 

onde o negativo do levantamento imediatamente anterior servia por norma de plano de 

percussão para a obtenção de uma nova extracção na face oposta, de acordo com uma estratégia 

de desenvolvimento oportunista do talhe das duas faces que não estabelecia além do mais 

qualquer diferenciação e hierarquização entre elas, é aqui proporcionalmente muito diminuto. 

As 18 peças contabilizadas na chamada sequência operatória 1 não constituem mais do que 

4,1% dos utensílios cuja configuração bifacial foi devidamente identificada, o que corresponde 

a uma representação claramente marginal, muito embora a respectiva classificação morfo-

tipológica apresente em relação ao conjunto das peças em análise uma distribuição 

proporcionalmente equitativa pelos principais grupos de bifaces considerados, o mesmo 

sucedendo aliás em relação aos suportes utilizados. A sua repartição pelos restantes atributos 

permite, por seu turno, verificar que se trata de utensílios com uma extremidade distal 

preferencialmente arredondada e base espessa, onde a silhueta tanto é medianamente 

equilibrada como frequentemente se apresenta assimétrica, enquanto a respectiva secção 

longitudinal é prioritariamente biconvexa e assimétrica, nalguns casos simétrica, mas raramente 

plano-convexa ou tabular e, quando o é, tal deve-se essencialmente aos constrangimentos 

decorrentes da volumetria e morfologia original do suporte (EST.83). 

 
Quadro 9.51. Casal do Azemel. Sequências operatórias identificadas no processo de manufacturação dos 
bifaces e sua correlação com os vários tipos de suportes utilizados. 
 

    Seq. op. 1      Seq. op. 2      Seq. op. 3      Seq. op. 4     Seq. op. 5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Lascas 10 - 62 55,4 33 54,1 107 48 7 -

Seixos 1 - 17 15,2 12 19,7 36 16,1 3 -

Calotes 2 1,8 1 1,6 5 2,2 1 -

Placas 1 0,2

? 7 - 31 27,7 15 24,6 74 33,2 13 -

Totais 18 4,1 112 25,6 61 13,9 223 50,9 24 5,5
 

 

Abarcando um total de 112 utensílios, o que representa em termos absolutos 1/4 das peças 

bifaciais analisadas, a sequência operatória 2 reúne os utensílios cuja configuração bifacial se 

estruturou no desenvolvimento alterno do talhe a partir dos seus dois bordos, não permitindo tal 

estratégia estabelecer também qualquer tipo de hierarquização entre as suas duas faces, já que 

cada uma delas servia à vez ou até mesmo em simultâneo de plano de percussão para a 

definição por talhe da face oposta através de uma ou mais gerações de levantamentos (EST.73.2 

e EST.84). Na sua maioria estes utensílios resultaram igualmente da transformação de lascas 

suporte (EST.105.1), seguindo-se pela sua ordem de importância os utensílios cujo suporte se 
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revelou indeterminável e, só depois, os que foram manufacturados sobre seixos rolados, 

destacando-se contudo em termos tipológicos o elevado número de peças desta sequência 

operatória associado ao chamado grupo dos bifaces de bisel terminal (EST.108.1), bem como a 

subsequente partição de um expressivo conjunto de peças pelos bifaces designados como 

parciais (EST.105.2), pelos bifaces amigdalóides (EST.101.1) e pelos bifaces ovalares e afins 

(EST.93.2). Em geral correspondiam na sua esmagadora maioria a utensílios com a 

extremidade distal arredondada (EST.106.1) ou biselada (EST.109.2), raramente apontada, base 

por norma espessa e uma silhueta de recorte equilibrado, embora metade das peças se 

revelassem manifestamente simétricas ou assimétricas. Quanto à sua secção longitudinal, 

também mais de metade destas peças revelavam um perfil plano-convexo, facto a que não seria 

alheia a circunstância de as lascas se revelarem como o suporte preferencial destes utensílios 

(EST.93.2 e EST.114.2), destacando-se em seguida os utensílios biconvexos assimétricos, 

tabulares e, com um valor residual, os que denotavam um perfil biconvexo e simétrico. 

As restantes peças em estudo, perfazendo um total de 70,3% dos utensílios cujo processo de 

configuração subjacente à definição por talhe das suas duas faces foi identificado, apre-

sentavam um desenvolvimento sequencial de tal operação, tendo sido no entanto possível 

assinalar entre elas a presença de três variantes distintas, o que nos levou a considerar a 

existência de mais 3 outras sequências operatórias, individualizadas agora em grande medida a 

partir das características peculiares que decorriam da sua aplicação. 

 
Quadro 9.52. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelas diferentes sequências 
operatórias e a respectiva silhueta. 
 

    Seq. op. 1      Seq. op. 2      Seq. op. 3      Seq. op. 4     Seq. op. 5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Simétrica 2 - 22 19,6 14 23,7 72 33,2 3 -

Simetria
8 - 57 50,9 32 54,3 89 41 15 -

não equilibrada

Assimétrica 8 - 33 29,5 13 22 56 25,8 6 -

 

 

Desta forma, a sequência operatória 3, também designada como sequência operatória se-

cundária, integrava todas as peças em que o talhe sequencial das suas duas faces não se 

traduziu na definição de qualquer outra distinção significativa entre elas, sendo apenas possível 

identificar a utilização primordial de uma delas como plano de percussão para a extracção de 

amplos levantamentos na face oposta, levantamentos esses cujos negativos foram em seguida 

aproveitados como planos de percussão para a definição por talhe da primeira face referida 

(EST.92.1 e EST.92.2). As 61 peças cuja confecção se reportava a esta sequência operatória 

não representavam contudo mais do que 13,9% dos materiais aqui estudados, correspondendo 
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de novo cerca de metade delas ao judicioso aproveitamento de lascas suporte (EST.81), 

enquanto as restantes se repartiam de forma agora relativamente aproximada entre a utilização 

de seixos rolados como suporte (EST.108.2) e a impossibilidade de este poder ser identificado. 

Ao recurso sistemático de lascas suporte não seria estranho o predomínio de peças com secção 

longitudinal plano-convexa (EST.110.2), seguindo-se pela sua importância numérica as peças 

biconvexas e assimétricas (EST.80) e só bastante depois as peças com secção longitudinal 

tabular ou biconvexa simétrica (EST.92.2), enquanto as suas silhuetas quase sempre 

equilibradas davam amiúde lugar a peças com recorte de simetria variável.  

De um ponto de vista morfo-tipológico estes utensílios associavam-se ainda prioritáriamente 

aos bifaces do grupo dos amigdalóides e aos chamados bifaces parciais (EST.89), surgindo em 

segundo plano um apreciável conjunto de peças que se distribuiam de forma equitativa entre os 

bifaces de bisel terminal (EST.108.2) e os bifaces ovalares e afins (EST.92), apresentando 

quase sempre a sua extremidade distal uma morfologia arredondada, por vezes biselada, mas 

raramente apontada, em contraponto a uma base maioritariamente espessa, embora nalguns 

casos cortante. Em todo caso, a hierarquização entre as suas duas faces limitava-se 

exclusivamente à diferenciada e sequancial definição por talhe de cada uma delas, sem que daí 

resultasse qualquer outra distinção, nomeadamente em relação à sua morfologia. 

 
Quadro 9.53. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelas diferentes sequências 
operatórias e a respectiva secção longitudinal. 
 

    Seq. op. 1      Seq. op. 2      Seq. op. 3      Seq. op. 4     Seq. op. 5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Biconvexa
9 - 30 26,8 18 29,5 64 28,8 5 -

assimétrica

Biconvexa
5 - 7 6,3 6 9,8 25 11,3 2 -

simétrica

Plano-
3 - 61 54,5 32 52,5 106 47,7 17 -

-convexo

Tabular 1 - 14 12,5 5 8,2 27 12,2

 

 

Era no entanto no âmbito da sequência operatória 4 que se integram a maioria das peças 

estudadas (50,2%), individualizadas não apenas pelo desenvolvimento sequencial preciso do 

talhe das suas duas faces, mas também por uma concepção volumétrica claramente premeditada 

e peculiar. Daí também a sua designação inicial como sequência operatória principal. Tratava-

se de definir uma peça de morfologia globalmente afilada, apresentando mesmo uma 

extremidade distal originalmente apontada, resultante da convergência de dois bordos laterais, e 

um gume periférico adjacente de extensão variável, resultando este da intersecção da 
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convexidade formada pela face superior do utensílio com a superfície que se procurara aplanar 

na face oposta do utensílio no decurso da sua própria fase de configuração. O processo de 

manufacturação desta peça, após a selecção original da matéria-prima e a posterior escolha ou 

produção do suporte, iniciava-se em regra com a criação numa das extremidades da peça de 

dois planos convergentes definidos por dois ou mais levantamentos oblíquos, tendencialmente 

transversais e bipolares, de cuja intersecção emergia a definição de uma aresta central e 

longitudinal de amplitude variável (EST.77 e EST.79). Pontualmente, sempre que tal se 

afigurava possível, integraram-se na definição da aresta longitudinal planos diédricos pré-

existentes (EST.87), ou aproveitava-se para o efeito superfícies originais do suporte 

(EST.106.2), superfícies essas que correspondiam por vezes ao próprio reverso das lascas 

suporte (EST.72 e EST.86), embora também se assinalasse o aproveitamento do córtex original 

(EST.112 e EST.115.1). O talhe desta face era opcionalmente complementado por um maior ou 

menor trabalho de desbaste da massa inicial do suporte, por forma a estabelecer o seu adequado 

acomodamento morfológico (EST.67.1 e EST.88). Para o desenvolvimento destas operações de 

talhe recorria-se à utilização da face oposta original do suporte como plano de percussão, 

correspondesse ela ao reverso (EST.71 e EST.111.2) ou ao anverso de uma lasca suporte 

(EST.72) ou até à superfície cortical de um seixo rolado (EST.95). Só numa segunda fase a 

atenção passava a recair na face inferior do utensílio, procurando-se promover então o seu 

tendencial aplanamento através de um número variável de extracções, obtidas quase sempre a 

partir do aproveitamento como planos de percussão dos negativos que haviam determinado 

anteriormente a configuração da face superior (EST. 91.1; EST. 91.2, EST.99.1 e EST.99.2). 

Paralelamente, na zona distal desta face procedia-se à retirada de um levantamento de tipo 

“coup-de-tranchet” lateral, com o qual se procurava estabelecer o afeiçoamento apontado e 

definitivo da extremidade distal da peça, resultante da convergência das arestas dos dois bordos 

laterais com a aresta longitudinal e central característica destes utensílios (EST.68, EST.71, 

EST.79 e EST.103). Os utensílios obtidos no âmbito desta sequência operatória apresentavam, 

consequentemente, uma hierarquização das suas duas faces não apenas assente na sua 

diferenciada definição por talhe no tempo, mas também na distinta concepção volumétrica que 

tendencialmente lhes estava subjacente. 

 
Quadro 9.54. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelas diferentes sequências 
operatórias e a morfologia da sua secção proximal. 
 

    Seq. op. 1      Seq. op. 2      Seq. op. 3      Seq. op. 4     Seq. op. 5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Cortante 4 - 20 18 14 23 50 22,7 4 -

Espessa 11 - 79 71,2 41 67,2 143 65 18 -

Mista 3 - 12 10,8 6 9,8 27 12,3 2 -
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Em geral as peças produzidas a partir do desenvolvimento desta sequência operatória 

apresentavam-se em termos morfológicos bastante equilibradas, sendo curiosamente asso-

ciáveis de forma preferencial aos grupos de bifaces amigdalóides (EST.79) e lanceolados 

(EST.67.1) e só em segundo plano aos dos bifaces parciais (EST.111.1) e dos bifaces ovalares e 

afins (EST.70), evidenciando quase sempre uma base espessa (EST.67.2), a que se contrapunha 

em mais de 4/5 das peças contabilizadas uma extremidade distal apontada (EST.77). 

Minoritariamente, algumas peças testemunhavam, porém, um cuidadoso arredondamento a 

posteriori da sua extremidade distal por retoque (EST.75), enquanto outras denotavam, por seu 

turno, uma morfologia cortante na sua zona proximal (EST.99.1). Por outro lado, à semelhança 

dos utensílios relacionados com outras sequências operatórias, também aqui cerca de 1/2 das 

peças contabilizadas resultavam do aproveitamento de lascas suporte (EST.88, EST.91.2, 

EST.104.1 e EST.104.2), correspondendo os utensílios cujo suporte não nos foi possível 

determinar a 1/3 do total dos materiais (EST. 79 e EST. 99.2) e surgindo os seixos rolados 

numa posição bem menos expressiva (EST.78). A esta situação não se poderia deixar de 

associar sugestivamente o facto de 1/2 destes utensílios apresentarem uma secção longitudinal 

plano-convexa (EST. 74, EST.88, EST.91.1 e EST.91.2), embora tal característica decorra aqui 

frequentemente dos próprios propósitos subjacentes à fase de configuração destes utensílios, 

como aliás se depreende da transformação que afectou algumas peças cuja volumetria original 

do respectivo suporte estava aparentemente longe de corresponder ao modelo em questão 

(EST.79 e EST.99.1). Já as peças biconvexas e assimétricas não chegavam a englobar mais de 

1/3 dos utensílios aqui estudados (EST.103), repartindo-se os restantes paritariamente entre as 

peças com perfil longitudinal tabular ou biconvexo e simétrico. De registar ainda a 

circunstância de também 1/3 destes utensílios evidenciarem uma silhueta marcadamente 

simétrica, não ultrapassando os utensílios assimétricos 1/4 das peças inventariadas. 

 
Quadro 9.55. Casal do Azemel. Correlação entre a distribuição dos bifaces pelas diferentes sequências 
operatórias e o afeiçoamento da sua morfologia distal. 
 

    Seq. op. 1      Seq. op. 2      Seq. op. 3      Seq. op. 4     Seq. op. 5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Arredondada 8 - 53 47,3 33 55,9 31 14,6 2 -

Apontada 4 - 12 10,7 1 1,7 178 83,6 19 -

Biselada 1 - 38 33,9 16 27,1

Fracturada 5 - 8 7,1 9 15,3 1 0,5 3 -

Indeterminada 1 0,9 3 1,4
 

 

Por último, identificou-se a sequência operatória 5, significativamente denominada 

originalmente como sequência operatória principal inversa, já que procurava obter utensílios 

em tudo similares aos confeccionados no âmbito da sequência operatória anterior, mas cujo 
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processo de configuração se desenvolveu literalmente ao contrário, iniciando-se através do 

talhe da face inferior do utensílio, visando tal operação também aqui o seu tendencial 

aplanamento, após o que se procedeu à definição por talhe da face superior da peça, recor-

rendo-se agora para o efeito ao aproveitamento como plano de percussão dos negativos das 

extracções anteriormente retiradas da face oposta (EST.113). No seu conjunto englobaram-se 

nesta sequência operatória apenas 24 peças, decorrentes do aproveitamento de diferentes tipos 

de suportes, apesar de na maioria dos casos em apreço não se ter conseguido identificar o 

suporte usado (EST.100.2). De acordo com as suas características dimensionais estes utensílios 

associavam-se também preferencialmente ao grupo dos bifaces amigdalóides e ao grupo dos 

bifaces lanceolados, apresentando em geral uma extremidade distal apontada e uma base 

espessa, enquanto a sua silhueta se revelava por norma equilibrada, mas não simétrica, e a 

secção longitudinal era predominantemente plano-convexa (EST.66). 

Em nenhuma destas sequências operatórias descritas se integravam naturalmente os diversos 

unifaces identificados, apesar de por razões já atrás aduzidas o seu estudo se ter processado em 

conjunto com os bifaces e os bifaces parciais. Todavia, a sua fase de configuração aproximava-

se claramente das peças onde a definição por talhe das suas duas faces se desenvolveu de forma 

sequencial, muito embora no caso dos unifaces tal operação se tenha quedado pelo trabalho de 

uma só face, o que constituiu uma manifesta simplificação da referida sequência operatória. 

Desta forma, quando tal trabalho se consubstanciava na criação por talhe, na zona distal do 

utensílio, de dois planos convergentes de cuja intersecção emergia uma aresta que em conjunto 

com os dois bordos da peça definia uma extremidade claramente apontada (EST.117.1), 

situação essa frequentemente acompanhada por um acomodamento da volumetria dos utensílios 

que, em conjugação com o aplanamento original da sua outra face, lhes delineava uma secção 

longitudinal tendencialmente plano convexa (vd. p.e. EST.115.2 e EST.116.2), optou-se por 

associar tais materiais ao que designámos por sequência operatória 4 simplificada. Nos casos 

em que apenas se registava a confinação do trabalho de configuração da peça a uma das suas 

faces, sem que daí resultasse a definição de qualquer característica ou atributo especial, 

nomeadamente no que se refere à criação de uma hierarquização distintiva em termos 

morfológicos entre ambas as faces, os utensílios em causa foram associados a uma sequência 

operatória 3 simplificada.    

Após esta fase de configuração volumétrica, a manufactura de todos estes utensílios era 

complementada pela regularização dos bordos através do seu retoque, visando quase sempre 

eliminar as suas sinuosidades mais proeminentes, frequentemente resultantes da intersecção dos 

amplos e por vezes bem marcados levantamentos extraídos no decorrer da fase anterior. 

Tratava-se de um trabalho opcional que raramente abrangia o bordo da peça em toda a sua 

extensão (EST.65), incidindo prioritariamente na respectiva zona mesial, embora de uma forma 

não contínua (EST.72). A excepção a esta realidade reportava-se aos utensílios cuja 

extremidade distal se apresentava arredondada, morfologia essa resultante amiúde do seu 

cuidado afeiçoamento por retoque (EST.75), como sucedia com a quase totalidade das peças 
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com tal característica identificadas no âmbito das sequências operatórias 4 e 5. 

A utilização e o abandono destes utensílios era, por último, testemunhada pela presença de 

um apreciável número de fragmentos diversos de bifaces e de utensílios com as suas potenciais 

zonas activas - bordos cortantes e extremidade distal - total ou parcialmente fracturadas. 

Mesmo se nalguns casos a ausência de qualquer alteração na superfície de tais fracturas 

indiciava que a sua origem poderia ter estado nas condições pós-deposicionais que afectaram 

globalmente estes materiais, a sua frequente alteração de forma similar ao resto do utensílio 

deixava entrever igualmente a hipótese de ela ter ocorrido no decurso da própria utilização da 

peça, tendo até sido eventualmente responsável pelo seu abandono. Por outro lado, a presença 

de utensílios com dupla pátina, apesar de limitados a escassas 8 peças, sugere que ao seu 

abandono inicial se terá posteriormente sobreposto o respectivo reaproveitamento a partir do 

reavivamento pontual de determinados atributos morfo-tipológicos. 

Estabelecidas no essencial as várias fases de desenvolvimento do processo de manufac-

turação dos utensílios em análise, procurou-se numa primeira análise vislumbrar a correlação 

entre as diferentes sequências operatórias envolvidas na fase de configuração destes utensílios e 

a morfologia da sua extremidade distal (CUNHA-RIBEIRO, 1995a), reconhecendo-se a 

peculiar importância deste atributo no contexto da definição global destas peças, onde aliás 

surge em paralelo com a própria criação de um gume periférico cortante ao longo dos bordos 

(MONCEL, 1989). 

Foi assim possível reconhecer que “o grupo dos bifaces de bisel terminal - sem dúvida o 

menos representativo já que integra apenas 11,3% das peças estudadas - se encontra apenas 

associado às sequências operatórias alterna, secundária e alternante”, enquanto “o grupo dos 

bifaces com a extremidade distal arredondada, claramente mais numerosos - correspondem a 

29,2% do total das peças - são relacionáveis com a totalidade das sequências identificadas, 

embora se encontrem preferencialmente representados nas sequências operatórias secundária, 

alterna e alternante, de acordo com a ordem de importância relativa de cada uma delas. A sua 

presença entre os utensílios obtidos pela sequência operatória principal e pela sua congénere 

inversa é manifestamente inferior, apesar de significativa. Por último surge o grupo dos bifaces 

apontados, agrupando cerca de 52,1% do total dos utensílios analisados. Apesar de neles se 

encontrarem igualmente presentes todas as sequências operatórias identificadas, este grupo 

destaca-se não apenas pela sua representatividade, mas também pela marcada conexão que se 

pode estabelecer entre ele e a sequência operatória principal subjacente à manufacturação dos 

bifaces nesta estação paleolítica, já que abarca mais de 80% dos bifaces a ela associáveis” 

(CUNHA-RIBEIRO, 1995a, p. 59). Em todo o caso, considerava-se então o reconhecimento 

destas múltiplas realidades como variações subjacentes ao desenvolvimento de uma mesma 

cadeia operatória, responsável pela produção da totalidade dos bifaces e restantes utensílios 

afins com eles agrupados no quadro do presente trabalho, subestimando-se os naturais 

constrangimentos com que muitas dessas mesmas opções condicionariam não só a  selecção 

e/ou produção dos respectivos suportes, independentemente de o aproveitamento preferencial 
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de lascas suporte ser comum a todas elas, mas também a forma como essa mesma realidade se 

reflectia no desenvolvimento da manufacturação destas peças e no próprio produto final. 

De uma forma particularmente significativa destacavam-se contudo as peças resultantes do 

desenvolvimento da sequência operatória 4, não só pela sua peculiar silhueta afilada, 

terminando normalmente numa extremidade cuidadosamente apontada, mas sobretudo pela 

manifesta hierarquização das suas duas faces, decorrente não apenas de uma diferenciada e 

sucessiva definição por talhe,  mas igualmente da sua distinta configuração, tendo-se inicial 

mente procedido à criação de uma superfície acentuadamente convexa que corresponde à face 

superior do utensílio, face essa posteriormente aproveitada como plano de percussão para se 

proceder ao aplanamento por talhe da face oposta (EST.68). Mesmo quando a volumetria 

inicialmente espessa da peça (EST.75), as irregularidades internas da própria face superior do 

utensílio, face essa posteriormente aproveitada como plano de percussão para se proceder ao 

aplanamento por talhe da face oposta (EST.68). Mesmo quando a volumetria inicialmente 

espessa da peça (EST.75), as irregularidades internas da própria matéria-prima (EST.99.1) ou 

outros constrangimentos inviabilizavam a plena execução deste último propósito, procurava-se 

contudo que a definição do gume cortante periférico resultasse da intersecção dos 

levantamentos oblíquos que incidiam na face superior da peça com  o  aplanamento,  pelo 

menos marginal,  da face oposta através tanto  de  levantamentos como  de  retoques rasantes,  

ou  mesmo resultante  da  conjugação  de  ambos. 

Quando nem tal era exequível, a definição de uma secção marcadamente plano-convexa cir-

cunscrevia-se no mínimo à zona distal do utensílio, sendo nalguns casos determinada por um 

único e amplo levantamento invasor e aplanado de tipo “coup-de-tranchet” (EST.72, EST.99.2 

e EST.102). 

Paralelamente, a análise estatística das suas principais dimensões, quando comparada com 

as dos utensílios associados às sequências operatórias 2 e 3, permite verificar que se em relação 

ao comprimento os valores das suas duas medidas de tendência central são claramente 

intermédios, já no que diz respeito à largura os quantitativos apresentados são menores, en-

quanto relativamente à espessura essa situação se inverte. 

Estas diferenças dimensionais são, contudo, bem menos perceptíveis quando se procede à 

comparação entre os polígonos de frequências das peças associadas à sequência operatória 4 e 

os referentes às dimensões das peças das restantes sequências operatórias mais significativas. 

Apesar de não serem em nenhum caso coincidentes, apresentam um traçado relativamente 

similar, pronunciadamente unimodal em relação à largura e espessura, embora no que se refere 

ao comprimento o traçado relativamente unimodal do polígono de frequências das restantes 

sequências operatórias contraste com a distribuição bimodal evidenciada pelas peças da 

sequência operatória 4. Quanto aos polígonos de frequências referente ao peso de tais peças, 

não sendo coincidentes, revelam, contudo, uma distribuição plurimodal bastante aproximada 

entre si. 
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Quadro 9.56. Casal do Azemel. Estatística das dimensões da totalidade dos bifaces e variabilidade dos 
quantitativos aferidos com as dos bifaces associáveis às principais sequências operatórias identificadas 
(em mm). 
 

N Min Max Média Mediana Desv. Padrão

Total 492 60 195 122,2 123 24,87

Comprimento Seq. op. 2 112 68 178 118,6 119 21,52

Seq. op. 3 59 68 192 125 127 27,18

Seq. op. 4 212 61 195 123,9 123 25,31

Total 492 38 118 73,5 74 13,73

Largura Seq. op. 2 112 45 107 75,7 77 13,12

Seq. op. 3 59 50 118 75,2 75 15,25

Seq. op. 4 212 41 108 72,9 72 13,18

Total 492 16 73 43,2 43 10,66

Espessura Seq. op. 2 112 22 67 41,3 40,5 9,26

Seq. op. 3 59 20 69 42,1 42 11,13

Seq. op. 4 212 17 72 45,5 45 10,55

Total 492 35 1195 364 327 198,74

Peso Seq. op. 2 112 67 982 355,3 331 176,17

Seq. op. 3 59 95 1195 397,5 403 244,61

Seq. op. 4 212 49 1060 368 323 194,15
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Fig. 9.29. Casal do Azemel. Comparação entre o comprimento dos bifaces da cadeia operatória principal 
e o das restantes cadeias operatórias (sequências operatórias alternante, alterna e secundária). 
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Fig. 9.30. Casal do Azemel. Comparação entre a largura dos bifaces da cadeia operatória principal e a das 
restantes cadeias operatórias (sequências operatórias alternante, alterna e secundária). 

 

Acresce que, em termos morfológicos, a observação das médias dos principais índices destas 

peças permite registar o menor arredondamento da base dos utensílios da sequência operatória 

4, bem como o seu alongamento ligeiramente mais acentuado. É, no entanto, ao nível do valor 

apresentado pelo seu índice de bifacialidade que tais utensílios se destacam de uma forma mais 

clara dos seus congéneres associados às restantes sequências operatórias. 

A presença destes utensílios, francamente evidenciada em termos quantitativos no âmbito 

dos materiais em estudo, testemunhava, porém, além do mais, uma realidade morfo-tipológica 

que encontra sugestivos paralelos noutros contextos arqueológicos bem distintos. Com efeito, 

em jazidas paleolíticas europeias tão dispersas como Wolvercote Channel, no vale do rio 

Tamisa, La Micoque, no Sudoeste de França, ou Bockstein e Külna, em plena Europa Central, 

por exemplo, assinala-se a existência de bifaces, ou melhor, de peças bifaciais de secção plano-

convexa e morfologia apontada, sem que se possa inferir obviamente a associação de todas elas 

a uma mesma realidade  cronológica e cultural34.  Mas se a datação dos achados efectuados em 

                                                      
34 Não deixa de ser curiosa a sumária descrição que é apresentada dos utensílios bifaciais provenientes da 
jazida de Wolvercote Channel: “A glance at the Wolvercote handaxes (…) shows (…) the industry (…) 
dominated by elegant pointed forms, convex or straight sided, or sometimes with one slightly concaved 
side (…). The scar patterns show abundant “soft hammer” work and the edges are often minutely finished. 
But a more detailed look will suggest that there are technological points which we have not meat before. 
The cross-sections of the handaxes are often markedly plan-convex, especially towards the tip end. In a 
few cases this reflects the fact that the implements concerned were made from big flakes, which left them 
naturally flatter on one face. But on several other occasions the handaxes are demonstrably made from 
nodules, and the plano-convexity of section undoubtedly reflects the maker’s intention and a distintive 
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Fig. 9.31. Casal do Azemel. Comparação entre a espessura dos bifaces da cadeia operatória principal e a 
das restantes cadeias operatórias (sequências operatórias alternante, alterna e secundária). 
 

Wolvercote Channel se revelava pouco precisa (ROE, 1981), embora estudos geológicos mais 

recentes se inclinassem para os fazer recuar ao estado isotópico 9 (BRIDGLAND, 1996), em 

relação aos níveis da estação paleolítica de La Micoque em que se realizaram os achados de tais 

utensílios investigações recentes tem vindo a defender a sua relativa antiguidade (DELPECH et 

al., 1995), enquanto a generalidade dos materiais oriundos da Europa Central são em geral 

considerados contemporâneos do início da última glaciação e associados ao Paleolítico médio 

local (FARIZY, 1992, BOËDA, 1995). 

Perante esta realidade alguns autores tem mesmo procurado distinguir na fase de con-

figuração dos materiais aqui analisados a existência de duas cadeias operatórias bem 

                                                                                                                                                           
manufacturing technique. It is the flatter face which is worked first, leaving acomparatively small number 
of shallow scars. There are typically far more scars on the domed side of the handaxe, and they tend to 
truncate the proximal ends of the scars on the flatter face. Thus treated, the handaxes have a markedly D-
shaped or flat triangular cross section, which, combined with the strong preference for pointed shapes, 
mostly rather narrow, gives them a very distinctive character…” (ROE, 1981, p. 122-123). 
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diferenciadas, cada uma delas conduzindo ao aparecimento de um tipo particular de utensílio. O 

primeiro corresponde a um utensílio bifacial onde a respectiva definição volumétrica 

correspondia por si só, no essencial, à própria confecção do utensílio, mas em contraponto, no 

segundo tipo de utensílio a definição volumétrica não constituia um fim em si, mas equivalia 

apenas à criação de um suporte de cuja posterior transformação por retoque resultava a 

definição do utensílio final. Na prática, como sublinham alguns autores, neste último caso 

“…les piéces bifaciales sont conçues comme des supports au même titre que les éclats et le 

façonnage se substitue au débitage pour produire des supports spécifiques” (BOËDA, 

GENESTE e MEIGNEN, 1990, p.45). Acresce a esta diversidade cronológica o facto de, 

pontualmente, se ter ainda tentado associar os particularismos morfológicos destas peças aos 

constrangimentos resultantes da utilização de determinadas matérias-primas (WHITE, 1996), o 

que no caso em estudo se revela destituído de qualquer fundamento.  
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Fig. 9.32. Casal do Azemel. Comparação entre o peso dos bifaces da cadeia operatória principal e o das 
restantes cadeias operatórias (sequências operatórias alternante, alterna e secundária). 
 

   Perante esta realidade alguns autores tem mesmo procurado distinguir na fase de con-

figuração dos materiais aqui analisados a existência de duas cadeias operatórias bem 

diferenciadas, cada uma delas conduzindo ao aparecimento de um tipo particular de utensílio. O 

 
Quadro 9.57. Casal do Azemel. Média dos principais índices aferidos para a caracterização dos bifaces 
associáveis à sequência operatória principal e sua comparação das cadeias operatórias alternante, alterna e 
secundária. 
 

C/a C/L m/L*100 L/e Pgb/Pta Pgr/Pgb Ptg/Pgr

Sequência operatória principal 3,3 1,7 85,21 1,7 0,75 0,52 0,04

Outras sequências operatórias 2,93 1,6 91,47 1,85 0,54 0,56 0,03
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primeiro corresponde a um utensílio bifacial onde a respectiva definição volumétrica 

correspondia por si só, no essencial, à própria confecção do utensílio, mas em contraponto, no 

segundo tipo de utensílio a definição volumétrica não constituia um fim em si, mas equivalia 

apenas à criação de um suporte de cuja posterior transformação por retoque resultava a 

definição do utensílio final. Na prática, como sublinham alguns autores, neste último caso 

“…les piéces bifaciales sont conçues comme des supports au même titre que les éclats et le 

façonnage se substitue au débitage pour produire des supports spécifiques” (BOËDA, 

GENESTE e MEIGNEN, 1990, p.45). Acresce a esta diversidade cronológica o facto de, 

pontualmente, se ter ainda tentado associar os particularismos morfológicos destas peças aos 

constrangimentos resultantes da utilização de determinadas matérias-primas (WHITE, 1996), o 

que no caso em estudo se revela destituído de fqualquer undamento.  

Relativamente aos primeiros utensílios considerados, designados como “peças bifaciais 

utensílios”, a sua confecção consistia na progressiva transformação dos respectivos suportes 

por acção de múltiplos levantamentos, até à determinação da sua configuração volumétrica 

final. O objectivo consistia na definição de duas superfícies convexas e tendencialmente 

simétricas, justapostas, de maneira a criarem um gume periférico susceptível de poder ser 

retocado, não se detectando qualquer hierarquização entre elas, tanto mais que a sua definição 

por talhe havia ocorrido por norma em simultâneo, correspondendo o produto final ao 

tradicional arquétipo dos bifaces acheulenses. 

Paralelamente, as chamadas “peças bifaciais suporte” resultavam da definição de uma peça 

bifacial através da transformação não simultânea das duas faces por talhe, o que se traduzia 

numa hierarquização clara entre ambas, conduzindo à criação de uma secção longitudinal 

assimétrica e frequentemente plano-convexa, sendo o suporte assim definido transformado em 

seguida por retoque em utensílio. Esta estratégia decorria em boa parte dos constrangimentos 

técnicos associados ao reaproveitamento que a morfologia da respectiva secção tornava 

possível: “…dans le cas d’une pièce plano-convexe, l’angle crée par les deux surfaces peut être 

maintenu quelle que soit la surface retouchée. Dans le cas d’une pièce bifaciale convexe, 

l’angle crée par les deux surfaces ne pourra que difficilement être maintenu lors de ravivages 

sucessifs” (BOËDA, 1995, p. 58). 

Tratando-se de indústrias onde o quartzito surge destacadamente como a matéria-prima 

preferencial, explorada quase sempre sobre a forma comum de um seixo rolado, como é o caso 

do espólio arqueológico exumado na estação paleolítica do Casal do Azemel, a identificação de 

peças bifaciais com secção longitudinal plano-convexa sugere aparentemente a simples criação 

de um utensílio cuja morfologia resultou da adopção de uma sequência operatória específica 

(CUNHA-RIBEIRO, 1995a), não sendo contudo possível ver nele a definição por talhe de um 

suporte a transformar posteriormente por retoque, já que a incidência deste é quase sempre 

pontual e discontínua, nunca aí se observando o desenvolvimento de um gume característico de 

raspador, como sucede, por exemplo, nalgumas das denominadas “peças bifaciais suportes” 

identificadas em La Micoque (DELPECH et al., 1995). 
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Fig.9.33. Afeiçoamento de um bordo resultante da intersecção de uma superfície plana com uma 
superfície convexa (BOËDA, 1995). Tal como sucede com o retoque, a redefinição do gume por uma 
nova geração de levantamentos incidindo exclusivamente numa das faces, qualquer que ela seja, permite 
também a manutenção do respectivo ângulo de percussão original, alterando-se apenas o volume inicial da 
peça. 

 

Correspondendo em geral estes últimos utensílios a peças de sílex, não se pode obviamente 

ignorar as limitações físicas daí decorrentes - “…les bords tranchants de silex (…) s’ébrèchent 

facilement et demandent des réavivages fréquents si l’outil est utilisé sur des matériaux durs” 

(VILLA, 1981, p.25) - nem tão pouco subestimar as que são também inerentes, por seu turno, à 

utilização do quartzito - “…the coarse grain of the quartzite inhibits the use of fine retouch” 

(JONES, 1979, p.835). 

Tendo porém em conta que as particularidades mecânicas do talhe em quartzito leva muitas 

vezes à obtenção de levantamentos cujos negativos são por si só definidores de um gume 

operacional e resistente, capaz de restringir a acção dos retoques à eliminação pontual das 

irregularidades mais proeminentes, não é difícil verificar as similitudes que as “peças bifaciais 

suportes” e os utensílios associados à sequência operatória 4 evidenciam entre si. A diminuta in 
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Fig. 9.34. O aplanamento da face inferior do utensílio por intermédio de levantamentos amplos e inva-
sores permite diminuir o ângulo do gume da peça bifacial de quartzito, aumentado a sua eficácia e não 
diminuído a respectiva consistência (b). Pelo contrário, nas peças em sílex, o retoque dos bordos visa au-
mentar e regularizar o ângulo dos seus gumes, conferindo-lhe uma maior resistência (c). 
 

tervenção do retoque no processo de configuração dos utensílios de quartzito, ou até mesmo a 

sua ausência, resultaria assim da forte pré-determinação da morfologia do suporte, 

frequentemente definida anteriormente no decurso da própria manufacturação do utensílio, 

quando se procedia ao estabelecimento da sua volumetria, operação para a qual se recorria 

exclusivamente ao percutor duro35. A este processo não seria aliás de todo alheio o 

desenvolvimento em último lugar do aplanamento por talhe do reverso destes utensílios, ao 

contrário do que sucedia noutros contextos arqueológicos já referidos, onde a configuração das 

peças similares com uma secção longitudinal plano-convexa se iniciava por esse mesmo 

aplanamento, aproveitando-se em seguida a superfície assim criada como plano de percussão 

para se proceder à definição por talhe da face oposta36. Com efeito, o desenrolar de tal 

                                                      
35 Também em relação a estas peças a utilização do percutor brando, embora amiúde sugerida nalguns 
utensílios com um acabamento mais refinado, onde nomeadamente o retoque se encontra desenvolvido de 
forma mais expressiva, está longe de se poder confirmar como um dado totalmente adquirido. Trata-se 
aliás de uma questão que, em nosso entender, só se poderá vir a esclarecer de forma cabal com a 
realização de trabalhos adequados de experimentação, recorrendo para o efeito às matérias-primas de 
origem local que apresentam idênticas características. 
 
36 Veja-se, a este propósito, a descrição apresentada na nota 34 sobre o desenvolvimento do talhe das 
duas faces nos artefactos bifaciais plano-convexos recolhidos em Wolvercote Channel. 
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operação na fase final de configuração volumétrica destes utensílios tornava por demais 

evidente não só a intenção de se obter a volumetria pretendida, como também de aumentar a 

eficácia do ângulo de ataque dos bordos destas peças, cujo índice de bifacialidade, recordemo-

lo, é expressivamente superior ao dos restantes utensílios agrupados e analisados entre os 

bifaces, tornando-o bastante mais agudo (EST.117.2)37. Assim se compreende que nalguns 

utensílios estudados nem a utilização como suporte de lascas com uma morfologia 

relativamente adequada obstou a que se procedesse muitas vezes ao aplanamento do respectivo 

reverso por mais de uma geração de amplos levantamentos (EST.104.1 e EST. 104.2), como 

também noutras situações este mesmo acomodamento por talhe da face inferior da peça se 

limitou à zona marginal dos respectivos bordos e à sua zona distal (EST.88). Trata-se aliás de 

uma situação inversa à que se verificava entre as “peças bifaciais suportes” de sílex, onde o 

retoque dos bordos, mais do que estabelecer a sua regularização, visaria aumentar o seu ângulo 

de ataque, conferindo-lhe uma maior consistência, muito embora em ambos os casos se assista 

ao desenvolvimento do mesmo esquema conceptual.  

Admitindo-se contudo, neste contexto, a importância de definir uma secção plano-convexa 

como condição sine qua non para também se proceder a um eficaz reavivamento dos gumes 

cortantes destas peças bifaciais, sem com isso alterar globalmente as proporções da sua 

volumetria, há que ponderar a possibilidade de os materiais associados à sequência operatória 5 

corresponderem na prática ao resultado final do desenvolvimento de uma tal estratégia entre as 

peças produzidas no âmbito da sequência operatória 4. Não sendo numerosas as peças em 

questão, todas elas apresentam atributos morfo-tipológicos que em nada as distinguem dos 

utensílios comummente relacionados com a sequência operatória 4, enquanto no que se refere à 

sua análise tecnológica, embora as respectivas leituras diacríticas não sejam concludentes, elas 

estão longe de contrariarem a hipótese adiantada (vd., p.e. EST.100.2). A utilização como plano 

de percussão de uma superfície aplanada, por vezes até cuidadosamente regularizada para o 

efeito, permitiria no quadro da reavivagem do seu gume periférico um amplo 

reacondicionamento de toda face superior da peça, eliminando-se qualquer vestígio 

significativo da sua anterior configuração (EST.66). 

Uma outra variante na configuração de peças bifaciais de acordo com uma concepção plano-

convexa de definição dos respectivos bordos, permitindo consequentemente o seu reavivamento 

nas condições atrás descritas, traduz-se na definição por talhe de duas faces justapostas em que 

cada uma delas é ao mesmo tempo plana e convexa, o que permite obter bordos com uma 

secção plano-convexa dispostos de forma alterna, ou seja, quando o bordo direito se apresenta 

aplanado na face superior da peça e convexo na outra face, no bordo oposto verifica-se a 

situação  exactamente contrária. Utensílios com estas características tem  sido  identificados em 

                                                                                                                                                           
 
37 Fomos aliás alertados para a particular importância deste último aspecto quando, aproveitando a 
estadia em Portugal de Jacques Pellegrin, tivemos oportunidade de lhe apresentar pessoalmente parte dos 
resultados das nossas investigações e sobre eles trocar algumas impressões, aproveitando naturalmente a 
sua consabida competência no domínio dos estudos tecnológicos. 
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Fig.9.35. Principais combinações observáveis no afeiçoamento esquemático de duas superfícies justapos-
tas (BOËDA, 1995, simplificado): a - biconvexa; b - plano-convexa; c - plano-convexa/plano-convexa; 
 

contextos arqueológicos que permitem a sua associação às “peças bifaciais suportes” de secção 

plano-convexa, tanto mais que apresentam também os respectivos bordos amplamente 

retocados (BOËDA, 1995). Ora, tendo em conta os particularismos já referidos para se poder 

ponderar a correlação das “peças bifaciais suportes” de secção longitudinal plano-convexa com 

os utensílios associáveis à sequência operatória 4, é igualmente possível assinalar a presença 

desta estratégia peculiar de configuração de utensílios cujos bordos apresentam alternadamente 

uma secção plano-convexa entre os bifaces e bifaces parciais da jazida do Casal do Azemel que 

se haviam relacionado com a sequência operatória 2 e que, consequentemente, evidenciavam 

também um desenvolvimento alterno do talhe das suas duas faces (EST.69, EST.73.2 e 

EST.76). 

Não deixa porém de ser significativo que ao contrário das peças tendencialmente plano-

convexas identificadas no âmbito das sequências operatórias 4 e 5, os utensílios agora con-

siderados evidenciassem um afeiçoamento claramente distinto das suas extremidades distais, já 

que entre eles predominavam claramente os utensílios de recorte oblongo e com uma 

morfologia arredondada ou biselada na sua ponta (EST.101.1 e EST.101,2). Em geral, pro-



416                                                                                O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

cedia-se num primeiro momento à definição, simultânea ou não, de dois bordos dispostos 

alternadamente por intermédio de levantamentos de amplitude marginal e com uma inclinação 

oblíqua, utilizando-se cada um deles em seguida para a obtenção de amplas extracções 

invasoras e aplanadas que determinavam a definição de ângulos de ataque bastante agudos ao 

longo dos dois bordos de cada peça, tornando esta disposição possível o seu reavivamento em 

condições similares às que se registavam entre os utensílios da sequência operatória 4. De 

sublinhar que também aqui, em regra, se procedia num primeiro momento à definição da zona 

convexa, efectuando-se só posteriormente o aplanamento complementar, e neste caso adjacente, 

de cada uma das faces do utensílio. A situação descrita podia, no entanto, sofrer alterações 

decorrentes da integração de algumas características originais do suporte na própria 

configuração da peça (EST.101.1 e EST.109.2), o que em casos extremos podia mesmo levar a 

uma substancial diminuição da amplitude do talhe das suas duas faces (EST.93.2 e EST.114.2), 

ou, mais raramente, do próprio desenvolvimento sequencial do talhe que se descreveu 

(EST.105.2 e EST. 109.1). 

Uma das peças arroladas neste estudo cuja leitura técnica se revelou mais curiosa apre-

sentava no âmbito do seu processo de configuração a adopção de uma estratégia típica da 

sequência operatória 4, mas cujo desenvolvimento conduziu, porém, à definição de carac-

terísticas bem mais próximas das peças associadas à sequência operatória 2 (EST.112). 

Tratava-se de um utensílio elaborado a partir de uma lasca 10A com bolbo duplo e talão liso, 

cujas principais dimensões, juntamente com a morfologia cortante da base, permitem classificar 

como correspondendo ao estereótipo morfo-tipológico dos bifaces parciais amigdalóides curto 

e típicos, revelando toda a sua configuração um judicioso aproveitamento da morfologia 

original do suporte, de que resulta aliás a definição de uma silhueta simétrica e apontada e de 

uma secção longitudinal biconvexa e simétrica. O talhe da sua face superior incidiu apenas ao 

longo do respectivo bordo direito, através de levantamentos marginais e oblíquos, permitindo a 

definição na zona distal de uma aresta longitudinal encurvada para a direita, resultante da 

intersecção de um amplo negativo com a superfície cortical do anverso da lasca. O subsequente 

talhe da face oposta, para além de ter determinado o aplanamento da sua zona distal, conferindo 

à peça uma morfologia afilada e apontada bastante característica, desenvolveu-se porém ao 

longo da zona proximal e mesial do respectivo bordo direito através de duas extracções 

marginais e oblíquas, complementares da superfície do talão da lasca que aí se encontra 

preservado em posição proximal, determinando uma secção transversal similar à de muitas das 

peças características da sequência operatória 2, onde os bordos resultam da intersecção de uma 

pequena superfície convexa com uma ampla superfície aplanada, dispostas de forma alterna. 

 

A análise conjunta dos utensílios provenientes da estação paleolítica do Casal do Azemel 

cujo estudo foi agrupado entre os bifaces caracterizava-se, antes do mais, pela sua pronunciada 

diversidade tipológica, neles se destacando a presença de um elevado número de bifaces 

parciais, enquanto entre os chamados bifaces clássicos se identificou um significativo conjunto 



Estação paleolítica do Casal do Azemel 417 
 
 

 

de peças associáveis ao grupo dos bifaces lanceolados. No entanto, em termos tecnológicos, a 

produção destes utensílios não é aqui associável a uma única cadeia operatória específica, mas 

sim a duas distintas cadeias operatórias, cada uma delas alicerçada nos seus próprios esquemas 

conceptuais e operatórios. 

Uma primeira cadeia operatória, minoritária em termos quantitativos, visava obter utensílios 

resultantes da aposição de duas faces convexas definidas por talhe, resultando da sua 

intersecção a definição de um gume cortante e periférico de extensão variável, atributo esse 

complementado por uma extremidade distal quase sempre arredondada ou biselada, 

correspondendo a sua concepção ao tradicional modelo dos bifaces acheulenses. Sempre que 

possível, procurava-se tirar partido da morfologia original dos suportes utilizados, quer 

procedendo à sua criteriosa selecção entre os blocos originais de matéria-prima, amplamente 

disponíveis na região sobre a forma de seixos rolados, quer mesmo enveredando na maior parte 

dos casos por os produzir no âmbito de cadeias operatórias de debitagem de reduzida 

complexidade, como se infere da utilização preferencial de lascas de descorticagem.  

Em termos operatórios a confecção destes utensílios traduzia-se na definição de sucessivos 

esboços volumetricamente resultantes do desenvolvimento alternante ou sequencial do talhe de 

ambas as faces, visando tendencialmente o estabelecimento imediato de planos de equilíbrio 

bifacial e bilateral, já que só pontualmente se recorria posteriormente ao retoque para eliminar 

as irregularidades mais destacadas em cada peça. Mesmo entre os utensílios associáveis a um 

desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, não se observava a definição 

premeditada de qualquer distinção entre elas, para além daquela que decorria da sua 

configuração não simultânea tanto mais que esta era esbatida nalguns casos pela extracção 

eventualmente não contínua de mais do que uma geração de levantamentos numa mesma face 

ou em ambas. De qualquer forma, o reavivamento dos principais atributos destes utensílios 

implica sempre uma redefinição volumétrica da peça, por forma a restabelecer os equilíbrios 

que lhe estavam subjacentes. 

Frequentemente, com o judicioso aproveitamento da morfologia original dos suportes 

seleccionados, o trabalho de configuração destes utensílios era reduzido ao mínimo indis-

pensável, consubstanciando na prática o que alguns autores designam como uma complexi-

ficação da cadeia operatória por compacidade (ROCHE e TEXIER, 1991). 

A segunda cadeia operatória de configuração identificada reunia as peças associadas às 

sequências operatórias 2, 4 e 5, o que em termos quantitativos perfazia mais de 4/5 do total dos 

utensílios aqui estudados. O seu estereótipo mais comum correspondia a um utensílio bifacial 

de silhueta premeditadamente afilada e secção plano-convexa, embora também nela se 

integrassem numerosos utensílios caracterizados pelo tratamento simultaneamente plano e 

convexo das suas duas faces justapostas, a que se associavam em geral extremidades distais 

arredondadas ou biseladas. Em qualquer dos casos tratava-se da criação de suportes 

padronizados, cuja própria configuração permitia a definição de gumes consistentes e efi-

cazmente cortantes, ao contrário do que sucedia com as tradicionalmente chamadas “peças 
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bifaciais suportes”, onde a fase de configuração da peça bifacial não representava mais do que 

uma primeira etapa na própria manufacturação do utensílio, seguindo-se-lhe a cuidadosa 

definição dos bordos por retoque. Contudo, em ambas as variantes desta cadeia operatória era 

por demais evidente que as peças se produziam como se fossem verdadeiros suportes, tal como 

sucedia com as lascas, substituindo-se neste caso a configuração à debitagem para se obter 

determinado tipo de suportes bem mais padronizados (BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 

1990), apenas se limitando no caso em apreço a incidência dos retoques à rectificação dos 

atributos pré-determinados no decurso da própria configuração do suporte. A utilização 

preferencial de lascas como suporte original destas peças reforçava aliás as ilações aduzidas. 

O esquema operatório destes utensílios assentava agora no desenvolvimento não simultâneo 

do processo de configuração das suas duas faces. No primeiro caso considerado procedia-se ini- 

cialmente à definição por talhe de uma face com morfologia marcadamente convexa, após o 

que se procurava estabelecer o aplanamento da face oposta, criando consequentemente entre 

ambas uma acentuada hierarquização. Em contrapartida, no segundo caso mencionado, a 

definição por talhe de ambas as faces da peça havia-se desenrolado segundo uma sequência 

claramente alterna. Estas duas opções permitiam no entanto a definição de um gume cortante e 

periférico resultante da intersecção de levantamentos com inclinação marcadamente oblíqua na 

face de morfologia convexa, com os levantamentos que na face oposta incidiam de forma 

tendencialmente rasante o que não só levava à criação de um gume com um agudo e eficaz 

ângulo de ataque, como também viabilizava a possibilidade de se proceder ao seu 

reavivamento, sem que com isso se tivesse de refinir a volumetria global da peça, à semelhança 

do que sucedia com as “peças bifaciais suportes”. Daí que se possam considerar os utensílios 

em análise no âmbito do amplo grupo dos bifaces do Casal do Azemel como um verdadeiro 

émulo entre as indústrias em quartzito destas últimas peças referidas, muito embora as suas 

especificidades não leve a designá-los sob a égide do mesmo nome, mas sim como peças 

bifaciais plano-convexas. 

Esta nossa interpretação das peças bifaciais do Casal do Azemel conduz aliás a uma reavaliação 

da distribuição dos materiais aí exumados pelos vários grupos de utensílios cuja classificação 

foi anteriormente considerada, onde se destaca desde logo a importância das chamadas peças 

bifaciais  suportes,  já que correspondem ao grupo de utensílios  mais representativo em termos 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fig.9.36. Principal variante da cadeia operatória das “peças bifaciais plano-convexas” identificadas no 

Casal doAzemel. 1 - Lasca-suporte original; 2 - Criação de um plano diédrico na zona distal da peça 
através da intersecção de dois amplos levantamentos transversais e com direcções de percussão opostas; 3 
- Configuração complementar por talhe da face superior da peça (trabalho opcional e de amplitude 
variável); 4 - Aplanamento tendencial da face oposta por levantamentos tendencialmente invasores 
(trabalho igualmente de amplitude variável); 5 - Obtenção de uma extracção de tipo “coup-de-tranchet” na 
zona distal da face inferior da peça, no intuito de ultimar a criação de uma extremidade apontada;                              
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numéricos, remetendo-se os bifaces propriamente ditos expressivamente a um recôndito 

terceiro lugar, após os utensílios sobre lasca e apenas ultrapassando os machados de mão na 

medida em que também se contabilizam entre eles tanto os esboços como os fragmentos de 

bifaces, assim como outras peças cuja sequência operatória de desenvolvimento do talhe das 

duas faces não nos foi possível identificar. 

 

9.2.2.2. Machados de mão 

 

Os machados de mão inventariados no âmbito do estudo da indústria lítica da estação 

paleolítica do Casal do Azemel correspondem a apenas 3,2% do total dos materiais aí exu-

mados, não representando mais do que 14,2% dos utensílios identificados (vd. Quadro 9.4). No 

entanto, se em termos proporcionais as 127 peças contabilizadas ocupavam, como se viu, um 

lugar secundário no cômputo dos utensílios identificados, elas não deixavam de consti-tuir uma 

das mais  significativas  colecções de tais utensílios até agora  recolhida no quadro do estudo do   

 
Quadro 9.58. Casal do Azemel. Estatística das dimensões dos machados de mão ( em mm ). 
  

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 127 92 183 125,2 123 19,45

Largura 127 53 119 86,1 84 12,2

Espessura 127 26 62 40,3 39 7,21

Peso 127 169 1124 445,8 405 168,95

 

 

Paleolítico em Portugal.  Esta situação saí ainda reforçada quando se verifica a singular 

homogeneidade das peças que a integram, todas elas de quartzito e com as respectivas 

superfícies globalmente afectadas pela eolização. 

As lascas suportes utilizadas  na  confecção destes utensílios apresentavam características  

dimensionais relativamente próximas das lascas suporte da generalidade das peças bifaciais, 

muito embora as duas principais medidas de tendência central e a própria observação dos 

polígonos de frequências das respectivas dimensões, permita verificar que no primeiro caso elas 

são em regra ligeiramente mais compridas, mais largas e até mesmo mais pesadas do que as las- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fig.9.37. Variante secundária da cadeia operatória das “peças bifaciais plano-convexas” identificadas 
no Casal do Azemel. 1 - Lasca-suporte original; 2 - Criação de duas extensas séries de extracções relativa-
mente marginais e oblíquas, desenvolvidas de forma alterna ao longo dos dois bordos da peça, dando aí 
origem a duas superfícies de morfologia convexa; 3 - Desenvolvimento a partir dos negativos das 
anteriores extracções de levantamentos invasores e aplanados, que determinam a criação nas duas faces 
justapostas de amplas superfícies aplanadas, cada uma delas complementando a morfologia convexa adja-
cente; 4 - Regularização por retoque da extremidade distal da peça; 
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cas suporte das peças bifaciais (vd. fig.9.10, fig.9.11, fig.9.12 e fig.9.13), as quais evidenciam, 

todavia, uma maior espessura. Mas se em relação a estas últimas peças o próprio processo de 

configuração que lhes está subjacente implica uma alteração da massa inicial do suporte que 

permite explicar a sua menor dimensão, a menor espessura das lascas dos machados de mão 

revela porém uma escolha aparentemente deliberada por suportes mais adelgaçados. 

 
Quadro 9.59. Casal do Azemel. Classificação das lascas suporte dos machados de mão.  
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 14 14,9 10A 8 8,5 19A 15 16

2A 11A 20A

3A 1 1,1 12A 21A

4A 3 3,2 13A 2 2,1 22A 9 9,6

5A 6 6,4 14A 4 4,3 23A 7 7,4

6A 2 2,1 15A 1 1,1 24A 2 2,1

7A 16A 1 1,1 25A 1 1,1

8A 17A 26A 1 1,1

9A 6 6,4 18 7 7,4 27A 4 4,3
 

 

Quanto à sua classificação, as lascas suporte dos utensílios em estudo correspondiam na 

maioria a lascas de primeira geração (78,6%) e apresentavam em geral um talão cortical, regis-

tando-se a sua distribuição pelos diferentes tipos classificativos considerados proporções muito 

próximas das observáveis entre as suas congéneres utilizadas como suportes dos utensílios 

anteriormente analisados (vd. fig.9.14). É pois também aqui possível associar a produção destes 

suportes ao desenvolvimento num local exterior à jazida do Casal do Azemel, onde certamente 

abundaria a matéria-prima utilizada sobre a forma de seixos rolados, de uma cadeia operatória 

de debitagem alicerçada numa exploração pouco intensiva de núcleos de grandes dimensões, 

procedendo-se em seguida ao transporte dos produtos de debitagem aí obtidos para a jazida, 

onde se finalizava a sua transformação em machados de mão através da regularização e 

acondicionamento dos bordos laterais por retoques com uma incidência e amplitude bastante 

variáveis. 

 
Quadro 9.60. Casal do Azemel. Classificação dos talões das lascas suporte dos machados de mão.  
 

Nº % Nº % Nº

Corticais 37 56,1 Suprimidos 215

Facetados 1 1,5

Lisos 28 42,2   ? 1

 

Do ponto de vista da sua classificação estes machados de mão repartem-se por cinco dos 

distintos tipos individualizados no quadro do sistema classficativo morfo-técnico adoptado no 

presente trabalho: 0, I, II, V e VI. Apenas não se encontram novamente aí representados os 

tipos III e I V, ambos resultantes da utilização de suportes obtidos por métodos de debitagem 
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onde a sua pré-determinação requeria uma complexa gestão da superfície de exploração dos 

respectivos núcleos. Sublinhe-se, porém, a presença relativamente paritária dos utensílios 

associados ao tipo 0 e ao tipo II, cada um dos quais abrange cerca de 1/3 do total das peças 

inventariadas, bem como a existência de um expressivo número de machados de mão 

associados ao tipo VI (14,2%). Os machados de mão de tipo I, embora não integrem mais de 

1/5 destes utensílios, surgem, contudo, em termos proporcionais à frente dos utensílios de tipo 

VI (18,9%), assinalando-se também, por último, a existência de um diminuto número de 

utensílios de tipo V (4,7%). 

 
Quadro 9.61. Casal do Azemel. Distribuição classificativa dos machados de mão.  
 

     Tipo  0       Tipo  I      Tipo I I      Tipo V     Tipo V I

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

41 32,3 24 18,9 38 29,9 6 4,7 18 14,2

 
 

Os machados de tipo 0 encontram-se representados por um total de 41 utensílios, denotando 

em geral um judicioso aproveitamento das lascas suporte, o que permitiu a definição de planos 

de equilíbrio bilateral quase sempre bastante apurados, em grande parte devido à adequada 

incidência dos retoques no afeiçoamento de ambos os bordos, tendo em vista um adequado 

manuseamento de tais utensílios pela mão humana. Os suportes escolhidos correspondiam 

naturalmente a lascas de descorticagem, na sua maioria com talão cortical (16 peças), embora o 

número de talões suprimidos fosse quase igual (15) e o dos talões lisos não se encontrasse 

muito distante (10). Na maior parte destas lascas o eixo morfológico desenvolvia-se na oblíqua 

do respectivo eixo de percussão, o que lhes conferia uma morfologia marcadamente desviada, 

situação esta que se reflectia posteriormente entre os machados de mão no predomínio de 

direcções de percussão também elas oblíquas em relação ao eixo de simetria dos utensílios. 

A ausência de qualquer pré-determinação do gume do machado de mão, através da obtenção 

de um levantamento anterior à própria extracção da lasca suporte, restringiu amiúde a peculiar 

definição destes utensílios à transformação dos seus bordos, obrigando por vezes a alicerçar o 

seu reconhecimento na maior ou menor adequação da sua morfologia final e na existência de 

eventuais retoques de regularização no respectivo gume transversal e distal. 

Numa das peças estudadas, a acentuada eolização que afectava toda a sua superfície, in-

cluindo a extensa e regular placa cortical que se apresentava preservada no anverso, levou-nos 

num primeiro momento a admitir a sua classificação entre os machados de mão de tipo VI, já 

que a referida placa cortical se confundia com o testemunho da face de estalamento de uma 

eventual lasca-núcleo utilizada como superfície de exploração (EST. 118.1). Tratava-se, 

contudo, de um machado de mão confeccionado a partir de uma lasca de tipo 10A cujo talão 

liso se encontra preservado numa zona adjacente à base da peça, conferindo à respectiva zona 

proximal uma morfologia mista, determinando o afeiçoamento marginal e contínuo dos bordos 
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por retoques só parcialmente bifaciais uma silhueta de recorte sinuoso, embora particularmente 

equilibrada e simétrica. 

Um outro machado com uma silhueta equilibrada, embora longe de se poder considerar 

estritamente simétrica, resultou igualmente do aproveitamento como suporte de uma lasca 

desviada de tipo 10A e talão liso, evidenciando, porém, o retoque dos seus dois bordos uma 

inclinação e amplitude bem diferenciada (EST.118.2). A este último facto não terá sido aliás 

estranha a convexidade mais acentuada da lasca suporte ao longo do bordo direito do utensílio, 

o que conduziu ao desenvolvimento local de um retoque claramente mais invasor. Em todo o 

caso, o retoque contínuo de ambos os bordos na face superior da peça delineou um recorte 

convexo do córtex do anverso do suporte, conservando-se este representado ao longo de toda a 

peça por uma ampla placa central que significativamente se alarga na zona proximal e junto do 

gume distal do machado de mão, enquanto na face oposta o retoque incidiu apenas na zona 

mesial do respectivo bordo esquerdo, com o claro intuito de adelgaçar o espesso bolbo aí 

existente, embora tal operação tenha também conduzido à parcial fracturação do talão liso da 

lasca suporte, inviabilizando apenas a adequada aferição das respectivas dimensões. 

Em geral os machados de mão de tipo 0 destacavam-se no entanto pela apurada simetria das 

suas silhuetas, atributo este resultante em boa medida da morfologia dos suportes escolhidos, já 

que a regularização dos seus bordos laterais se efectuava por intermédio de retoques marginais 

e quase sempre directos, o que permite também explicar não só a clara prevalência das silhuetas 

em U, dada a tradicional morfologia ovalar dos suportes usados, como também o perfil 

longitudinal em regra plano-convexo e a secção transversal na maior parte dos casos tabular. 

Duas das peças mais representativas resultaram do aproveitamento de lascas de tipo 1A, 

ambas com um eixo de percussão que coincide com o eixo morfológico dos respectivos 

utensílios, apesar de nenhuma delas se poder considerar pelas suas dimensões como alongada 

(EST.119.1 e EST.119.2). No primeiro caso trata-se de um machado de mão que se destaca 

pelo notável equilíbrio das suas formas e pela regularidade com que se desenvolveu o retoque 

directo dos seus dois bordos, recortando simetricamente o córtex preservado na sua face 

superior, sendo esta última situação de realçar quando nos damos conta de que ao único 

levantamento com que no bordo direito do utensílio se determina o seu acomodamento, se 

contrapõe no bordo oposto uma série contínua de levantamentos marginais e oblíquos. Já a 

segunda peça referida, confeccionada a partir de uma espessa lasca de descorticagem, apresenta 

os seus bordos regularizados por retoques particularmente marginais e de incidência abrupta, o 

que confere ao utensílio um aspecto globalmente fruste, apesar de a sua silhueta evidenciar um 

inquestionável equilíbrio e uma indesmentível simetria, com uma secção longitudinal plano-

convexa evidenciando na sua zona distal um recorte em cunha pronunciada. 

Estas últimas características são comuns à quase totalidade dos machados de mão de tipo 0, 

dado que em certa medida decorrem dos suportes usados, embora se nalguns utensílios a 

espessura da sua zona proximal acentua a morfologia em cunha da respectiva secção 

longitudinal (EST.124.2 e EST.125.1), noutros ela é complementada pela morfologia cortante 
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das bases dessas mesmas peças (EST.125.2 e EST.125.3). Paralelamente, a convexidade pouco 

pronunciada do anverso e do reverso dos suportes utilizados, seccionada lateralmente pela 

regularização dos bordos destes machados de mão, revelava-se determinante na prevalência das 

secções transversais tabulares (EST.124.3 e EST.125.3). Por seu lado, o talão destas lascas 

suporte, quando se apresentava preservado, tanto surgia na base do utensílio, contribuindo para 

a sua morfologia espessa e não cortante (EST.124.2 e EST.125.1), como era nalguns casos 

integrado no próprio acondicionamento dos bordos do utensílio, substituindo-se até ao próprio 

retoque, sempre que a morfologia da sua superfície se coadunava com os fins em vista 

(EST.124.3). 

Quanto à regularidade morfológica destas peças, ela é em regra apenas alterada quando o 

trabalho de regularização dos bordos se desenvolveu de forma limitada ou particularmente 

diferenciada, não rectificando em qualquer dos casos possíveis irregularidades originalmente 

existentes no suporte ou então criando-as (EST.125.1). Em todo caso, tais situações revelam-se 

claramente excepcionais no cômputo geral destes utensílios, dado que mesmo os poucos 

machados de mão de tipo 0 que evidenciam uma silhueta em V denotam um apurado plano de 

equilíbrio bilateral (EST.124.1). 

Assinale-se, por último, entre todos estes machados de mão de tipo 0 a presença de uma 

única peça que correspondia ao estereótipo da variante identificada por Benito del Rey 

(BENITO DEL REY, 1972-1973 e 1984a), ou seja, de um utensílio que configurava uma 

situação de transição entre o tipo 0 e o tipo II e/ou V. No caso vertente tratava-se de uma lasca 

de tipo 13A, com um eixo de percussão oblíquo em relação ao eixo morfológico do utensílio, 

resultando a definição do gume transversal deste último da intersecção do córtex preservado no 

anverso da lasca com a respectiva superfície de estalamento. O prolongamento lateral da 

referida superfície cortical, através de um estreito dorso que se prolongava por todo o bordo 

esquerdo do utensílio, foi, contudo, interrompido na respectiva zona distal e mesial pelo 

desenvolvimento local da regularização desse mesmo bordo por retoque marginal, enquanto no 

bordo oposto tal afeiçoamento se traduzia na incidência contínua e total de retoques invasores e 

oblíquos. 

 

Nesta colecção o estudo dos machados de mão de tipo I reportava-se apenas a 24 peças, na 

sua generalidade relativamente atípicas e com uma silhueta frequentemente assimétrica, não 

obstante os retoques de regularização dos seus bordos terem procurado definir silhuetas com 

um recorte equilibrado. Para esta situação muito terá contribuído a má qualidade das lascas 

suporte seleccionadas, onde amiúde se regista a presença de numerosas fracturas, linhas de 

clivagem ou até mesmo de levantamentos com ressalto, as quais correspondiam quase sempre a 

lascas de primeira geração, obtidas na sequência do desenvolvimento lateral da debitagem a 

partir da obtenção de um primeiro levantamento pré-determinante do gume do utensílio. Não 

era, contudo, possível identificar na maior parte dos casos o tipo de talão, já que o mesmo havia 

sido suprimido no decurso do processo de configuração dos utensílios, com a regularização dos 
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respectivos bordos por retoque. Em todo o caso, as direcções de percussão observáveis nestes 

machados de mão sugeriam a utilização como suporte de lascas cujo eixo de percussão era 

tanto transversal como oblíquo em relação ao eixo de morfologia dos utensílios delas obtidos, 

reflectindo-se a original morfologia oblonga de tais produtos de debitagem na definição de 

machados de mão com silhuetas exclusivamente em U, que coexistiam com um perfil 

marcadamente em cunha e uma secção transversal preferencialmente tabular. 

Alguns destes utensílios destacavam-se pelo facto de o negativo da extracção pré-

determinante do gume da peça ocupar mais de 2/3 da face superior do utensílio, limitando-se o 

afeiçoamento dos bordos a um retoque marginal e abrupto, o que reforçava a sua secção 

transversal tabular, enquanto a manifesta obliquidade do gume acentuava a assimetria da 

respectiva silhueta. Mas se em termos estritamente técnicos tais características justificavam a 

inserção destes utensílios no tipo I, a amplitude do negativo que permite a definição do gume e 

a limitada preservação do córtex do anverso do suporte sugerem a sua eventual associação a 

uma situação de transição entre os tipos I e II. 

Numa destas peças o negativo do levantamento que permitiu a pré-determinação do gume do 

utensílio chega a ocupar a quase totalidade da face superior do machado de mão, apresentando-

se apenas aí preservada uma pequena placa cortical na base do utensílio, em posição ortogonal 

em relação à respectiva face de estalamento, que aparentemente corresponde ao dorso cortical 

abrupto de uma lasca 14A que terá sido utilizada como suporte (EST.126.2). O utensílio é aliás 

definido ao longo do bordo esquerdo por um retoque directo, marginal e oblíquo que terá 

obliterado a extensão do dorso cortical para esta zona do suporte, enquanto a regularização do 

bordo direito se processou por intermédio de um retoque marginal e abrupto, persistindo 

incólumes os atributos que permitem considerá-lo como uma peça de transição entre os tipos I e 

II. 

Noutros casos, ainda que em menor número, as características descritas são acompanhadas 

por um processo de configuração dos machados de mão alicerçado na regularização dos 

respectivos bordos por retoques tendencialmente invasores, que redefinem pelo menos 

parcialmente a volumetria da própria peça, permitindo considerar que se tratam agora de 

utensílios de transição entre os tipos I e V. 

Uma das peças em questão resultou do aproveitamento de uma lasca 24A relativamente 

alargada, cujo bordo cortical original se encontra preservado na zona proximal da peça, 

apresentando ao longo de ambos os bordos uma regularização consubstanciada no desen-

volvimento de um retoque contínuo, invasor, oblíquo, bifacial e alternante, o que confere ao 

utensílio final uma proximidade, em simultâneo, aos machados de mão de tipo I e de tipo V 

(EST.123.1). Na verdade, se de um ponto de vista técnico é inequívoca a sua integração entre 

os machados de mão de tipo I, a regularização dos respectivos bordos é feita por intermédio de 

extracções cuja amplitude implica já uma alteração da volumetria original do utensílio, 

aproximando-o consequentemente do modelo subjacente aos machados de mão de tipo V. 

Outro utensílio com características similares resultou da transformação de uma lasca 22A 
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alargada, apresentando a ampla extracção pré-determinante do seu gume uma direcção de 

percussão idêntica à da lasca suporte, testemunhando bem o desenvolvimento lateral da 

exploração do respectivo núcleo (EST.127.2). A regularização dos seus dois bordos iniciou-se 

contudo por uma série de extracções inversas, contínuas e marginais, aproveitadas em seguida 

como planos de percussão para a obtenção de levantamentos directos e invasores que 

determinaram a associação da peça a uma situação de transição entre os machados de mão de 

tipo I e V. 

Saliente-se que cerca de 1/2 dos machados de mão contabilizados no tipo I da classificação 

adoptada correspondem a estas variantes de transição para os tipos II e V, enquanto os restantes 

utensílios considerados se destacam em geral pela sua atipicidade e morfologia pouco 

equilibrada. 

 

Significativamente bem mais numerosos, os machados de mão de tipo II surgem em seguida 

representados por 38 peças, quantitativo esse só ligeiramente superado pelo dos machados de 

mão de tipo 0, com os quais aliás compartilham o mesmo expressivo equilíbrio de formas, não 

só resultante da cuidada produção e subsequente aproveitamento de suportes adequados, como 

também da sua judiciosa transformação. Em regra, tais suportes correspondem aqui a lascas de 

segunda geração com um eixo de percussão na maioria dos casos oblíquo em relação ao 

respectivo eixo morfológico, embora fossem igualmente numerosas as peças em que estes dois 

elementos se cruzavam na perpendicular conferindo em consequência à lasca uma morfologia 

claramente alargada, enquanto os talões se repartiam com relativa paridade entre os corticais, 

lisos e suprimidos. Curiosamente, porém, cerca de 1/3 das peças resultavam da transformação 

de lascas de primeira geração associadas a um desenvolvimento lateral do talhe, o que conduzia 

a que na base de tais utensílios se incorporasse o bordo cortical abrupto ou semi-abrupto da 

lasca suporte ou a plataforma ortogonal do respectivo talão, registando-se no primeiro caso 

quase sempre o aproveitamento do talão para a regularização de um dos bordos do utensílio, 

complementando-o ou não com extracções adicionais, enquanto no segundo era o próprio bordo 

cortical que frequentemente era utilizado para o mesmo efeito, acompanhado por retoques 

suplementares. Ao tipo de suportes usados e aos constrangimentos morfológicos que 

normalmente acompanhavam a sua produção não seria também aqui estranha a prevalência de 

machados de mão com a silhueta em U, enquanto às características do anverso dos suportes se 

pode imputar a repartição mais equitativa das secções transversais dos machados de mão de 

tipo II pelas categorias tabulares, biconvexas assimétricas e plano-convexas. 

Uma das peças mais significativas deste tipo de machados de mão foi elaborada a partir de 

uma lasca 14A com talão liso e dorso cortical abrupto, atributos estes que foram judiciosamente 

integrados na definição final do próprio utensílio (EST.120.2). A sua face superior apresenta-se 

recoberta por amplos negativos, complementados ao longo de ambos os bordos por retoques de 

afeiçoamento posteriores, marginais e oblíquos, enquanto na face inferior se encontram 

conservados os elementos característicos do reverso da lasca suporte, já que a incidência do 
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posterior trabalho de acondicionamento da peça se limita aí à zona distal e mesial do bordo 

direito da peça, na continuação clara do dorso cortical do suporte preservado em posição 

proximal, enquanto no bordo oposto essa mesma regularização se circunscreve a um único 

levantamento em posição mesial, adjacente ao ponto de impacto observável na plataforma do 

talão que nele se insere. 

Num outro utensílio estudado, o mesmo sentido de oportunidade no aproveitamento das 

características morfológicas originais do suporte conduziu à definição de uma peça com 

silhueta em V, embora bastante equilibrada e denotando uma apreciável simetria, evidenciando 

o seu gume transversal um ligeiro espatulamento (EST.126.3). Neste caso o utensílio foi 

confeccionado a partir de uma lasca 9A cujo talão cortical, com duplo bolbo e definindo um 

plano ortogonal em relação às duas superfícies do utensílio, ocupa toda a metade proximal do 

bordo direito da peça, restringindo-se aí a respectiva regularização a um único levantamento 

inverso, marginal e oblíquo que se estende pelo resto do bordo. Por seu turno, o bordo oposto é 

afeiçoado na sua zona distal e mesial por retoques directos, marginais e oblíquos, 

complementado na zona mesial e proximal por retoques inversos, marginais e abruptos nem 

sempre fáceis de individualizar, determinando no seu conjunto todo este trabalho de 

configuração do machado de mão a definição de uma secção transversal marcadamente tabular. 

Ainda que excepcionalmente, surgem também aqui alguns utensílios que indiciam um 

processo de transição entre os machados de mão de tipo II e de tipo V. Exemplo desta situação 

é o utensílio confeccionado a partir de uma lasca 9A alongada, cujo talão cortical foi integrado 

na base espessa do utensílio (EST.120.1). Com efeito, tendo-se iniciado o seu processo de 

regularização dos bordos por uma primeira série de levantamentos inversos, marginais e 

oblíquos ao longo do bordo direito, utilizados em seguida como plano de percussão para a 

obtenção de uma nova série de extracções directas, invasoras e ligeiramente oblíquas ao longo 

do mesmo bordo, complementadas por um único e grande levantamento directo no bordo 

oposto, trabalho este desenvolvido segundo uma sequência alterna do respectivo talhe, ele foi 

igualmente responsável por uma redefinição da volumetria de toda a face superior do utensílio, 

o que sugere a sua aproximação aos machados de mão de tipo V, não obstante em termos 

termos técnicos a sua associação ao tipo II ser inquestionável. Globalmente trata-se de uma 

peça equilibrada, apesar de à sinuosidade do bordo esquerdo se contrapôr a convexidade 

regular do bordo direito, o que determina a sua relativa assimetria. 

De registar, porém, que para além do seu apreciável equilíbrio morfológico, atributo que 

aliás compartilham com os não menos numerosos machados de mão de tipo 0, estes utensílios 

se destacam em particular pela sua associação ao aproveitamento de suportes produzidos 

segundo estratégias de debitagem assentes numa exploração mais intensiva dos respectivos 

núcleos, sem que tal situação implicasse o abandono da característica pré-determinação do seu 

gume. 

 

Não se tendo identificado nesta colecção, como já se referiu, qualquer utensílio associado 
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aos tipos III e IV, surgem em seguida, pela sua ordem classificativa, os machados de mão de 

tipo V, individualizados essencialmente pelo facto de a regularização dos seus bordos laterais 

se ter processado por intermédio da extracção de levantamentos amplos e invasores que 

determinaram a redefinição volumétrica da peça, aproximando-a em consequência do arquétipo 

tradicional dos chamados “bifaces-hachereaux” ou “hachereaux-bifaces”. Prevalece, contudo, 

como elemento decisivo na classificação destes utensílios a definição do seu gume distal e 

transversal pela intersecção da face de estalamento das respectivas lascas suporte com os 

negativos de extracções premeditadamente realizadas antes da obtenção de tais suportes. 

É no entanto escasso o número de peças associadas a este tipo de machados de mão entre os 

materiais líticos exumados na estação paleolítica do Casal do Azemel - os 6 utensílios in-

ventariados representam apenas 4,7% do total dos machados de mão aí recolhidos - muito 

embora todas elas evidenciem assinaláveis planos de equilíbrio bilaterais e bifaciais, bem 

patentes nas suas silhuetas simétricas de recorte em U e na circunstância de duas destas peças 

apresentarem também secções transversais igualmente simétricas. Em qualquer dos casos 

ignora-se contudo quer a direcção de percussão destes utensílios, quer o tipo de lascas suporte a 

que preferencialmente se recorria para se iniciar a sua confecção, já que os estigmas 

susceptíveis de propiciarem a definição de tais atributos eram em boa parte obliterados no 

decurso do próprio processo de configuração dos utensílios. 

Uma das peças mais características que aí se identificaram corresponde a um machado de 

mão elaborado a partir de uma lasca cuja classificação precisa se desconhece, apresentando os 

seus dois bordos regularizados de forma contínua por levantamentos bifaciais, amplos e 

invasores que definem a volumetria geral do utensílio, resultante, consequentemente, da 

justaposição de duas faces amplamente talhadas (EST.121.1). Apenas um levantamento, 

claramente posterior, inverso e entalhante, localizado na zona distal do bordo direito, confere 

localmente à silhueta desse mesmo bordo uma sinuosidade que contrasta com a regularidade da 

convexidade patente no bordo oposto, sem que tal situação adultere significativamente o global 

equilíbrio morfológico do utensílio, onde aliás uma característica silhueta em U permite 

vislumbrar a relativa simetria do seu recorte. Registe-se que o desenvolvimento do talhe de 

ambas as faces se desenrolou de forma alterna, iniciando-se em simultâneo por uma primeira 

geração de levantamentos que incidiram de forma directa no bordo direito e de forma inversa 

no bordo oposto da peça, tendo-se em seguida utilizado os respectivos negativos como planos 

de percussão dos subsequentes levantamentos que visavam o talhe complementar de ambas as 

faces, sem se eliminar significativamente as superfícies remanescentes do suporte que 

permitiram a pré-determinação de um gume transversal, convexo e regular na zona distal da 

peça. De igual forma, também uma pequena placa cortical presente na base da face superior do 

utensílio testemunha aí a preservação do anverso do suporte, não impedindo, contudo, o 

desenvolvimento de amplos levantamentos de regularização dos bordos e de configuração da 

volumetria do utensílio.  

Situação similar é observável numa outra peça com silhueta em U, igualmente equilibrada e 



430                                                                                O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

simétrica, complementada por uma secção transversal biconvexa e igualmente simétrica, onde 

se observa em ambas as faces, em posição central, amplos testemunhos da superfície original 

do anverso e reverso da lasca suporte (EST.121.2). Trata-se aliás de um caso limite, já que a 

conservação na face superior de uma placa cortical, longitudinalmente alongada e adjacente ao 

negativo pré-determinante do gume do utensílio, não impede que os levantamentos laterais de 

regularização dos dois bordos alterem a configuração volumétrica desta face, o mesmo 

sucedendo na face oposta com a preservação em posição central na zona distal e mesial da peça 

da face de estalamento da lasca suporte. Em termos operatórios assinale-se que o talhe das duas 

faces se desenrolou aqui de forma sequencial, tendo-se procedido inicialmente à definição da 

face inferior, apesar de a finalização da peça se consubstanciar na eliminação por retoque 

inverso de uma zona espessa remanescente na parte proximal da peça, junto do respectivo 

bordo esquerdo. 

A presença de vestígios da superfície original das lascas suporte, distintos dos testemunhos 

da sua face de estalamento e do negativo pré-determinante de cuja intersecção resulta o gume 

que individualiza estes utensílios, é aliás uma característica comum à generalidade dos 

machados de mão inventariados em associação com o tipo V, o que não impede todavia que os 

levantamentos que neles procuram estabelecer a regularização dos dois bordos, definam ao 

mesmo tempo, e em simultâneo, o relativo equilíbrio bilateral e bifacial de cada peça 

(EST.127.1 e EST.127.3). 

 

Finalmente há que assinalar a presença de machados de mão de tipo VI, resultantes da 

transformação de lascas suporte obtidas segundo o método de debitagem Kombewa, método 

este alicerçado na judiciosa pré-determinação da sua morfologia a partir do aproveitamento da 

regular convexidade da face de estalamento das lascas-núcleo exploradas. Muito embora este 

procedimento não implicasse uma preparação particularmente laboriosa do núcleo, nem por 

isso deixava de prefigurar uma complexidade similar com outros métodos de debitagem com os 

quais partilhava no essencial um mesmo esquema conceptual. Apenas os procedimentos 

operatórios para atingir os objectivos pretendidos surgiam aqui claramente simplificados, dada 

a natural adequação das superfícies a explorar para o fim em vista. 

Compreender-se-á assim melhor a importância das 18 peças associadas ao tipo VI no âmbito 

do estudo da indústria lítica do Casal do Azemel, uma indústria onde é particularmente escassa 

a presença de vestígios do método de debitagem Levallois ou de outros métodos de debitagem 

igualmente pré-determinantes. Em todo caso, no cômputo geral estas peças não deixam de 

representar 14,2% do total dos machados de mão contabilizados, apresentando em geral 

silhuetas equilibradas de recorte em U e com uma secção transversal preferencialmente tabular, 

atributo este decorrente de uma regularização dos bordos efectuada quase sempre por retoques 

de amplitude marginal e inclinação oblíqua ou mesmo abrupta. Acresce que na sua quase 

totalidade as respectivas lascas suporte evidenciavam direcções de percussão oblíquas ou 

transversais em relação ao eixo morfológico das peças. 
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Um dos utensílios que melhor caracteriza este grupo de machados de mão foi elaborado a 

partir de uma lasca Kombewa relativamente espessa e de talão cortical, com uma direcção de 

percussão oblíqua em relação ao eixo do utensílio (EST.126.1). Após a obtenção do suporte, o 

processo de configuração da peça foi finalizado com a regularização do seu bordo direito por 

um retoque contínuo, marginal e parcialmente bifacial, enquanto no bordo oposto tal trabalho 

se limitou à obtenção de um único e amplo levantamento directo que se espraia por toda a 

metade distal desse mesmo bordo, complementando a superfície ortogonal em relação às duas 

faces da peça que se desenvolve por toda a zona proximal do bordo. Daí resulta a definição de 

um utensílio de silhueta em U, equilibrada, embora com um recorte algo assimétrico em boa 

medida resultante da pronunciada obliquidade do seu gume distal, e uma secção transversal 

tabular, sendo ainda de nela destacar a circunstância de a sua face inferior se apresentar 

significativamente bem mais eolizada. 

Pontualmente, porém, alguns destes machados de mão de tipo VI indiciavam a sua 

aproximação a outros tipos de utensílios similares, quase sempre individualizados por apre-

sentarem características bem mais complexas, tanto associadas à definição do respectivo gume 

distal e até à sua eventual pré-determinação, como ao próprio processo de configuração final da 

peça. 

Como exemplo desta última situação é de registar a identificação de um utensílio sobre lasca 

Kombewa onde a regularização dos seus dois bordos se traduziu em boa parte na extracção de 

amplos levantamentos invasores que muito contribuiram para a definição da volumetria final da 

peça, sugerindo claramente a sua aproximação aos machados de mão de tipo V, apesar de em 

termos classificativos prevalecerem os critérios técnicos subjacentes à definição do seu gume e 

directamente relacionados com a própria obtenção do suporte (EST.121.1). Na sua face 

superior surge amplamente conservada em posição central a superfície de estalamento 

aparentemente correspondente ao anverso do suporte, embora se apresente delimitada ao longo 

do bordo direito por levantamentos amplos e invasores e no bordo esquerdo por levantamentos 

marginais e oblíquos, quase todos significativamente marcados por ressalto e apenas 

estabelecendo exclusivamente a regularização do respectivo bordo. Em contraponto, na face 

inferior a superfície de estalamento que define o gume distal do utensílio surge confinada à 

zona distal da peça, encontrando-se toda a sua restante área dessa face ocupada por 

levantamentos amplos e invasores que estabelecem a configuração final do utensílio, onde 

emerge a definição de uma silhueta em U relativamente equilibrada, apesar de a obliquidade do 

seu gume distal lhe conferir uma certa assimetria. 

Numa outra peça deste grupo de machados de mão a cuidada transformação do suporte 

permitiu a definição de um utensílio globalmente equilibrado e com uma morfologia bastante 

apurada, destacando-se em particular a sua silhueta simétrica em U, não obstante a conservação 

na base da face superior do utensílio de uma placa cortical residual possivelmente proveniente 

do reverso da lasca-núcleo (EST.121.2). Trata-se pois de uma peça particularmente 

significativa em termos morfo-tipológicos, destacando-se mesmo pelo seu refinamento do 
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conjunto dos materiais líticos exumados, mas cujas características mais significativas residem 

na circunstância de apresentar uma volumetria final em grande medida determinada pelos 

amplos levantamento que estabelecem a regularização dos seus dois bordos e de a definição do 

seu bordo distal resultar da intersecção da face de estalamento da lasca núcleo com o negativo 

de uma extracção de tipo Kombewa anterior à própria obtenção da lasca suporte. Mas se a 

primeira situação aproxima de certa forma este utensílio dos machados de mão de tipo V, no 

segundo caso ela configura uma estratégia de definição característica dos machados de mão de 

tipo I, embora no final prevaleça a classificação decorrente da identificação do método de 

debitagem que permitiu a obtenção da lasca suporte, facto esse bem revelador da sua 

importância na definição do conjunto dos machados de mão. 

 

No seu conjunto o estudo de todos estes machados de mão permite realçar a produção 

preferencial de utensílios de morfologia globalmente equilibrada e com uma silhueta ten-

dencialmente simétrica. A maior parte deles denota uma direcção de percussão oblíqua (46%), 

apesar de ser também significativo o número de peças cujo suporte evidenciava uma direcção 

de percussão transversal em relação ao eixo morfológico do machado de mão (29,8%), 

enquanto a utilização de lascas cujo eixo de percussão coincidia com o eixo morfológico da 

peça pouco ultrapassava 1/10 das peças inventariadas. 

 
Quadro 9.62. Casal do Azemel. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da sua di-
recção de percussão. 
 

N W E NW NE ?

0 6 4 5 12 13 1

I 4 6 5 5 3

I I 6 6 5 10 5 6

V 6

V I 1 4 4 4 3 2

 

  

Por outro lado, a associação destes utensílios a silhuetas com um recorte quase exclusi-

vamente em U, não pode ser dissociada da circunstância de eles resultarem do aproveitamento 

de lascas de quartzito, debitadas a partir da exploração de amplos seixos rolados, o que lhes 

conferia uma morfologia por norma oblonga. Trata-se de uma situação aliás comum à 

generalidade dos vários tipos de machados identificados. 
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Quadro 9.63. Casal do Azemel. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da sua 
silhueta. 
 

      Tipo 0       Tipo I      Tipo I I      Tipo V     Tipo V I       Totais

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

U 38 33,3 22 19,3 34 29,8 6 5,3 14 12,3 114 91,9

V 3 - 3 - 4 - 10 8,1

 

 

 Já a expressiva prevalência das secções transversais tabulares (52,4%), seguidas de perto 

pelas biconvexas assimétricas (30,1%), confere em simultâneo importância tanto ao 

aproveitamento da morfologia inicial do suporte, como à eventual necessidade da sua alteração 

através da redefinição e alteração da sua volumetria, testemunhando ainda a incidência 

marginal dos retoques de regularização e acondicionamento dos bordos de muitas destas peças. 

A correlação entre si dos principais atributos que caracterizam estes machados de mão está 

porém longe de ser particularmente concludente. O facto destas peças revelarem na esmagadora 

maioria dos casos uma silhueta em U, leva a que os utensílios com tal atributo não evidenciem, 

no que se refere à sua direcção de percussão e à morfologia da sua secção transversal, 

características distintivas da generalidade dos machados de mão em estudo. Apenas em relação 

aos machados de mão com uma silhueta em V se verifica que na maioria dos casos a sua 

direcção de percussão é oblíqua e a secção transversal preferencialmente tabular, muito embora 

tais observações se reportem a quantitativos muito pouco repre-sentativos. 

 
Quadro 9.64. Casal do Azemel. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da sua 
secção transversal.  
 

         Totais
Tipo 0 Tipo I Tipo I I Tipo V Tipo V I Nº %

Biconvexa assimétrica 13 5 13 3 4 38 30,1

Biconvexa simétrica 1 2 1 4 3,2

Plano-convexa 3 3 10 2 18 14,3

Tabular 24 15 15 1 11 66 52,4

 

 

Quanto às relações que se podem estabelecer entre a direcção de percussão destes utensílios 

e a sua secção transversal, as conexões registadas revelam-se na generalidade dos casos 

perfeitamente aleatórias. 
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Quadro 9.65. Casal do Azemel. Correlação entre a silhueta dos machados de mão e a sua direcção de per-
cussão. 
 

       N       W        E      NW       NE        ?

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

U 13 11,4 14 12,3 19 16,7 28 24,5 23 20,2 17 14,9

V 3 - 1 - 3 - 3 -

Totais 13 10,5 17 13,7 20 16,1 31 25 26 21 17 13,7

 

 

A repartição mais equitativa destes utensílios pelas várias categorias morfo-tecnológicas 

consideradas no âmbito do sistema classificativo adoptado é, sem dúvida, a característica que 

de imediato se destaca no seu estudo. Sublinhe-se, contudo, que a expressiva representação dos 

machados de mão de tipo 0  persiste também aqui, ainda que em termos proporcionais mais 

comedida e acompanhada de perto por um quantitativo similar de machados de mão de tipo II, 

cuja manufactura pressupunha a obtenção de suportes provenientes de uma intensiva 

exploração dos respectivos núcleos. Já os machados de mão de tipo I surgem em termos 

absolutos, por seu turno, em menor número, apresentando muitos deles o respectivo gume pré-

determinado através da obtenção de um negativo anterior à extracção do suporte de 2/3 do 

anverso da peça,  enquanto  noutros é  a amplitude invasora dos levantamentos que estabelecem 

   
Quadro 9.66. Casal do Azemel. Correlação entre a secção transversal dos machados de mão e a sua 
silhueta. 
 

Biconvexa assimétrica Biconvexa simétrica Plano-convexa Tabular

U 36 3 16 59

V 1 1 1 7

 

 
Quadro 9.67. Casal do Azemel. Correlação entre a direcção de percussão dos machados de mão e a 
respectiva secção transversal. 
 

N W E NW NE ?

Biconvexa assimétrica 2 5 7 10 8 6

Biconvexa simétrica 2 2

Plano-convexa 3 2 4 4 3 2

Tabular 8 11 9 13 15 8

 

 

a regularização dos seus dois bordos que os relaciona com os machados de mão de tipo V, pois 

a definição de um plano de equilíbrio bilateral é aí manifestamente complementada por um 
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plano de equilíbrio bifacial no quadro de um processo global de tendencial configuração 

volumétrica de toda a peça. Não deixa no entanto de ser curioso verificar que esta aproximação 

dos machados de mão de tipo I e até mesmo do tipo II e VI aos machados de mão de tipo V 

contrasta com uma representação bastante diminuta dos verdadeiros machados de mão de tipo 

V, o que nos leva a pensar que o cuidado posto na configuração destes utensílios seria amiúde 

parcialmente dispensado pela particular adequação dos suportes seleccionados ou 

propositadamente obtidos para o efeito, como sucedia de forma expressiva com a pré-

determinação dos machados de mão de tipo VI. 

Mas se esta composição classificativa dos machados de mão estudados revela a acrescida 

presença de tipos tecnologicamente mais complexos, não deixa de ser significativo recordar a 

continuada ausência dos machados de mão dos tipos III e IV, resultantes do aproveitamento de 

suportes produzidos por métodos de debitagem especificamente pré-determinantes e assentando 

ambos numa cuidada preparação prévia da superfície a explorar e mesmo na sua eventual 

subsequente gestão, por forma a prolongar a obtenção de produtos de debitagem pré-

determinados. A pré-determinação da morfologia dos suportes restringe-se assim 

aparentemente aos machados de mão de tipo VI, onde a extracção de lascas a partir da face de 

estalamento de lascas-núcleos produzidos para o efeito permitia alcançar tal desiderato através 

de um judicioso aproveitamento da regularidade da sua convexidade, morfologia esta que 

servia de guia à extracção pré-determinada a obter (DAUVOIS, 1981). 

Ora, nas suas principais linhas de força, é possível vislumbrar a aplicação destes mesmos 

princípios na exploração por talhe de seixos rolados de quartzito, principalmente quando tal 

sucedia em contextos onde o aprovisionamento da matéria-prima primava pela sua abundância, 

facilitando naturalmente a selecção dos seixos rolados com a morfologia mais apropriada para o 

efeito. A possibilidade de esta situação ocorrer no âmbito do desenvolvimento das indústrias 

paleolíticas de quartzito tem sido aliás ponderada em diferentes contextos por vários autores 

(DAUVOIS, 1981, MEIRELES 1992), não se podendo dela obviamente excluir a própria 

produção de suportes para os numerosos machados de mão de tipo 0 que se inventariaram, tanto 

mais que estes utensílios revelavam um apuro morfológico particularmente significativo a par 

de um trabalho de regularização dos respectivos bordos quase sempre reduzido ao mínimo 

indispensável (CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997). Num ou noutro caso é até às vezes difícil 

verificar se se trata de um machado de mão de tipo 0 ou de tipo VI, já que a alteração 

superficial destas peças nem sempre torna clara a distinção entre a regular convexidade da 

superfície cortical preservada no anverso de uma lasca de descorticagem e a similar morfologia 

do testemunho da superfície de lascamento de uma lasca-núcleo que corresponde à face 

superior de uma lasca Kombewa. 

Em termos práticos, as ilações atrás aduzidas sugerem que perto de 1/2 dos utensílios es-

tudados podem ter visto o seu processo de manufactura iniciar-se com a pré-determinação dos 

seus suportes, muito embora tal procedimento não resultasse de uma preparação cuidada e 

específica da superfície de debitagem dos respectivos núcleos, como sucedia no âmbito do mé- 
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todo Levallois ou do seu congénere que permitia a obtenção das lascas de tipo Tabelbala-

Tachenghit, mas de um judicioso aproveitamento da regularidade de uma convexidade pré-

existente nos blocos de matéria-prima seleccionados ou neles criada específicamente para o fim 

em vista, dando origem no primeiro caso aos machados de mão de tipo 0 e no segundo aos 

machados de mão de tipo VI. Se a esta situação adicionarmos a circunstância de os restantes 

machados de mão inventariados se repartirem maioritariamente pelo tipo II, implicando a 

obtenção de suportes resultantes de uma intensiva exploração dos seus núcleos, e em menor 

número pelo tipo I, indiciando estes frequentemente situações de clara transição para tipos mais 

evolucionados, como era o caso dos tipos II e V, facilmente se verifica que no conjunto estes 

utensílios se individualizam nesta indústria não só pelo seu apuro  morfológico, como também 

pela sua acrescida complexidade tecnológica. 

Do ponto de vista tecnológico é assim possível visualizar igualmente a existência de uma 

cadeia operatória autónoma de produção de machados de mão que repartia com a generalidade 

das peças bifaciais uma mesma estratégia de aprovisionamento da matéria-prima, claramente 

exterior à jazida e baseada na abundância dessa mesma matéria-prima sob a forma de seixos 

rolados de quartzito de grandes dimensões. Aí decorreria também a própria produção dos 

suportes destes utensílios, alicerçada tanto na exploração de seixos rolados seleccionados pela 

regularidade da sua arredondada superfície externa, como na sua obtenção a partir da aplicação 

de diferentes métodos de debitagem. Só a fase subsequente da sua manufacturação se 

desenrolaria na estação paleolítica do Casal do Azemel, altura em que se procedia 

essencialmente à regularização por retoque dos dois bordos destes utensílios, visando conferir-

lhes uma morfologia favorável à sua preensão pela mão humana. A identificação de inúmeras 

peças com retoques de utilização no seu gume, bem como a recolha de diversos fragmentos 

destes mesmos utensílios nesta jazida, testemunha também a utilização local destas peças e o 

seu subsequente abandono. 

Em qualquer dos casos, ressalta como elemento caracterizador da indústria em estudo a 

acrescida complexificação tecnológica da respectiva cadeia operatória de produção dos 

machados de mão, quer através da forte pré-determinação da morfologia dos próprios suportes 

ou da exclusiva pré-determinação do seu gume característico, quer ainda pela configuração 

mais alargada da volumetria final de outras peças. Nas duas primeiras situações descritas 

integravam-se os machados de mão cujo suporte havia sido pré-determinado, ou em que tal 

operação se havia limitado à definição do seu gume individualizador, limitando-se a sua 

posterior configuração a um acomodamento frequentemente parcial da morfologia dos seus 

dois bordos laterais, o que se traduz num encurtamento do respectivo esquema operatório e 

revela o que alguns autores designam por uma complexificação da cadeia operatória por 

compacidade (ROCHE e TEXIER, 1991). O segundo caso referido reportava-se à definição de 

machados de mão a partir da utilização de lascas de segunda geração como suportes ou da 

definição da volumetria da peça por amplos levantamentos bifaciais, ainda que quase sempre a 

forte pré-determinação da morfologia dos suportes limitasse a incidência de uma tal transforma-  
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ção, sem impedir o estabelecimento de um plano de equilíbrio bifacial. Tratava-se agora 

claramente de um alongamento da cadeia operatória dos utensílios em estudo, consubstanciado 

no que os mesmos autores atrás citados denominam por aumento da complexidade por 

sobreposição (ROCHE e TEXIER, 1991). 

 

9.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

 

O estudo deste grupo de utensílios incidiu sobre um total de 179 peças que correspondiam a 

5,2% da totalidade dos materiais exumados no decurso dos trabalhos efectuados na estação 

paleolítica do Casal do Azemel, não representando porém mais de 20% dos utensílios aí 

contabilizados. No entanto, em termos quantitativos constituiam o segundo grupo de utensílios 

mais importante, logo a seguir às peças bifaciais e em particular às chamadas “peças bifaciais 

plano-convexas”, já que relativamente aos bifaces considerados no seu sentido tecnológico 

mais restrito, equivalente ao das designadas “peças bifaciais utensílios”, os utensílios sobre 

lasca surgiam claramente melhor representados. 

Quanto às matérias-primas utilizadas e ao estado físico das suas superfícies, estes utensílios 

distinguiam-se pela sua particular homogeneidade, já que na sua quase totalidade eram de 

quartzito (97,2%) e apresentavam-se globalmente afectados pela eolização (95%). O seu estudo 

permitiu ainda verificar que o reduzido número de peças associável a outras matérias-primas 

correspondiam quase sempre a materiais eolizadas, enquanto o diminuto conjunto de utensílios 

cujo estado físico se diferenciava da maioria da amostragem era curiosamente de quartzito. 

 
Quadro 9.68. Casal do Azemel. Distribuição dos utensílios sobre lasca em função da natureza das suas 
matérias-primas e do respectivo estado físico. 
 

E F : E E F : pe E F : dp E F : 3        Totais

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Quartzito 166 95,4 2 1,1 4 2,3 2 1,1 174 97,2

Sílex 3 - 1 - 4 2,2

Outra 1 - 1 0,6

Totais 170 95 2 1,1 4 2,2 3 1,7

 

 

No que se refere à classificação dos suportes utilizados, destaca-se aqui uma clara similitude 

com os quantitativos aferidos para o conjunto das lascas inventaridas no presente trabalho, já 

que as lascas de primeira geração identificadas se sobrepõem também apenas ligeiramente às 

lascas de segunda geração, evidenciando aliás valores proporcionalmente muito próximos dos 

aí registados. A relação entre as lascas de primeira e segunda geração é agora de 51,1% contra 

48,9%, enquanto para a totalidade das peças contabilizadas os valores aferidos eram, respec-

tivamente, de 51,8% e de 48,2%.  
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Quadro 9.69. Casal do Azemel. Classificação das lascas suporte dos utensílios sobre lasca. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 11 7,9 10A 17 12,2 19A 10 7,2

2A 11A 1 0,7 20A

3A 12A 21A

4A 1 0,7 13A 2 1,4 22A 2 1,4

5A 3 2,2 14A 2 1,4 23A 6 4,3

6A 5 3,6 15A 8 5,8 24A 3 2,2

7A 3 2,2 16A 7 5 25A 1 0,7

8A 17A 1 0,7 26A 1 0,7

9A 17 12,2 18 37 26,6 27A 1 0,7
 

 

Relativamente aos seus talões, o predomínio dos talões lisos sobre os talões corticais era 

todavia bastante mais expressivo, representando cada um deles, respectivamente, 52,5% e 

33,3% do total dos talões identificados, enquanto os índices de facetagem restrita e ampla 

apresentavam valores igualmente mais significativos: 7,5 e 14,2. Em todo caso, quando se 

comparam os polígonos de frequências cumuladas referentes à classificação da totalidade das 

lascas da indústria em estudo com os seus congéneres respeitantes às lascas utilizadas como 

suporte das peças bifaciais, dos machados de mão ou dos utensílios sobre lasca, torna-se por 

demais evidente a proximidade destes últimos com os primeiros e a sua pronunciada distinção 

das lascas preferencialmente usadas como suporte no âmbito do processo de manufactura das 

peças bifaciais e dos machados de mão (vd. fig.9.14). 

 
Quadro 9.70. Casal do Azemel. Classificação dos talões das lascas suporte dos utensílios sobre lasca. 
 

Nº % Nº % Nº

Corticais 40 33,3 Diedro 8 6,7 Suprimido 23

Lisos 63 52,5 Facetado 9 7,5 Fracturado 6
 

 

Paralelamente, analisando quer a estatística das suas principais dimensões, quer os polí-

gonos de frequências respeitantes a essas mesmas variáveis (vd. fig. 9.10, 9.11 e 9.12), era não 

só igualmente clara a diferenciação entre as peças utilizadas como suporte dos utensílios sobre 

lasca e as lascas suporte da generalidade das peças bifaciais e dos machados de mão, como 

também se revelava ao mesmo tempo a sua manifesta proximidade da totalidade das lascas 

contabilizadas nesta jazida. Esta última situação era bem patente nos referidos polígonos de 

frequências na distribuição dos materiais envolvidos pelas várias classes dimensionais 

consideradas, sendo praticamente constante e bem exprimido o seu carácter unimodal. Do 

ponto de vista das suas características dimensionais, as lascas suporte dos utensílios sobre 

lascas distinguiam-se apenas da totalidade dos restantes produtos de debitagem similares pelo 

facto de, em média, apresentarem uma largura superior ao comprimento da peça, muito embora 
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a relativa proximidade entre estas duas variáveis dimensionais fosse já uma constante no 

conjunto dos materiais referidos. 

 
Quadro 9.71. Casal do Azemel. Estatística das dimensões e do peso dos utensílios sobre lasca (em mm). 
 

N Min Max Média Mediana Desv. Padrão

Comprimento 179 32 140 68,9 64 22,7

Largura 179 20 162 69,8 52 28,19

Espessura 179 10 59 25,9 22 9,56

Peso 179 10 815 163,9 73 151,55

 

 

De acordo com a sua própria definição, como já se referimos, estes utensílios sobre lasca 

resultavam da regularização por retoque de um ou mais bordos da periferia de uma lasca 

suporte ou da parcial modificação da sua morfologia por retoque, sem que em qualquer dos 

casos tal transformação desembocasse numa alteração substantiva da respectiva morfologia 

original. De fora ficava todavia um expressivo número de lascas retocadas ou com retoques, no 

primeiro caso evidenciando uma incidência premeditada e contínua de retoques, não 

decorrendo todavia daí a criação de uma potencial zona activa caracterizadora de um de-

terminado tipo de utensílio, enquanto no segundo caso os retoques surgiam dispersos pelas 

lascas suporte, admitindo-se para eles amiúde uma origem fortuita associada eventualmente a 

factores de ordem natural. Nas lascas retocadas integraram-se 72 peças, evidenciando uma 

utilização de matérias-primas e uma alteração do respectivo estado físico que está longe de se 

poder diferenciar das observadas entre os utensílios sobre lasca, já que correspondiam na sua 

esmagadora maioria a lascas de quartzito globalmente eolizadas. No que se refere à 

classificação das lascas retocadas a situação difere um pouco, dado que aqui as lascas de 

primeira geração constituem mais do dobro das lascas de segunda geração, sendo particu-

larmente numerosos os fragmentos de lasca, enquanto os talões corticais e lisos apresentavam 

quantitativos equilibrados. Quanto às lascas com retoques, o seu diminuto número - 48 no total 

- não permite alicerçar de forma similar a sua caracterização. Em todo o caso, tratava-se tam-

bém de peças na maior parte dos casos em quartzito e eolizadas, sendo ainda de destacar em 

termos absolutos o predomínio que se verificava das lascas de primeira geração sobre as lascas 

de segunda geração, bem como um apreciável número de fragmentos de lascas e a supremacia 

dos talões corticais sobre os talões lisos. 
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Quadro 9.72. Casal do Azemel. Composição tipológica dos utensílios sobre lasca e sua variação em 
função do respectivo estado físico. 
 

             Totais
E F : E E F : pe E F : dp E F : 3

Nº %

Lascas Levallois 1 1 0,6

Pontas pseudo-levallois 1 1 2 1,1

Raspadores 70 2 2 74 42

Lascas-raspadores 3 3 1,7

Raspadeiras 4 4 2,3

Buris 1 1 0,6

Furadores 14 14 8

Faca de dorso abatido 1 1 0,6

Entalhe 27 2 29 16,5

Denticulados 27 1 28 15,9

Pontas de Tayac 5 5 2,9

Utensílios compósitos 3 3 1,7

Diversos 13 1 14 8
 

 

Relativamente à classificação tipológica dos utensílios sobre lasca propriamente ditos, é de 

assinalar a presença de 11 tipos diferentes, muitas das vezes repartidos por distintos sub-tipos, a 

que há que acrescentar um pequeno grupo de utensílios compósitos e outro de diversos, este 

último integrando peças não associáveis a nenhum dos tipos ou sub-tipos anteriormente 

considerados. 

Seguindo a ordenação destes diferentes tipos de utensílios apresentada na lista tipológica de 

F. Bordes, é de destacar desde logo o diminuto número de lascas e pontas pseudo-levallois 

identificadas. A ambos os casos não se poderá considerar estranha a circunstância de os núcleos 

Levallois clássicos estarem relativamente mal representados na indústria em estudo, muito 

embora os critérios pré-determinantes que lhes estão subjacentes abarcarem aí um número bem 

mais amplo de peças. Todavia, as peças abrangidas por tal situação apresentavam em geral 

dimensões relativamente diminutas, o que obviamente determinava também que os produtos de 

debitagem nelas obtidos fossem igualmente pequenos, não tendo as condições pós-

deposicionais da jazida permitido muito provavelmente a sua conservação no local. 

As duas pontas pseudo-levallois inventariadas possuiam porém dimensões relativamente 

expressivas em relação aos constrangimentos aduzidos, evidenciando ainda ambas o eixo 

técnico desviado em relação ao respectivo eixo morfológico. Uma delas possuia talão cortical e 

apresentava na zona mesial e proximal do seu bordo esquerdo um retoque contínuo que 

contribuia para a relativa regularização da sua silhueta (EST.136.3), enquanto a outra se 

distinguia essencialmente pelo seu talão liso (EST.136.4). 

Constituindo o grupo de utensílios mais numeroso entre todos os utensílios sobre lasca 

estudados, os 74 raspadores, por seu turno, resultavam na sua maioria da adequada trans-
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formação de lascas de primeira geração (39 peças), apesar de ser igualmente expressivo o 

número de lascas de segunda geração (26 peças), assinalando-se ainda a pontual utilização 

como suporte de 6 fragmentos de lasca e de 3 lascas de tipo Kombewa. No seu conjunto estes 

suportes apresentavam-se equitativamente repartidos entre os talões lisos e os talões corticais, 

identificando-se num dos utensílios a presença de um talão diedro e em 4 outros de talões 

facetados. 

Os raspadores laterais são sem dúvida um dos conjuntos de raspadores quantitativamente 

mais importantes, repartindo-se equitativamente entre o tipo dos raspadores laterais direitos e o 

dos raspadores laterais convexos. No primeiro caso integraram-se 11 peças, todas em quartzito, 

globalmente eolizadas e correspondendo tanto a lascas de primeira geração como a lascas de 

segunda geração, enquanto os 13 raspadores laterais convexos contabilizados, todos igualmente 

em quartzito e eolizados, resultaram do aproveitamento preferencial de lascas de segunda 

geração. 

Entre os raspadores laterais direitos é de assinalar a existência de um utensílio definido a 

partir de uma lasca 9A por intermédio de um retoque directo, contínuo, marginal e abrupto que 

delineia ao longo do bordo direito um gume direito mas de recorte sinuoso, enquanto o bordo 

oposto se apresenta seccionado por fracturas alternantes (EST.128.3). 

Quanto aos raspadores laterais convexos, neles tanto se integram peças de médias dimensões 

(EST.128.1 e EST. 129.1), como outras marcadamente mais pequenas (EST.128.4), sendo 

ainda de assinalar a utilização como suporte num dos casos estudados de uma lâmina 

(EST.128.2). Embora os suportes correspondam na sua maioria a lascas de segunda geração 

(EST.128.1), assinala-se também pontualmente o aproveitamento de lascas de descorticagem 

(EST.129.1). Uma das peças mais curiosas que se inventariaram reporta-se a um raspador 

definido a partir de uma lasca Kombewa de talão facetado, obtida a apartir de uma lasca núcleo 

donde já se haviam destacado anteriormente outras extracções similares (EST. 128.4). Os 

retoques que aí permitem definir o gume convexo característico incidem aliás no negativo de 

uma das extracções anteriores, assinalando-se complementarmente alguns retoques de 

acondicionamento da peça no respectivo bordo proximal. 

Seguem-se 3 raspadores desviados, todos eles definidos a partir de lascas de descorticagem 

em quartzito de tipo 19A e apresentando-se genericamente afectados pela eolização. Como a 

sua própria definição tipológica implica, trata-se de raspadores que apresentam dois bordos 

retocados convergentes, determinando tal situação o delinear de um eixo claramente desviado 

em relação ao eixo técnico da lasca suporte, o que configura um tipo de raspador ao mesmo 

tempo duplo e convergente, muito embora a estes dois atributos se sobreponha em termos 

classificativos a sua morfologia desviada.  

Uma das peças inventariadas, resultante do aproveitamento de uma lasca de descorticagem 

de médias dimensões cujo talão foi suprimido por retoques proximais discontínuos, apresenta-

se definida pela convergência de um gume convexo sinuoso desenvolvido ao longo do bordo 

transversal da peça com um gume que ocupa a parte distal e mesial do bordo direito adjacente 
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do suporte, ambos resultantes da incidência de um retoque marginal e oblíquo, por vezes 

mesmo abrupto (EST.130). A sua principal característica residia, porém, no facto de ela ter sido 

encontrada fragmentada em duas partes distintas, apresentando-se a fractura que as havia 

dividido afectada de forma similar ao resto da peça pela eolização e tendo-se encontrado 

separadamente cada uma dessas partes no decurso da escavação, afastadas entre si cerca de 7 

m. 

Com uma importância idêntica à dos raspadores laterais, surgem depois os raspadores 

transversais, agrupando um total de 24 utensílios que maioritariamente se integram no tipo dos 

raspadores transversais convexos (16 peças), seguindo-se pela sua importância numérica o tipo 

correspondente aos raspadores transversais direitos (7 peças) e, por último, o dos raspadores 

transversais côncavos, representados por uma única peça.  

Os raspadores transversais direitos surgem associados quer a lascas de primeira geração 

como a lascas de segunda geração, repartindo-se os talões dos seus suportes de forma 

igualmente equilibrada entre os talões corticais e lisos. De assinalar apenas a existência num 

destes utensílios, elaborado a partir de uma lasca de tipo 14A, de um gume de recorte sinuoso, 

bem como o aproveitamento como suporte de uma lasca Kombewa de talão suprimido, 

surgindo aí o gume definido por retoque contínuo, marginal e oblíquo. Num outro utensílio 

elaborado a partir de uma lasca 26A, onde o talão foi suprimido por pequenas fracturas, o gume 

apresenta-se definido por retoques sobrepostos e semi-abruptos, desenvolvendo-se de forma 

oblíqua em relação ao eixo técnico da peça. 

Bem mais numerosos, os raspadores transversais convexos resultaram maioritariamente do 

aproveitamento de lascas de primeira geração, embora entre os respectivos suportes pre-

dominem os talões lisos ou preparados, o que indicia a sua associação a um desenvolvimento 

predominante do talhe bifacial. Em geral correspondem a utensílios de dimensões variáveis, 

embora globalmente medianas, onde a extensão do gume retocado relativamente ao bordo em 

que ele incide nem sempre é coincidente, podendo também observar-se a alteração da sua 

amplitude e inclinação. Um dos utensílios inventariados utilizou como suporte uma lasca de 

descorticagem de tipo 1A cujo anverso cortical se caracteriza pela sua superfície pouco regular, 

surgindo o gume definido por um retoque contínuo, essencialmente marginal, que se estende 

praticamente por todo o bordo transversal, prolongando-se ainda lateralmente e sem qualquer 

discontinuidade pelo respectivo bordo lateral direito onde apresenta uma inclinação aplanada 

que contrasta com o resto da sua inclinação marcadamente oblíqua (EST.131.1). Outra das 

peças consideradas foi elaborada a partir de uma lasca de descorticagem em que o talão foi 

adelgaçado por diversos retoques sobrepostos e com ressalto, apresentando-se o gume cortante 

delineado ao logo de toda a metade direita do respectivo bordo transversal por retoques 

contínuos, oblíquos e relativamente amplos, apesar de evidenciarem uma amplitude claramente 

marginal, os quais são complementados por outros retoques bem mais pequenos, decisivos para 

a regularização do gume e para a classificação do utensílio (EST.131.2). 

Já o único raspador transversal côncavo identificado resultou da transformação de uma lasca 
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Kombewa com talão facetado, extraída de uma lasca núcleo donde se havia obtido pelo menos 

um outro levantamento anterior, como se deduzia da presença de um pequeno negativo 

observável periféricamente na metade esquerda do bordo transversal do suporte. É aliás na 

continuidade desse mesmo negativo que surge um retoque contínuo, marginal e oblíquo que 

define o gume côncavo do utensílio descrito. 

Segue-se um grupo relativamente numeroso de raspadores sobre face plana, seis dos quais 

apresentam o gume desenvolvido ao longo de um dos seus bordos laterais, enquanto noutros 11 

o gume foi definido no bordo transversal das respectivas lascas suporte, não se observando em 

nenhuma das situações a escolha preferencial de qualquer tipo de suporte, apesar de entre os 

segundos utensílios referidos ser clara a preferência por lascas de primeira geração. Quanto à 

morfologia dos respectivos gumes, ela tanto era direita como convexa entre os raspadores de 

face plana onde tal gume se definia ao longo de um dos seus bordos laterais, como era 

exclusivamente convexa nos restantes. Num dos utensílios inventariados, cujo suporte 

corresponde a uma lasca de tipo 10A com talão liso, o gume convexo surge definido por um 

retoque contínuo e marginal, quase sempre sobreposto, sugerindo mesmo por vezes um perfil 

escalariforme ocupando a totalidade do bordo transversal e marcadamente oblíquo da peça 

(EST.129.2). Outra das peças, elaborada a partir de uma lasca 1A de dimensões ligeiramente 

mais modestas, apresenta um gume globalmente convexo, ainda que algo sinuoso, que ocupa 

todo o bordo transversal do suporte, sendo definido por um delicado retoque contínuo, marginal 

e oblíquo apenas pontualmente sobreposto (EST.129.3). Assinale-se também a presença de um 

outro utensílio sobre lasca 10A, de talão liso, cujo reverso foi inicialmente adelgaçado por 

extracções aplanadas e invasoras que apenas permitiram a preservação da zona adjacente ao 

bolbo do suporte, procedendo-se posteriormente à regularização por retoque inverso e mais 

cuidado do respectivo bordo transversal e oblíquo, definindo um gume rectilíneo que, no 

entanto, se apresenta seccionado por fractura do seu lado esquerdo (EST.132.1). 

Entre os raspadores contabilizados integram-se, por último, 3 utensílios associáveis aos 

chamados raspadores alternos, todos em quartzito e eolizados, embora um deles apresente 

claramente uma dupla pátina, resultantes em conjunto da transformação de lascas diversas. 

Uma das peças, manufacturada a partir de uma lasca cujo talão foi suprimido, apresenta ao 

longo do respectivo bordo direito um retoque contínuo, directo, marginal e oblíquo que define 

um gume amplamente convexo, embora de recorte algo irregular, a que se contrapõe no bordo 

oposto um retoque igualmente contínuo, mas inverso e um pouco mais invasor, de que resulta 

um gume claramente mais regular (EST.132.2). 

Complementares aos raspadores, surgem 3 utensílios que pelas suas características morfo-

tipológicas se classificaram como lascas-raspadores. Trata-se em geral de peças em que a 

potencial zona activa definida por um dos bordos naturais do suporte é reforçada pontualmente 

por um retoque contínuo que todavia não ocupa mais de 1/2 do referido bordo. Exemplo 

paradigmático deste tipo de utensílio é a lasca de tipo 10A com amplo talão liso que nos surge 

representada na EST.48.3, onde o retoque referido, com uma amplitude claramente marginal e 
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uma inclinação oblíqua, ocupa cerca de 1/3 da zona direita do respectivo bordo distal 

transversal. 

Seguindo a ordem da lista tipológica de F. Bordes, regista-se após estes utensílios a presença 

de 4 raspadeiras, também no seu conjunto em quartzito e globalmente eolizadas, duas das quais 

resultantes da adequada transformação de fragmentos de lascas, enquanto as duas restantes 

utilizaram como suporte uma lasca de tipo 18 com talão liso e de uma lasca de tipo 6A. Um dos 

fragmentos de lasca, seccionado por duas fracturas sub-ortogonais adjacentes, apresenta uma 

frente activa bem destacada, definida por retoque contínuo, marginal e oblíquo, delimitada do 

seu lado esquerdo por retoque múltiplo, invasor e sobreposto (EST.133.4).  

Já o único buril identificado corresponde a um utensílio atípico, igualmente sobre fragmento 

de lasca de quartzito eolizado, apresentando-se seccionado por uma fractura distal e oblíqua. 

Os furadores, por seu turno, abarcam 14 utensílios de quartzito e com a respectiva superfície 

igualmente afectada pela eolização, evidenciando no seu conjunto um aproveitamento 

preferencial de lascas de primeira geração com talão liso, o que os torna logo a seguir aos ras-

padores, aos entalhes e aos denticulados o grupo de utensílios numericamente mais signi-

ficativo. Muitos deles caracterizavam-se pela sua atipicidade, já que a sua extremidade 

apontada se apresentava algo romba, sendo amiúde destacada de forma pouco cuidada. Era o 

caso de uma peça definida a partir de um fragmento de lasca em que a zona activa emergia 

numa das suas extremidades afilada por dois amplos e reentrantes levantamentos, finamente 

retocados a posteriori, que embora não se interceptando, delineavam uma ponta bem destacada 

(EST.133.3). Num outro utensílio, resultante da utilização de uma espessa lasca Kombewa 

como suporte, o adelgaçamento da zona próxima do talão liso determinou a criação de um 

grosso espigão lateral definido por extracções ligeiramente invasoras, sobrepostas e com 

ressaltos, o que levou à classificação da peça como um furador atípico lateral. 

Um único utensílio sobre lasca cuja manufactura havia induzido tamanha adulteração do 

suporte original que impedia mesmo a sua adequada classificação, apresentava um amplo dorso 

talhado que justificava em pleno a sua integração entre as peças de dorso abatido. 

Seguiam-se, de acordo com a ordem adoptada, um apreciável número de entalhes e den-

ticulados, integrando, respectivamente, 29 e 28 peças, o que os fazia corresponder, em quase 

total paridade, aos tipos mais importantes em termos quantitativos logo a seguir aos raspadores. 

Entre os entalhes contabilizados predominavam de novo as peças em quartzito eolizadas, 

apesar de no caso em apreço se assinalar a presença de 1 utensílio em sílex e de dois outros 

evidenciarem dupla pátina. Quanto aos suportes usados, era agora clara a prevalência das lascas 

de segunda geração sobre as lascas de primeira geração, registando-se ao mesmo tempo uma 

maior importância dos talões lisos em relação aos corticais, situação a que havia que acres-

centar um significativo número de talões diedros e um talão facetado. Os entalhes propria-

mente, ditos apresentavam-se na sua maioria retocados, incidindo quase sempre directamente 

nos suportes. Apenas 5 das peças estudadas correspondiam a entalhes inversos, enquanto outras 

4 se podiam classificar como entalhes duplos alternos, observando-se na maioria das peças a 
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localização do respectivo entalhe num dos bordos laterais do suporte, não ultrapassando 1/2 de 

tais utensílios as peças em que tal atributo se posicionava no bordo transversal do suporte. 

Um dos utensílios contabilizados que melhor corresponde ao arquétipo apresentado foi 

elaborado a partir de uma lasca relativamente alongada de tipo 18, seccionada na sua ex-

tremidade distal por fractura oblíqua pontualmente retocada e com amplo talão facetado, 

situando-se o entalhe aí realizado em posição mesial no bordo direito do suporte (EST.133.2). 

Trata-se aliás de um entalhe centralmente retocado que evidencia uma eolização menos 

acentuada que o resto da peça, o que justifica a associação do utensílio a uma situação de dupla 

pátina. Outro dos utensílios estudados, igualmente confeccionado a partir de uma lasca tipo 18, 

neste caso com manifesto ressalto na sua extremidade distal, apresenta um entalhe directo e 

retocado em posição mesial no bordo direito do suporte e outro, com características 

globalmente similares, inverso e situado numa posição algo mais proximal no bordo oposto 

(EST.133.1).  

Quanto aos denticulados, também entre a maioria das 28 peças inventariadas prevalece a 

utilização do quartzito como matéria-prima, apesar de 3 destes utensílios serem em sílex, um 

dos quais sem qualquer alteração significativa do seu estado físico, enquanto todos os restantes 

se apresentam genericamente afectados pela eolização. Os suportes usados para a definição 

destes utensílios repartiam-se, porém, de forma equitativa entre as lascas de primeira e segunda 

geração, destacando-se, contudo, ligeiramente o número dos talões lisos sobre os talões 

corticais (com os primeiros contabilizaram-se 7 peças e com os segundos apenas 5), situação 

essa manifestamente reforçada com a identificação de 2 suportes com talão diedro e outros 4 

com talão facetado. 

A delimitação de um bordo cortante denticulado incide na quase totalidade destes utensílios 

de forma directa, já que apenas em dois casos se assinalou o desenvolvimento de tal atributo na 

face plana do suporte, localizando-se maioritariamente num dos seus bordos laterais, a que se 

segue um conjunto de outros utensílios em que o gume denticulado surge em posição 

transversal, acrescidos, por último, de 2 denticulados duplos. 

Num dos utensílios elaborado numa pequena lasca de tipo 9A cujo anverso se apresenta 

recoberto por negativos de anteriores extracções dispostos de forma centrípeta, o bordo 

denticulado surge definido no respectivo bordo direito por 3 levantamentos adjacentes, 

pontualmente sobrepostos e com uma inclinação oblíqua, que se distinguem essencialmente 

pelo seu perfil reentrante (EST.134.3). Outro denticulado igualmente lateral surge, por seu 

lado, confeccionado a partir de uma ampla lasca de descorticagem cujo bolbo foi premedi-

tamente eliminado por dois pequenos retoques inversos, situados na extremidade da plataforma 

que aparentemente poderá corresponder ao talão, embora da observação da peça não se consiga 

determinar a sua adequada orientação em função do respectivo eixo técnico (EST.135). Em 

todo caso, é manifesto o posicionamento ao longo de um dos bordos laterais do suporte de bem 

marcados e amplos retoques contínuos e reentrantes, com uma inclinação marcadamente 

oblíqua e uma amplitude marginal, o que justifica plenamente a classificação aduzida para esta 
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peça. Um dos denticulados transversais surge confeccionado numa lasca de tipo 18 em sílex e 

com um amplo talão liso, lateralmente acondicionado por retoque, apresentando-se a sua face 

superior, integralmente recoberta desde início por negativos centrípetos, recortada ao longo do 

bordo distal transversal por pequenos retoques ligeiramente reentrantes e algo mais invasores, 

delineando um gume claramente denticulado (EST.134.2). Finalmente, entre os denticulados 

inversos surge também o aproveitamento pontual de uma lasca de tipo 18 em sílex de talão liso, 

onde o respectivo gume denticulado emerge ao longo de todo o bordo esquerdo da face inferior 

da lasca suporte, constituído por uma série de retoques contínuos, adjacentes e oblíquos 

(EST.134.1). 

Na sequência destes utensílios é de assinalar a identificação de 5 características pontas de 

Tayac, essencialmente definidas pela convergência de dois bordos cuidadosamente denticu-

lados, na sua maioria confecionadas a partir de lascas espessas de descorticagem ou não, 

embora entre elas predominassem de forma bem clara os talões lisos. Uma das peças estudadas 

foi definida a partir de uma lasca de tipo 18 com amplo talão liso, sendo a denticulação de um 

dos bordos do utensílio definida aqui por retoques contínuos, entalhantes, oblíquos e 

sobrepostos que se desenvolvem ao longo de todo o bordo distal e transversal do suporte, o qual 

converge com um gume ligeiramente côncavo, definido por retoques similares, ainda que mais 

acentuadamente marginais, que se estendem por todo o bordo (EST.136.1). Desta convergência 

emerge a morfologia apontada do utensílio, embora ligeiramente desviada na sua extremidade 

afilada, sendo ainda de sublinhar a circunstância de o respectivo eixo morfológico apresentar 

um posicionamento quase transversal em relação ao eixo técnico do suporte. Curiosamente, 

uma das outras pontas identificadas, resultante do aproveitamento de uma lasca 10A com talão 

liso, apresenta no essencial as mesmas características, apenas dela se distinguindo pela sua 

menor espessura e pelo recorte globalmente mais curto da sua silhueta (EST.136.2). Na 

verdade, não só o seu eixo morfológico evidencia também uma aberta angulosidade em relação 

ao eixo técnico do suporte, como também um dos bordos, neste caso o esquerdo, apresenta um 

gume denticulado marcado aqui por uma pronunciada concavidade, em contraponto à regular 

convexidade do gume denticulado do outro bordo. 

Como já se referiu, entre os utensílios sobre lasca assinalou-se ainda a presença de três 

peças onde se observava a coexistência de diferentes atributos que permitiam a identificação de 

dois diferentes tipos de utensílios. Num dos casos mais característicos identificou-se a 

associação na mesma peça de um raspador lateral convexo com um entalhe igualmente lateral. 

Trata-se de uma lasca de tipo 18, relativamente espessa, cujo bordo esquerdo se apresenta 

regularizado por retoques contínuos, semi-abruptos ou oblíquos, que no seu conjunto delineiam 

um gume de morfologia convexa, enquanto no bordo oposto surge em posição mesial um 

entalhe bem marcado, aparentemente não retocado, embora este último atributo não seja de 

todo em todo esclarecedor dada a profunda alteração sofrida pela peça. 

Por último, há ainda a registar a presença de 14 utensílios diversos sobre lasca, os quais, 

como o próprio nome indica, correspondem a utensílios resultantes da definição de uma 
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determinada parte da lasca suporte como zona activa, muito embora tal transformação não 

configure uma situação que permita associar o utensílio assim produzido a qualquer tipo 

específico cuja existência haja sido tradicionalmente considerada no âmbito da clássica lista 

tipológica de F. Bordes por nós aqui adoptada. Em todo caso, para além das especificidades de 

cada um dos utensílios em tais circunstâncias identificados, é de registar a utilização 

equilibrada como suportes de lascas de primeira e segunda geração, a par de um apreciável 

número de fragmentos de lascas, registando-se significativamente, nos casos em que tal foi 

possível identificar, a presença quase exclusiva de talões lisos. 

Desta breve descrição tipológica dos utensílios sobre lasca identificados no âmbito do 

estudo da indústria lítica do Casal do Azemel, destaca-se de imediato a sua profusa diversifi-

cação por diferentes tipos e sub-tipos, muito embora no conjunto se continue a verificar a 

persistência dos raspadores como os mais correntes de todos os utensílios inventariados. 

Mesmo tendo em conta a diferente representatividade quantitativa das amostragens envolvidas, 

quando se compara essa distribuição tipológica com outras observadas em indústrias 

anteriormente estudadas, torna-se porém clara a partição mais equilibrada destes utensílios 

sobre lasca por outros conjuntos de utensílios não menos importantes, como era o caso dos 

entalhes e dos denticulados, situação essa similar à observada entre a ocupação arqueológica 

mais recente da jazida de Pousias / Quinta do Cónego, muito embora aqui a presença de peças 

associáveis ao método de debitagem Levallois fosse quase nula e os utensílios tradicionalmente 

considerados do Paleolítico superior estivessem presentes, por seu turno, de forma algo mais 

significativa. Estas características são aliás particularmente visíveis quando se observa a 

distinta representação dos principais grupos de utensílios sobre lasca, correspondendo o 

primeiro ao grupo de peças Levallois, designando-se o segundo como grupo mustierense e nele 

incluindo-se essencialmente raspadores, agrupando o terceiro os utensílios tidos como típicos 

do Paleolítico superior (buris, furadores, raspadeiras, etc.) e restringindo-se o quarto grupo à 

contabilização dos chamados denticulados. De assinalar também a presença entre os raspadores 

e os entalhes estudados de várias peças sobre face plana, minoritárias em termos globais, apesar 

de apresentarem uma expressiva representatividade. 

Quanto aos suportes utilizados na manufactura destes utensílios, como inicialmente se 

referiu, o aspecto mais reporta-se à equilibrada utilização tanto de lascas de primeira como de 

segunda geração, com um ligeiro destaque para as primeiras, situação essa que nos seus traços 

gerais se repete quando se considera em particular o estudo dos principais grupos de utensílios 

aí reconhecidos. Apenas entre os entalhes era por demais manifesta a preponderância de lascas 

de segunda geração, enquanto nos furadores a situação se invertia, correspondendo na sua 

maioria os suportes usados a lascas de primeira geração. 
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Fig. 9.39. Casal do Azemel. Variação da representação dos principais grupos de utensílios sobre lasca 
tradicionalmente considerados (I: grupo Levallois; I I: grupo mustierense; I I I: grupo do Paleolítico supe-
rior; I V: grupo dos denticulados). 
 

Já em relação aos talões, em todas estas situações tornava-se relativamente evidente a 

prevalência dos talões lisos sobre os corticais, o que sugeria que a produção de tais suportes 

estaria certamente relacionada com uma exploração não muito intensiva dos respectivos 

núcleos de acordo com uma estratégia de talhe marcadamente bifacial. 

Em todo caso, quer pela própria classificação das lascas utilizadas como suportes, quer pelas 

respectivas características dimensionais, torna-se evidente a associação da produção destes 

suportes a uma estratégia completamente distinta da que estava subjacente à obtenção de 

suportes para a confecção de bifaces e machados de mão, já que a sua produção resultava do 

desenvolvimento do sistema de produção de materiais líticos presente no próprio local da 

jazida. Não se vislumbrando, contudo, de uma forma pronunciada a escolha de um suporte 

específico para a configuração de um determinado tipo de utensílio sobre lasca, é possível 

admitir que a produção de tais suportes tenha até mesmo resultado do próprio processo de 

configuração volumétrica de alguns macro-utensílios, tendo-se procedido à sua selecção tendo 

em conta a sua maior ou menor adequação aos fins em vista. Todavia, não é também de por de 

lado a hipótese de tais lascas suportes terem pontualmente resultado da exploração de núcleos 

de dimensões mais expressivas, sem se ignorar que parte significativa das peças neles obtidas, 

pelas suas dimensões, seriam muito provavelmente usadas directamente, dispensando qualquer 

tipo de afeiçoamento. 

Em termos tecnológicos, mesmo se o processo de obtenção dos suportes não revela todas as 



450                                                                                O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

particularidades que lhes estariam subjacentes, é contudo bem clara a sua diferenciação em 

relação a outros processos de debitagem virados especificamente para a produção dos suportes 

necessários ao pleno desenvolvimento das cadeias operatórias de configuração das diferentes 

peças bifaciais anteriormente identificadas e dos machados de mão. Esta situação ganha aliás 

particular relevância quando se tem em linha de conta a importância relativa da cadeia 

operatória de configuração destes utensílios sobre lasca face às restantes cadeias operatórias 

similares aí identificadas, dado que a seguir às chamadas “peças bifaciais plano-convexas” ela é 

sem dúvida a cadeia operatória de configuração mais significativa em termos quantitativos aí 

presentes. 

 

9.2.2.4. Utensílios diversos 

  

Entre a indústria do Casal do Azemel identificou-se ainda um restrito número de peças 

amplamente talhadas ou finamente retocadas por forma a criar uma zona activa bem delimitada, 

susceptível de configurar um tipo particular de utensílio, sem que contudo se pudesse ponderar 

a sua associação a qualquer um dos vários grupos de utensílios anteriormente já descritos. 

Os 33 utensílios contabilizados neste grupo resultavam também da utilização exclusiva do 

quartzito como matéria-prima, apresentando-se maioritariamente afectados de uma forma 

global pela eolização, muito embora 6 das peças consideradas não evidenciassem qualquer 

alteração significativa do seu estado físico e numa outra se vislumbrasse a ocorrência de uma 

situação de dupla pátina. 

Tratava-se, contudo, de um conjunto de peças bastante heterogéneo, onde tanto se incluiam 

característicos seixos talhados, como verdadeiros triedros, utensílios elaborados sobre suportes 

não identificáveis ou outros decorrentes da presença de atributos morfo-técnicos mais 

peculiares e igualmente diversos.  

Os seixos talhados abarcavam um conjunto de 11 peças, todas elas definidas por um re-

duzido número de pequenas extracções concentradas numa das extremidades do respectivo 

suporte, quase sempre com uma incidência unifacial, embora dois deles possam ser associados 

aos chamados seixos talhados bifaciais. Correspondiam na sua totalidade a seixos rolados de 

pequenas e médias dimensões, não permitindo as diminutas extracções deles retiradas e a 

regularidade do gume delas decorrente a sua identificação como núcleos. Por outro lado, o 

facto de mais de metade das peças inventariadas serem oriundas da superfície da jazida, não 

apresentarem qualquer alteração do seu estado físico e apenas evidenciarem um diminuto 

número de levantamentos retirados, sempre localizados numa parte relativamente bem 

destacável do suporte, permite mesmo admitir a sua eventual origem não antrópica, sendo aliás 

eventualmente associáveis a outros vestígios similares que permitiram a alguns autores sugerir 

a existência de um hipotético nível de ocupação pré-acheulense no local em conexão com o 

nível marinho pliocénico preservado na base da jazida (CUNHA-RIBEIRO, 1995a). 

Outros quatro utensílios aqui inventariados representavam aquilo que convencionámos 
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considerar como o arquétipo dos verdadeiros triedros, ou seja, tratava-se de peças com uma 

configuração morfológica afilada genericamente similar à das peças bifaciais, delas se dis-

tinguindo pela sua volumetria triédrica resultar, pelo menos de forma parcial, da extracção de 

levantamentos a partir de pelo menos três arestas distintas. Merecendo certamente este tipo de 

utensílios um estudo mais detalhado do ponto de vista da sua caracterização morfo-tecnológica, 

nomeadamente no que se refere à sequência dos levantamentos responsáveis pela sua 

configuração, o diminuto número de peças aqui identificadas não permite a concretização de 

um tal propósito. De registar apenas a circunstância de os triedros estudados corresponderem na 

sua totalidade a objectos em quartzito e globalmente eolizados, 3 dos quais resultantes da 

utilização de lascas como suporte e apenas um decorrente do aproveitamento de um seixo 

rolado. 

Seguem-se 5 outros utensílios diversos que evidenciam atributos morfológicos tradi-

cionalmente característicos de determinados tipos específicos de utensílios sobre lasca, mas dos 

quais se distinguem pelo simples facto de os seus suportes corresponderem a fragmentos de 

talhe. Um deles pode ser classificado como equivalendo a um furador típico, já que apresenta 

uma extremidade afilada e bem destcada por pequenos retoques, enquanto dois outros se 

individualizam pela presença de entalhes bem marcados, num dos casos de grandes dimensões 

e de tipo clactonense. As duas restantes peças distinguem-se pela presença de um gume 

serrilhado, o que nos levou a considerá-las como denticulados. 

As restantes peças aqui contabilizadas apresentam em geral atributos peculiares que não são 

associáveis a nenhuma categoria específica de utensílio, tendo-se optado por denominá-los 

genericamente como utensílios diversos. Nalguns casos trata-se mesmo de objectos líticos 

inequivocamente talhados ou retocados com o claro intuito de permitir a configuração de um 

determinado tipo de utensílio, muito embora a posterior alteração da respectiva superfície pela 

eolização inviabilize a sua adequada identificação. Duas das peças cujo suporte corresponde a 

uma calote de seixo evidenciam uma transformação assente na obtenção de amplos 

levantamentos a partir do respectivo plano de clivagem, levantamentos esses que aí delimitam 

uma frente activa, por vezes bem destacada, definida por um gume similar ao de muitas 

raspadeiras espessas, o que sugere a eventual classificação destes utensílios como raspadeiras 

sobre calote. De destacar ainda a presença de um utensílio elaborado a partir de um pequeno 

seixo rolado de quartzito que apresenta uma extremidade distal biselada definida por talhe 

alterno (EST.123.2). O bisel é definido por dois amplos levantamentos transversais, invasores e 

tendencialmente aplanados, obtidos a partir do bordo direito de cada uma das faces do 

utensílio, sendo numa delas o respectivo negativo complementado por uma anterior extracção 

retirada a partir do bordo oposto. De igual forma se assinala em ambas as suas duas faces a 

presença de pequenos retoques dispersos, aparentemente imputáveis à utilização da peça ou às 

suas condições pós-deposicionais. 

Em todo caso, o diminuto número de peças cujo estudo foi remetido para esta pertinente e 

abrangente rubrica dos utensílios diversos testemunha bem a ampla padronização dos materiais 
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arqueológicos exumados da estação paleolítica do Casal do Azemel no quadro do estudo das 

indústrias líticas acheulenses. 

 

 

9.3. INTERPRETAÇÃO 

 

 

O contexto geoarqueológico a que foi possível associar a indústria lítica do Casal do Azemel 

constitui um inequívoco testemunho da sua posição secundária, embora a forte concentração 

dos achados, a utilização quase exclusiva do quartzito como matéria-prima e a global alteração 

do estado físico destes materiais pela eolização sugira, em contraponto, uma relativa 

homogeneidade do conjunto.  

Reforçando esta última ideia pode-se ainda sublinhar a circunstância de a jazida se situar 

num local de topografia aplanada, não tendo certamente permitido o ligeiro declive do terreno 

que ainda hoje aí se observa uma mobilização torrencial dos materiais detríticos coluvionados 

em diferentes momentos, nem tão pouco a deslocação dos objectos líticos de maiores 

dimensões de origem antrópica neles integrados. Significativamente, nas sondagens mais 

afastadas, abertas a 20 e a 60 m para NE da área central da escavação, apenas se recolheu um 

reduzido número de peças talhadas de pequenas dimensões, quase sempre correspondentes a 

lascas ou a fragmentos de talhe (vd. EST.42).  

Por outro lado, apesar de os materiais líticos exumados não terem sido objecto de uma 

análise sistemática e particularmente laboriosa de identificação de conexões entre eles, 

permitindo quer a eventual realização de remontagens de peças separadas por talhe, quer de 

reconstituções de materiais fragmentados - a forte eolização da generalidade das peças em 

causa constitui aliás um obstáculo não negligenciável a tais propósitos - foi contudo possível 

assinalar a ocorrência de algumas situações associáveis ao último fenómeno referido. Mas se 

em geral se verificava que a zona de fractura dos utensílios não evidenciava qualquer alteração 

significativa do seu estado físico, ao contrário do resto da superfície dessas peças que se 

apresentava por norma bastante eolizada, pontualmente foi possível reconhecer a ocorrência da 

situação contrária, em particular no caso do raspador desviado de quartzito cujos dois 

fragmentos foram aliás detectados a mais de 7 m um do outro (vd. fig.9.1 e EST.130). No 

primeiro caso descrito tratava-se de um fenómeno que decorreu claramente após o abandono 

dos utensílios em causa e quando estes haviam já sido submetidos à acção da meteorização. É 

até mesmo possivel que a própria fracturação se tenha registado no decurso da formação da 

coluvião mais recente, o que poderá ajudar a explicar o facto de, por vezes, as duas partes dela 

resultantes não se terem encontrado muito distanciadas uma da outra. Já quanto à peça cuja 

fractura denota uma alteração similar ao resto da superfície dos seus dois fragmentos, dela se 

deduz que tal acidente terá sido contemporâneo da utilização do utensílio, tendo a sua 

ocorrência muito provavelmente determinado o abandono da peça, sofrendo em seguida os 
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fragmentos dela resultantes as mesmas condições pós-deposicionais que afectaram a quase 

totalidade dos materiais exumados. Não deixa, contudo, de ser curioso registar a relativa 

distância a que ambos foram encontrados no decurso da escavação. 

No que porém se refere ao estado físico da totalidade dos materiais estudados, a única 

característica significativa a destacar reporta-se, como já se viu, à forte eolização da esma-

gadora maioria das peças. Os objectos parcialmente afectados pela eolização ou sem qualquer 

alteração significativa do seu estado físico apresentam quantitativos bastante diminutos, 

podendo-se aliás endossar a sua presença a circunstâncias cuja casualidade é perfeitamente 

explicável no quadro do próprio processo que conduziu à meteorização dos restantes materiais. 

Já a existência de um conjunto não muito mais expressivo de peças com dupla pátina 

testemunha, por seu turno, o facto de a ocupação do local pelo homem paleolítico ter ocorrido 

em distintos momentos, certamente não muito distanciados entre si, mas separados por 

condições climáticas susceptíveis de terem engendrado a eolização dos materiais entretanto aí 

abandonados. Deste modo, no que se refere ao seu estado físico, não é de entrar em linha de 

conta com a análise diferenciada dos materiais em estudo, como sucedeu em relação a 

anteriores situações. 

É pois através do estudo tipológico e tecnológico dos objectos líticos recolhidos nesta jazida 

que melhor se pode estribar a eventual homogeneidade do conjunto, tanto mais que revelando-

se azóicos os seus depósitos e não se tendo ao mesmo tempo identificado a preservação de 

qualquer estrutura antrópica, esses mesmos materiais constituem os únicos vestígios da 

presença do homem aí exumados. 

Relativamente à classificação tipológica destes materiais, os principais grupos tipológicos 

tradicionais aí representados - bifaces, machados de mão e utensílios sobre lasca - revelam 

acima de tudo uma assinalável diversidade. Entre os bifaces é de destacar a sua distribuição por 

quase todos os tipos individualizados no quadro da clássica tipologia de F. Bordes, com 

destaque particular para a expressiva presença de um numeroso grupo de peças de silhueta 

alongadas associáveis genericamente ao chamado grupo dos bifaces lanceolados. Persiste 

contudo a prevalência das formas amigdalóides, a par de uma diminuta presença dos bifaces 

considerados planos, situação esta em boa medida decorrente dos constrangimentos impostos 

pelo tipo de matéria-prima utilizada na confecção destes utensílios e pela forma como ela se 

encontrava acessível. Quanto aos machados de mão, a sua característica mais peculiar residia 

também na distribuição equitativa das peças inventariadas pelos vários tipos considerados na 

classificação adoptada, sendo apenas de assinalar o reduzido número de utensílios associáveis 

ao tipo V e a ausência de representação dos tipos III e IV. Nestes últimos casos trata-se de 

peças em que o suporte requer uma pré-determinação associada a métodos de debitagem cuja 

presença é apenas pontualmente identificada nesta indústria ou é mesmo de todo desconhecida. 

Já entre os utensílios sobre lasca se destaca a forte presença dos entalhes e dos denticulados, 

não obstante permanecerem os raspadores como o grupo de utensílios mais significativo e os 

utensílios tradicionalmente associáveis ao Paleolítico superior surgirem bastante bem 
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representados. 

As relações proporcionais entre estes diferentes grupos de utensílios permitem, por outro 

lado, verificar a destacada supremacia das peças bifaciais em relação aos restantes grupos, entre 

os quais surgem em primeiro lugar os utensílios sobre lasca, remetendo-se os chamados 

utensílios diversos para uma posição quantitativamente residual. Mas se esta última situação 

testemunha bem a significativa padronização dos utensílios manufacturados no âmbito da 

indústria em estudo, essa mesma conclusão pode também ser alargada à análise de cada um dos 

restantes grupos de utensílios, dado que pelo menos em nenhum deles se vislumbraram 

elementos susceptíveis de contrariarem a ideia global de homogeneidade que transparece, como 

se viu, do seu estudo tipológico conjunto. 

Procurando reconstituir no âmbito de uma perspectiva tecnológica os sistemas de produção 

de materiais líticos subjacentes à indústria em estudo, de imediato se verifica a origem não 

local da matéria-prima utilizada. O aproveitamento do quartzito como matéria-prima sob a 

forma de seixos rolados, testemunhado em mais de 90% dos materiais estudados, obrigaria à 

adopção de uma estratégia de aprovisionamento a realizar num local exterior à jazida, já que os 

depósitos detríticos aí existentes evidenciavam uma constituição quase exclusivamente arenosa, 

apenas pontualmente intercalada por pequenos seixos achatados, a maior parte das vezes de 

quartzo. O próprio aproveitamento de outras matérias-primas, com destaque particular para o 

sílex e o quartzo, conduziria igualmente a uma estratégia de abastecimento exterior à jazida. 
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Fig. 9. 40. Casal do Azemel. Distribuição proporcional dos materiais líticos estudados pelos diferentes 
produtos de talhe e utensílios inventariados. 

 

A identificação dos possíveis locais de aprovisionamento, correspondendo por norma ao 

afloramento de depósitos entre cujos constituintes abundavam os materiais em causa, defronta-

se, porém, com a impossibilidade de se saber se os mesmos se encontravam acessíveis ou não 
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no momento em que o local poderá ter sido frequentado pelo homem paleolítico. Por outro 

lado, a convergência de fácies que se observa entre os depósitos detríticos que desde o 

Cretácico até ao Quaternário foram responsáveis pela colmatação sedimentar de boa parte da 

região, inviabiliza a identificação preferencial de determinados locais a partir das 

características litológicas das matérias-primas usadas. 

Em todo caso, tendo em conta a cartografia geológica regional à escala de 1/50000, bem 

como as prospecções complementares que tivemos o ensejo de realizar, foi possível identificar 

dois sítios susceptíveis de haverem sido explorados para o aproveitamento do quartzito como 

matéria-prima. Ambos surgem no vale do rio Lena, a jusante da vila da Batalha, dado que para 

montante os múltiplos depósitos cretácicos apresentam uma estrutura sedimentar de textura 

relativamente fina, enquanto as poucas formações fluviais aí identificadas a baixa altitude 

integravam clastos oriundos da desagregação das rochas sedimentares do maciço (vd. folha B 

do anexo cartográfico). O primeiro local surge apenas a 1,5 km da jazida, no próprio rebordo do 

planalto onde ela se situa, correspondendo ao antigo terraço fluvial do rio Lena onde se havia 

detectado a jazida paleolítica da Jardoeira. Tratava-se, com efeito, do mais próximo ponto do 

Casal do Azemel onde abundavam seixos rolados de quartzito de apreciáveis dimensões e com 

excelentes características para serem explorados por talhe, como tivemos aliás oportunidade de 

comprovar, de forma sumária, por via experimental. Um pouco mais distanciado, a cerca de 4,8 

km, na margem oposta do rio Lena identificou-se um outro local com características similares 

nas imediações da Quinta da Cortiça, agora correspondente a um depósito integrável no 

“complexo arenítico do Cretácico inferior” que se estende entre a zona da Rebolaria, a sul, e o 

Casal da Mourã, a norte, no qual é frequentemente assinalada a presença de grandes seixos 

rolados de quartzo e de quartzito (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968). Admite-se assim que, 

para além dos dois locais referidos, terá existido a possibilidade de o aprovisionamento em 

quartzito e em quartzo se poder ter efectuado noutros sítos onde a sua presença é pontualmente 

referida, como é o caso das imediações da Rebolaria, da Golpilheira ou de Vale do Horto, 

muito embora não tivessemos tido oportunidade de observar tal presença e a sua eventual 

disponibilidade. 

Quanto ao sílex, a sua presença é amiúde assinalada em diversos depósitos detríticos da 

região, com destaque para os depósitos associados ao Miocénico, particularmente bem 

representados um pouco por toda a bacia hidrográfica em estudo, sem que contudo seja 

conhecida a sua existência nas imediações da jazida do Casal do Azemel, nomeadamente nos 

depósitos pliocénicos que aí se espraiam. Em geral correspondem a pequenos nódulos 

fissurados por múltiplas linhas de fractura e evidenciando frequentemente no seu interior 

geodes, o que indicia bem a sua diminuta aptidão para o talhe e, consequentemente, ajuda a 

compreender a reduzida utilização do sílex no âmbito da produção dos materiais líticos em 

estudo.  

Em qualquer dos casos, é certo que o aprovisionamento das matérias-primas não se 

realizaria no próprio local onde o homem paleolítico se instalou, ocorrendo todavia na área 
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envolvente, a uma distância superior a 1 km, mas também inferior a 5 km. Tratava-se apesar de 

tudo de uma exploração clara dos recursos locais, situados no território envolvente da jazida e 

certamente percorrido quotidianamente pelo homem paleolítico (TURQ, 1992), muito embora 

testemunhe de forma clara uma estratégia de ocupação do território onde a escolha do local da 

jazida já não é totalmente dependente da presença nesse mesmo sítio das matérias-primas 

indispensáveis ao desenvolvimento dos seus característicos objectos líticos talhados, como aliás 

sucedia em todas as outras jazidas paleolíticas anteriormente aqui estudadas. 

A ausência de núcleos de grandes dimensões entre a totalidade dos materiais recolhidos na 

jazida do Casal do Azemel, a par da presença de um significativo número de lascas de grandes 

dimensões utilizadas como suporte para a manufacturação de diversos tipos de peças bifaciais - 

bifaces incluídos - e de machados de mão, permite concluir, por outro lado, que a própria 

aquisição dos suportes, quer através da selecção oportunista de seixos rolados com a 

morfologia mais adequada para o fim em vista, quer pela produção de grandes lascas suporte 

com idênticos constrangimentos morfológicos, decorreria muito provavelmente no mesmo local 

onde se procedia ao aprovisionamento da matéria-prima. De acordo com os dados disponíveis, 

é aliás possível deduzir que a debitagem aí realizada se processava no quadro do 

desenvolvimento das cadeias operatórias de debitagem simples, bifacial ou multifacial, de 

acordo com uma estratégia de exploração pouco intensiva, facilitada, certamente, pela própria 

abundância da matéria-prima, o que se traduzia na obtenção de lascas maioritariamente de 

primeira geração com talões corticais em número ligeiramente superior aos talões lisos. 

Paralelamente, ainda que de forma quantitativamente bem menos expressiva, ter-se-ão aí 

igualmente produzido lascas de grandes dimensões com a aplicação do método Kombewa. 

Os seixos rolados atempadamente seleccionados como suportes e as lascas premeditada-

mente aí produzidas para o mesmo efeito foram em seguida transportados para a jazida, onde se 

processou a sua posterior transformação através da configuração dos utensílios já referidos ou a 

sua exploração como núcleos. A presença na jazida de algumas dessas lascas em bruto, bem 

como os vestígios da referida transformação patentes na abundante presença no local de lascas 

de média dimensão e de alguns seixos rolados eventualmente utilizados como percutores, 

constituem os testemunhos mais eloquentes dessa situação. 

O estudo da debitagem que se realizava na jazida do Casal do Azemel através dos inúmeros 

núcleos aí detectados, permitiu identificar o recurso exclusivo ao talhe por percutor duro e a 

existência de uma única cadeia operatória de debitagem centrípeta na qual se integravam não só 

os diferentes tipos de núcleos centrípetos, como também os restantes grupos de núcleos 

identificáveis. Boa parte destes últimos correspondiam, como se viu, a peças de transição de 

grupos tecnicamente mais simples, consideradas frequentemente como formas de inicialização, 

para diferentes tipos de núcleos centrípetos, obviamente mais complexos. Noutros casos 

surgem peças aparentemente resultantes da intensiva exploração desses núcleos centrípetos, 

representados nalguns exemplares por formas esgotadas, assumindo mesmo pontualmente o 

desenvolvimento de outras estratégias de exploração. No conjunto, porém, a presença de uma 
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única cadeia operatória integrada constituia um dos mais importantes indícios da 

homogeniedade da indústria em estudo, mesmo se a dimensão mediana da generalidade dos 

seus núcleos se confrontava com a relativa escassez de lascas de reduzidas dimensões entre os 

materiais estudados.  

Este último aspecto não pode ser dissociado das condições pós-deposicionais a que a in-

dústria esteve submetida, as quais terão sido certamente responsáveis por uma acentuada 

dispersão dos materiais líticos de menor dimensão, neles se incluindo naturalmente os referidos 

produtos de debitagem, tendo conduzido essa mesma situação a uma adulteração da relação 

proporcional entre a totalidade das lascas inventariadas na jazida e o nódulos aí contabilizados, 

a qual indiciava ligeiramente a sua menor homogeneidade quando comparada com similar 

relação aferida noutros contextos aparentemente bem menos favoráveis à preservação da 

integridade e representatividade de tais vestígios arqueológicos. 

Quanto à escassa representação de produtos de debitagem associados ao método Levallois, 

ela deve ser não só ponderada no quadro dos constrangimentos inerentes ao desenvolvimento 

do talhe em quartzito, como também se deve ter em conta na avaliação de tal si- 
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Fig. 9.41. Correlação entre as lascas e os nódulos registada na estação paleolítica do Casal do Azemel e 
sua comparação com os valores similares anteriormente observados na jazida de Pousias / Quinta do 
Cónego referentes à sua ocupação mais antiga (Pousias C) e mais recente (Pousias 3).   

 

tuação o facto de a própria debitagem de núcleos centrípetos poder incluir frequentemente 

parâmetros de condicionamento das respectivas extracções igualmente indicadores da sua 

inequívoca pré-determinação.  

No que se refere às diferentes cadeias operatórias de configuração de utensílios cuja 

existência foi assinalada no quadro do estudo dos sistemas de produção dos materiais líticos 

oriundos da jazida do Casal do Azemel, é de realçar a circunstância de todas elas partilharem 
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entre si não só a mesma estratégia de aprovisionamento da matéria-prima, mas também de 

evidenciarem uma diferenciada produção dos respectivos suportes, cuja origem remonta em 

última instância ao próprio local onde se procedia à exploração da matéria-prima na forma 

como ela se encontrava disponível na natureza, e uma global complexificação dos seus próprios 

processos de manufactura, mesmo se aparentemente se registava a situação contrária. 

Entre as peças tradicionalmente agrupadas sobre a designação genérica de bifaces foi 

possível identificar a existência de 2 cadeias operatórias principais distintas, cada uma das 

quais associável a esquemas conceptuais e operatórios próprios, mesmo se partilhavam 

idênticos suportes, com destaque claro em todas elas para a utilização preferencial de grandes 

lascas de quartzito.  

A mais representativa de todas correspondia às chamadas peças bifaciais plano-convexas, 

émulo em quartzito das peças bifaciais suporte, das quais se distinguiam, todavia, pelo facto de 

nelas o retoque surgir apenas como um atributo secundário e amiúde opcional, tirando partido 

da particular consistência dos gumes de quartzito definidos no decurso da própria configuração 

da peça a partir da intersecção secante de duas faces claramente hierarquizadas. A 

concretização deste esquema conceptual processava-se, contudo de acordo com duas variantes 

operatórias. A principal variante traduzia-se na definição sequencial de duas faces justapostas, 

a primeira das quais manifestamente convexa, enquanto a segunda se procurava destacar como 

uma superfície tendencialmente aplanada e secante em relação à primeira face. Daí resultava 

um utensílio caracterizado por dois gumes convergentes numa extremidade distal apontada, por 

vezes cuidadosamente arredondada por retoque. Na segunda variante referida o talhe das duas 

faces desenvolvia-se de forma alterna, por forma a estabelecer a criação de duas faces 

justapostas, simultaneamente plano-convexas, privilegiando a definição de peças com uma 

extremidade distal arredondada ou biselada, na continuidade de dois gumes com uma 

configuração em tudo similar aos das peças anteriormente referidas. 

Ao contrário das peças bifaciais suportes, “conçues comme des supports au même titre que 

des éclats” (BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 1990, p. 45), nas quais a definição do utensílio 

se traduzia no posterior acondicionamento desse suporte por retoque, no âmbito da indústria em 

estudo as propriedades dos gumes de quartzito definidos pela intersecção de duas faces 

hierarquizadas nas chamadas peças bifaciais plano-convexas tornava dispensável a intervenção 

do retoque. Como ocorre frequentemente com as lascas de quartzito, os gumes nelas delineados 

evidenciavam desde logo todos os requisitos necessários a sua plena operacionalidade, 

substituindo-se aqui a selecção oportunista do suporte do utensílio, ou até a sua eventual pré-

determinação, pela sua completa criação através de um complexo e variado processo de 

configuração global do próprio utensílio. 

Mas se na sua totalidade a cadeia operatória destas peças bifaciais plano-convexas repre-

sentava 44% dos utensílios identificados nesta indústria, não se pode deixar de mencionar 

também a presença de uma cadeia operatória responsável pela produção de verdadeiros bifaces, 

isto é, de utensílios que correspondem ao paradigma das chamadas peças bifaciais utensílios, 
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mesmo se no seu conjunto eles não constituem mais do que 18,1% dos utensílios identificados, 

evidenciando uma importância quantitativa inferior à dos utensílios sobre lasca. Tratava-se pois 

de utensílios com esquema conceptual e operatório em tudo similar ao dos restantes bifaces 

analisados no âmbito das indústrias acheulenses anteriormente estudadas, assentando 

consequentemente a sua manufacturação num processo de configuração por intermédio do qual 

se procurava criar uma volumetria resultante da intersecção de duas faces justapostas e 

convexas, mais ou menos definidas por talhe, decorrendo da respectiva intersecção o delinear 

de um gume periférico de extensão variável que convergia para uma extremidade distal de 

morfologia variável, embora claramente premeditada. A sua produção era concretizada através 

da própria configuração da peça por esboços sucessivos, decorrentes do desenvolvimento 

alternante ou sucessivo do talhe das duas faces, revelando-se aí particularmente importante a 

definição de planos de equilíbrio bilateral e bifacial. 

Finalmente, individualizou-se ainda a presença de alguns triedros, utensílios esses com 

características morfo-tipológicas que os aproximam da generalidade das peças tradicionalmente 

associáveis à rubrica dos bifaces, muito embora deles se apartem por apresentarem um esquena 

conceptual relativamente peculiar, estruturado basicamente numa bem destacada e apontada 

extremidade distal de secção triédrica e definida, pelo menos parcialmente, por talhe oriundo de 

três distintas arestas. Dado, porém, o parco número de triedros identificados, o estudo da 

respectiva cadeia operatória foi naturalmente apoucado e apenas considerado entre os 

chamados utensílios diversos. 

Bem mais expressiva era, no entanto, a presença dos utensílios sobre lasca, sendo aliás 

possível associá-los ao desenvolvimento de uma cadeia operatória cujas origens se traduziam 

numa produção local dos respectivos suportes, quer através do desenvolvimento da cadeia 

operatória de debitagem aí existente, quer pelo próprio aproveitamento de produtos de talhe 

resultantes das cadeias operatórias de configuração de macro-utensílios aí identificadas. Em 

todo caso, tratava-se de suportes que pelas suas características dimensionais e pelo equilíbrio 

que apresentavam entre lascas de primeira e de segunda geração se distinguiam claramente das 

lascas suportes de grandes dimensões produzidas no exterior da jazida e posteriormente aí 

introduzidas para o desenvolvimento de outras cadeias operatórias de configuração. No 

conjunto das peças inventariadas sobressai apenas o elevado peso dos raspadores, bem como a 

expressiva representação de entalhes e denticulados, a par da presença de outros utensílios 

considerados tipologicamente evoluídos. Assinale-se que a identificação de algumas destas 

peças elaboradas a partir de lascas Kombewa não resultavam do desenvolvimento específico de 

tal método de debitagem no âmbito do processo de obtenção dos suportes destes utensílios, mas 

tão só do aproveitamento de lascas de talhe provavelmente extraídas do reverso de amplas 

lascas suporte no decurso da configuração de utensílios de maior dimensão.  

O método Kombewa é aliás apenas especificamente assinalado no decurso da obtenção de 

lascas suporte de grandes dimensões no próprio local de aprovisionamento da matéria-prima, 

sendo a sua presença deduzida da existência de um significativo número de machados de mão  
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de tipo VI, revelando na ausência de outros métodos de talhe tradicionalmente mais valorizados 

a importância da pré-determinação dos suportes no quadro da cadeia operatória de configuração 

dos machados de mão. Tendo porém em conta a morfologia particularmente equilibrada da 

generalidade dos numerosos machados de mão de tipo O estudados, muitos dos quais 

apresentavam planos de equilíbrio bifacial e bilateral bastante apurados, foi  possível  sugerir 

que  os respectivos  suportes  resultariam de  um processo de pré-determinação em tudo similar 

aos das lascas Kombewa, delas se diferenciando apenas por estarem associados ao 

aproveitamento da regular  convexidade do córtex de seixos rola-rolados de quartzito bem 

calibrados e não da premeditada produção dessa mesma convexidade através da criação de uma 

lasca núcleo. 

A complexidade da cadeia operatória dos machados de mão era ainda reforçada pelo 

elevado número de peças do tipo II que comportava, enquanto o reduzido número de machados 

de mão de tipo V aí existentes deixava entrever o carácter verdadeiramente excepcional com 

que se procedia à total definição volumétrica destes utensílios, situação essa a que não seria 

estranha a particular adequação dos suportes escolhidos. 

No seu conjunto a análise global das diferentes cadeias operatórias de debitagem e de 

configuração de utensílios presentes na indústria da jazida paleolítica do Casal do Azemel 

evidenciam alguns particularismos importantes, dela se deduzindo não só uma acentuada 

complexidade, mas também uma apreciável homogeneidade da colecção em estudo. 

 

Em todo caso, é possível vislumbrar nos vestígios arqueológicos exumados no Casal do 

Azemel os testemunhos da sua ocupação pelo homem paleolítico numa altura em que este já 

não fazia coincidir a implantação do seu habitat com a abundância no local da matéria-prima 

necessária à produção dos seus indispensáveis utensílios líticos, preferindo aparentemente 

escolher para o efeito sítios onde pela sua proximidade tal aprovisionamento se via facilitado, 

quase sempre implantados a uma cota superior à dos vales adjacentes. Na situação em causa a 

posição da jazida não se destacava minimamente da extensa zona aplanada em que se integra, 

pelo que é lícito admitir que a ocupação terá ocorrido num momento em que prevalecia na área 

uma cobretura vegetal rasteira, permitindo tal facto um eficiente controlo de toda a área 

envolvente. Por outro lado, ter-se-á também procurado tirar partido da relativa proximidade do 

local em relação ao vale adjacente do rio Lena e aos vales menos encaixados das ribeiras 

subsidiárias que surgem a Norte e a Sul da jazida, bem como da circunstância de a zona 

escolhida permitir ainda um fácil acesso à bacia hidrográfica adjacente do rio Alcoa, através do 

vale da ribeira de Alpedriz (vd. folha B do anexo cartográfico), constituindo assim um local de 

privilegiada comunicação entre duas importantes bacias hidrográficas regionais. 

A escolha do mesmo local em distintos momentos para a fixação do homem paleolítico, 

como se deduz da presença de diversas peças com dupla pátina, terá sido aparentemente da 
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responsabilidade de uma mesma comunidade, podendo-se mesmo admitir que tenha ocorrido 

com uma periodiciade sazonal. A jazida seria ocupada durante um período do ano em que as 

condições climatéricas se revelaria favoráveis à fixação do homem paleolítico no local, 

enquanto no resto do ano os fortes ventos que fustigariam toda a região litoral não só 

impediriam a permanência do homem numa zona relativamente desarborizada e totalmente 

desprovida de abrigos naturais, como também seriam responsáveis pela eolização dos materiais 

líticos talhados entretanto aí abandonados. 

A estratégia de subsistência desta população assentaria certamente na exploração dos re-

cursos naturais existentes nas imediações da jazida, com destaque particular para os vales 

envolventes, onde aliás se procedia também ao aprovisionamento da matéria-prima necessária à 

produção da sua já diversificada utensilagem lítica. Para o efeito, o homem paleolítico 

deslocar-se-ia aos locais onde aflorassem depósitos detríticos que integravam seixos rolados de 

quartzito em grande quantidade, procurando seleccionar aqueles cuja forma original melhor se 

adequava aos fins em vista ou procedendo à extracção de amplas lascas de quartzito a partir da 

debitagem de seixos de grandes dimensões de acordo com estratégias de exploração em geral 

pouco complexas, situação essa em boa parte facilitada pela ampla disponibilidade da matéria-

prima nesses sítios. Os diferentes suportes assim obtidos eram posteriormente transportados 

para a jazida, onde não só se efectuava o subsequente desenvolvimento das cadeias operatórias 

de configuração dos principais utensílios aí identificados, como ainda se assistia à plena 

afirmação de uma cadeia operatória de debitagem específica, assente numa exploração 

intensiva de núcleos centrípetos e integrando por vezes potenciais variantes pré-determinantes, 

quando não mesmo verdadeiros núcleos Levallois. 

Quanto às diferentes cadeias operatórias de configuração dos utensílios, o destaque vai para 

a acrescida importância desempenhada pela debitagem na definição dos respectivos suportes, 

patente não só no maior peso quantitativo dos utensílios sobre lasca, cujos suportes revelam 

aliás uma estratégia de debitagem autónoma, mas também na preferencial utilização das lascas 

como suporte na generalidade dos restantes utensílios. 

Igual importância assume também a individualização das chamadas peças bifaciais plano-

convexas dos tradicionais bifaces, as quais se definem como utensílios caracterizados pela 

convergência de dois amplos e eficazes gumes de quartzito e por uma extremidade útil e bem 

destacada de morfologia variável. Na prática estes utensílios podem-se em parte equiparar pelos 

seus atributos a lascas de quartzito de grandes dimensões em que os bordos naturais apresentam 

consistentes arestas cortantes, delas se distinguindo pela circunstância de na sua própria criação 

a debitagem ser substituída pela configuração, processo que em certa medida vai ainda mais 

longe na própria determinação antecipada da respectiva morfologia que a generalidade dos 

métodos de debitagem pré-determinantes conhecidos. Em certa medida, as peças bifaciais 

plano-convexas surgem frequentemente como verdadeiros substitutos de certos utensílios sobre 

lasca com quem partilham atributos morfológicos muito similares na definição de potenciais 

zonas activas, embora no que toca ao seu carácter compósito se aproximem igualmente dos 
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verdadeiros bifaces. 

Relativamente aos machados de mão, a sua principal característica reside no facto de a 

aparente simplicidade da sua cadeia operatória, inferida da prevalência de tipos considerados 

tradicionalmente técnicamente menos elaborados, se confrontar na realidade com uma situação 

onde o esquema conceptual subjacente surge muitas das vezes fortemente pré-determinado, 

justificando que o posterior acondicionamento dos seus bordos por retoque se limite ao mínimo 

indispensável, procedendo-se só muito raramente à configuração global da peça. De qualquer 

forma, observa-se aí um claro processo de complexificação da cadeia operatória por 

compactação do respectivo esquema operatório. 

À laia de conclusão, não se nos afigura, pois, despropositado considerar a indústria do Casal 

do Azemel como uma variante tecnologicamente evolucionada das indústrias acheulenses, nela 

emergindo já de forma significativa a importância crescente da debitagem na base da produção 

de muitos dos seus utensílios, característica esta que se vai assumir como predominante no 

âmbito das indústrias subsequentes do chamado Paleolítico médio.    
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Situada a cerca de 2 km a Oeste de Leiria, no rebordo setentrional de um pequeno planalto 

que se desenvolve a Norte da povoação de Parceiros, sede da freguesia homónima em que aliás 

se integra em termos administrativos, esta estação paleolítica surge no meio de uma alongada 

clareira aberta na densa mata de eucaliptos para permitir a passagem de uma linha eléctrica de 

alta tensão, junto do caminho que do Casal de Santa Maria se dirige para Vale do Frade. 

Topograficamente ocupa uma posição de particular relevância, já que dela se avista uma parte 

bem significativa do amplo vale do rio Lis  que se abre a jusante da sua confluência com o rio 

Lena, após a passagem do primeiro por Leiria. 

O local, a meia encosta, integra-se todavia numa área relativamente aplanada que desce em 

suave declive para a margem direita da ribeira do Picheleiro, afluente de pequenas dimensões 

do rio Lis, sendo delimitado a nascente e a poente por duas pequenas linhas de água sazonais 

tributárias da referida ribeira, uma das quais particularmente encaixada no substrato arenoso aí 

existente. Em termos geológicos estas areias correspondem aos vestígios de antigos depósitos 

pliocénicos que, de forma não contínua, surgem representados nas proximidades do bordo 

noroeste do diapiro de Leiria (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968). O coluvionamento 

superficial do depósito pliocénico é, no entanto, parcialmente observável nos cortes dos 

pequenos taludes que aqui e além ladeiam o caminho referido. 

Apesar de as primeiras referências que se conhecem sobre a importância arqueológica do 

Casal de Santa Maria remontarem às pesquisas desenvolvidas por Manuel Heleno nos anos 

quarenta na região de Leiria (HELENO, 1956; MACHADO 1965), a descoberta da jazida em 

estudo decorreu apenas durante as nossas primeiras prospecções na bacia hidrográfica do rio 

Lis, em 1985, quando procedíamos a um reconhecimento da área envolvente do casal, 

entretanto arruinado, com o intuito de relocalizar a proveniência dos achados aí assinalados 

anteriormente e que permaneciam inéditos nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia (M.N.A.E.). A recolha então efectuada numa área diminuta e bem delimitada de uma 

pequena colecção de materiais líticos talhados, quase que exclusivamente em quartzito e 

apresentando-se na sua esmagadora maioria eolizados, veio a revelar-se técnica e 

tipologicamente bem diferente da colecção conservada no M.N.A.E., situação essa confirmada 

a posteriori com a identificação de novos achados junto do próprio casal, estes sim com 

características significativamente próximas da antiga colecção. Adoptando um critério baseado 
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exclusivamente na ordem pela qual se sucederam as nossas próprias descobertas, denominámos 

de Casal de Santa Maria 1 a primeira jazida que haviamos detectado e de Casal de Santa Maria 

2 a segunda (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). 

A atenção centrou-se contudo na descoberta da nova jazida, já que os materiais líticos aí 

recolhidos à superfície se haviam revelado, como vimos, significativamente homogéneos. Por 

um lado, encontravam-se na sua esmagadora maioria afectados de uma forma global pela 

eolização (87,3%), não evidenciando as restantes peças qualquer outra alteração das suas 

superfícies. Em segundo lugar, como já se referiu, todas as peças provinham da superfície de 

uma área bem delimitada, onde a desarborização e a erosão pluvial terão em conjunto 

engendrado o remeximento dos depósitos locais ou até mesmo a eventualmente repetida 

remobilização das coluviões mais antigas. Acresce que o seu posterior estudo permitiu 

estabelecer a associação destes vestígios à ocorrência de uma ocupação acheulense com 

características relativamente peculiares no contexto regional (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993).  

Com estas condições de jazida era de antever a possibilidade de se virem a descobrir 

materiais análogos integrados em depósitos coluvionares conservados incólumes numa zona 

sobranceira à área dos achados. Procurar verificar a veracidade desta suposição, assim como a 

necessidade de se tentar precisar o real contexto geoarqueológico dos materiais líticos 

exumados, identificando ao mesmo tempo o seu posicionamento no quadro litoestratigráfico do 

Quaternário da região, foram esses os propósitos que nos levaram à realização de uma 

intervenção arqueológica nesta estação acheulense. 

Os trabalhos traduziram-se na abertura de valas de sondagem de 2 m por 1 m, alinhadas ao 

longo de um eixo longitudinal que atravessava a zona central da escavação no sentido Norte-

Sul, sendo separadas entre si por 2 m e dispondo-se alternadamente para os dois lados do eixo 

principal. Na zona mais elevada traçou-se um segundo eixo, perpendicular ao primeiro, a partir 

do qual se implantaram também algumas valas de sondagem. No total abriram-se 26 valas de 

sondagem, o que correspondeu à escavação de 52 m2. 

Tentou-se assim obter uma leitura da estratigrafia da jazida desde a zona onde se realizaram 

os achados iniciais, na sua extremidade setentrional, até à zona situada a uma cota mais elevada, 

identificando-se ou não a existência de uma área arqueológica mais significativa e o contexto 

dos respectivos vestígios.  

Na prática a observação dos cortes das referidas sondagens levou-nos a registar a pro-

gressiva diminuição da espessura das coluviões à medida que nos deslocávamos para Norte, 

afastando-nos da parte superior da jazida. Contudo, o Pliocénico não se apresenta aí a uma 

menor profundidade, dado que as coluviões mais recentes são substituídas parcialmente, senão 

mesmo na sua totalidade, por depósitos subactuais resultantes em grande parte da remobilização 

dos constituintes das coluviões referidas. Nalgumas destas sondagens recolheram-se aliás 

isoladamente peças talhadas de quartzito cuja acentuada eolização as associava globalmente ao 

espólio acheulense detectado na mesma zona à superfície. 

Os cortes obtidos pela abertura das sondagens mais meridionais da jazida, implantadas aliás 
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no seu sector mais elevado, apesar de terem permitido observar entre elas uma significativa 

variação da espessura das coluviões, levaram no seu conjunto à identificação de uma 

estratigrafia relativamente homogénea, localmente composta por dois níveis coluvionares 

independentes e sobrepostos, associáveis a um perfil pedológico relativamente evoluído 

(TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992). Basicamente é aí possível definir a seguinte se-

quência estratigráfica (vd. EST.5): 

Camada 1 - Corresponde ao substrato pliocénico, representado em média a cerca de mais de 

1 m de profundidade por areias finas e bem boleadas, amarelas e esbranquiçadas, numa ou 

noutra zona um pouco mais concrecionadas, apresentando-se em geral separado de forma 

regular e bem marcada das coluviões sobrejacentes. 

Camada 2 - Com uma espessura em média próxima dos 80 cm, esta camada caracteriza-se 

pela sua textura arenosa relativamente grosseira e coloração amarelada, integrando fre-

quentemente de forma dispersa pequenos e médios seixos rolados de quartzo bastante bem 

boleados e globamente eolizados. Ao contrário do que sucede na sua base, a delimitação do 

topo desta camada revela-se algo irregular e nem sempre fácil de determinar. 

Camada 3 - Aflorando à superfície, esta camada tem uma espessura média de cerca de 35 cm 

e é essencialmente constituída por areias acinzentadas de textura relativamente fina. No seu 

interior assinala-se frequentemente a presença de seixos rolados partidos e / ou queimados, 

delineando pontualmente pequenos leitos sub-horizontais na base da camada e integrando por 

vezes mesmo alguns materiais eolizados, procedendo estes últimos do remeximento parcial dos 

níveis subjacentes. 

A camada 2 corresponde a uma coluvião mais antiga, comparável a outros depósitos 

similares identificados na região, sendo como eles associável à última fase de morfogénese 

generalizada que aí terá ocorrido, certamente contemporânea de um período de manifesta aridez 

susceptível de produzir uma significativa rarefacção da cobertura vegetal, o que terá conduzido 

à eolização dos seixos rolados nela integrados. Em contraponto, a camada 1 representa uma 

coluvião bem mais recente, resultante de uma remobilização dos constituintes da coluvião mais 

antiga e cuja génese pode ser em boa parte imputável a fenómenos de origem provavelmente 

antrópica, como se infere da presença de um apreciável número de seixos rolados partidos ou 

queimados. 

Do ponto de vista arqueológico os resultados obtidos permitiram não só precisar as 

condições de jazida dos materiais líticos acheulenses originalmente recolhidos à superfície, 

como também levou à identificação de um conjunto relativamente abundante de vestígios 

similares, embora com características e condições de jazida suficientemente diversas para 

poderem ser associados a uma posterior ocupação arqueológica do local pelo homem pré-

histórico. Na verdade, embora os achados oriundos da camada 2 fossem em número muito 

escasso, a circunstância de todos eles se apresentarem fortemente eolizados, à semelhança do 

que sucedia com todos os constituintes mais grosseiros dessa mesma camada, permitia rela-

cioná-los claramente com os materiais recolhidos na superfície do sector setentrional da jazida. 
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Já as peças líticas talhadas não alteradas foram encontradas no decurso da abertura das 

sondagens do sector mais elevado da jazida, no interior da camada coluvionar recente, 

apresentando-se nalguns casos integradas nos alinhamentos aqui e além definidos pelos seixos 

rolados queimados e partidos. 

A jazida terá sido assim ocupado em dois distintos momentos, com os respectivos vestígios 

submetidos em seguida às mesmas condições pós-deposicionais, embora em relação a elas 

tenham revelado diferentes comportamentos. Como já se viu, a presença do homem paleolítico 

no local foi provavelmente contemporânea da última fase de morfogénese que afectou a região, 

tendo a desarborização então existente determinado a posterior e generalizada eolização dos 

materiais líticos aí abandonados á superfície, situação essa que igualmente proporcionou o 

desenvolvimento da coluvião no interior da qual se integraram. Numa fase subsequente o 

homem pré-histórico ter-se-á de novo instalado nesta jazida, ocupando agora uma zona mais 

elevada e aí abandonando parte dos materiais líticos por si talhados, em seguida conservados 

pela sua inserção na coluvião mais recente, onde surgem frequentemente em associação com os 

materiais remobilizados da camada subjacente e com vestígios de seixos rolados queimados e 

partidos, a cuja origem não terá sido com certeza estranho o próprio homem. Numa fase mais 

recente, certamente mesmo histórica, estes depósitos foram na sua quase totalidade remexidos 

na zona inferior da jazida, onde se concentrariam os vestígios arqueológicos da ocupação mais 

antiga, originando a dispersão das peças líticas talhadas de menor dimensão e determinando a 

preservação relativamente concentrada e à superfície de uma amostragem algo distorcida, 

composta em grande parte por objectos talhados de quartzito de média dimensão. 

    

 

10.2. MATERIAIS 
 
 

No seu conjunto reuniram-se nesta jazida 336 peças líticas talhadas, mais de metade das 

quais em quartzito (62,2%), apesar de o número de objectos em sílex inventariados cor-

responder a cerca de 1/3 do total dos materiais (33,9%) e apenas o quartzo se encontrar 

residualmente representado (3,9%). Em relação ao seu estado físico a colecção repartia-se entre 

um volumoso número de peças sem qualquer alteração (65,5%) e um expressivo grupo de 

objectos globalmente eolizados (31,3%), a que acrescia um reduzido conjunto de peças 

parcialmente eolizadas (3%) e uma única com dupla pátina. Correlacionando entre si estes 

dados, verifica-se que a esmagadora maioria dos materiais eolizados são de quartzito (88,6%), 

enquanto nas peças não alteradas se assiste a um relativo equílibrio entre as duas principais 

matérias-primas utilizadas, abarcando o sílex 47,3% dos materiais contabilizados e o quartzito 

48,6%. 
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Quadro 10.1. Casal de Santa Maria 1. Matérias-primas e estado físico da totalidade dos materiais líticos 
recolhidos. 

 

        TOTAIS
EF: E EF: pe EF: dp EF: 3

Nº %

Quartzito 93 8 1 107 209 62,2

Quartzo 4 9 13 3,9

Sílex 8 2 104 114 33,9

TOTAIS 105 (31,3%) 10 (3%) 1 (0,3%) 220 (65,5%)
 

 

Outra distinção mais expressiva surge ainda quando se cruza a repartição destes materiais 

em função do seu estado físico com a sua diferenciada proveniência, apartando os materiais 

provenientes da superfície da jazida dos que foram recolhidos no decurso dos trabalhos de 

escavação aí realizados. Com efeito, se a quase totalidade dos materiais eolizados foi detectada 

na superfície (98,1%), as peças não alteradas foram pelo contrário maioritariamente 

encontradas nas sondagens (87,4%). 

 
Quadro 10.2. Casal de Santa Maria 1. Proveniência dos materiais líticos recolhidos e sua distribuição em 
função do respectivo estado físico. 

 

EF: E EF: pe EF: dp EF: 3

Materiais de superfície 103 9 1 28

Espólio das sondagens 2 1 195

 

Tendo em conta estes dados, as condições de jazida anteriormente descritas e a comprovada 

existência de duas ocupações arqueológicas na jazida do Casal de Santa Maria 1, justifica-se 

plenamente a associação dos materiais líticos muito eolizados ou parcialmente eolizados à 

ocupação inicial do local, tanto mais que a sua proveniência da coluvião mais antiga aí 

identificada se encontra bem documentada. Os materiais não alterados, por seu turno, 

constituem um inequívoco testemunho da posterior presença do homem pré-histórico na jazida, 

sendo por demais manifesta a integração de tais vestígios na coluvião mais recente. 

A distinção entre as duas indústrias não se limita porém ao facto de a mais antiga ser 

constituída por materiais eolizados e quase sempre de quartzito, enquanto a indústria mais 

moderna evidenciava uma clara paridade na utilização do quartzito e de sílex como matérias-

primas, não apresentando as suas peças qualquer alteração. Comparando ambos os conjuntos 

em função da distribuição dos seus constituintes pelas várias categorias classificativas, as 

diferenças entre elas tornam-se bem mais claras, já que se na primeira indústria referida a 

presença de um significativo número de utensílios, com destaque particular para os machados 

de mão e dos bifaces, indicia claramente a sua conexão com as tradicionais indústrias 
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acheulenses, a segunda apresenta uma clara sub-representação dos utensílios, limitados a 5 

utensílios sobre lasca e um utensílio diverso, enquanto os produtos de talhe e em particular as 

lascas surgem em número muito dilatado, sendo no seu todo possível aferir uma relação entre 

lascas e nódulos com valores relativamente expressivos para testemunharem a 

representatividade da respectiva amostragem (83,7%/16,3%). Esta composição revela-se porém 

inconclusiva relativamente à classificação da indústria mais recente, tanto mais que não foram 

identificados quaisquer elementos de diagnóstico, podendo-se apenas admitir a sua eventual 

associação a uma fase da ocupação da região pelo homem pré-histórico já contemporânea do 

Holocénico e, consequentemente, pós-paleolítica. 

 
Quadro 10.3. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos materiais líticos recolhidos pelas várias categorias 
classificativas consideradas em função do respectivo estado físico. 

 

EF: E EF: pe EF: dp EF: 3

Lascas 37 3 134

Núcleos 26 3 27

Fragmentos de talhe 4 2 53

Bifaces 8

Machados de mão 20

Utensílios sobre lasca 6 1 1

Utensílios diversos 4 1 1 5

 

Outro elemento de diferenciação entre estas duas indústrias reside nas dimensões dos seus 

constituintes, claramente superiores entre as peças relacionáveis com a ocupação mais antiga da 

jazida, como aliás se pode observar da comparação estatística das dimensões da totalidade dos 

materiais associáveis a cada uma das ocupações identificadas. Curiosamente a média das 

dimensões das peças associadas à indústria mais recente é sempre inferior a 50% dos valores 

apresentados pelos mesmos atributos tipométricos na outra indústria lítica estudada. 
 

Quadro 10.4. Casal de Santa Maria 1. Comparação estatística das dimensões dos materiais líticos 
recolhidos associáveis às duas diferentes ocupações identificadas na jazida. 

 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Materiais associáveis Comprimento 116 31 168 85,9 81,5 32,2

à ocupação Largura 116 16 106 69,1 69 20

mais antiga Espessura 116 12 96 35,4 34 14,32

Materiais associáveis Comprimento 220 12 117 37,3 34 17,5

à ocupação Largura 220 5 94 31,1 30 14,65

mais recente Espessura 220 2 90 14,3 12 10,49
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Idêntica situação observa-se quando se procede à comparação dos polígonos de frequência 

das dimensões aferidas, já que em todos eles a distribuição pelas várias classes dimensionais aí 

consideradas é bem distinta, apesar de significativamente não deixarem de apresentar também 

algumas similitudes. Na verdade, se no que se refere ao comprimento os polígonos de 

frequências de ambas as indústrias líticas são claramente plurimodais, relativamente à largura e, 

em particular, à espessura, essa mesma distribuição é marcadamente unimodal. 
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Fig. 10.1. Casal de Santa Maria 1. Comparação entre o comprimento das peças associáveis às duas 
diferentes ocupações identificadas na jazida (polígono de frequências). 
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Fig. 10.2. Casal de Santa Maria 1. Comparação entre a largura das peças associáveis às duas diferentes 
ocupações identificadas na jazida (polígono de frequências). 
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Fig. 10.3. Casal de Santa Maria 1. Comparação entre a espessura das peças associáveis às duas diferentes 
ocupações identificadas na jazida (polígono de frequências). 

 

É pois possível a partir do seu estado físico separar com uma certa segurança os materiais 

respeitantes a cada uma das ocupações identificadas na estação paleolítica do Casal de Santa 

Maria 1, integrando na indústria acheulense mais antiga não só as peças eolizadas, como tam-

bém as que se apresentavam apenas parcialmente eolizadas e o único objecto que evidenciava 

uma dupla pátina, mesmo atendendo a que no caso presente esta última característica não podia 

por si só indiciar a presença prolongada, embora discontínua, do homem paleolítico no local. As 

condições de jazida a que se associavam estes materiais justificavam aliás perfeitamente o 

diferenciado desenvolvimento da eolização que os afectou, sendo de admitir a possibilidade de 

algumas peças terem permanecido todavia incólumes. No entanto, a relativa homegeneidade da 

indústria mais recente no que se refere às suas características dimensionais, a peculiar 

composição classificativa que apresenta e o tipo de matéria-prima utilizada reduz à mínima 

expressão possível tal hipótese, tanto mais que o grosso dos materiais que nela se integravam 
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haviam sido recolhidos no decurso da abertura das sondagens claramente integrados na 

coluvião mais recente. 

Tendo em conta os objectivos deste trabalho, o essencial da nossa atenção centrou-se 

naturalmente nos materiais relacionáveis com a ocupação acheulense do local. Contudo, sempre 

que possível, nomeadamente quando os quantitativos das amostragens envolvidas o permitiam, 

procurou-se estribar a distinção entre ambas as indústrias através da sumária caracterização dos 

seus constituintes de acordo com os critérios metodológicos previamente adoptados, situação 

essa que abrangeu essencialmente as lascas e, apenas parcialmente, os núcleos.  

O presente estudo incidiu assim sobre um total de 116 peças líticas talhadas, quase sempre 

de quartzito e apresentado-se afectadas pela eolização, apesar de o grau de incidência desta 

alteração poder variar ou abranger apenas uma parte do objecto lítico talhado. Na prática 

limitámo-nos a redefinir os critérios de individualização da amostragem em estudo, precisando 

ao mesmo tempo o seu contexto geoarqueológico inicial, já que em termos quantitativos o 

número de peças envolvido decresceu mesmo ligeiramente em relação ao primeiro trabalho que 

realizámos sobre o acheulense desta jazida paleolítica, em virtude de aí se ter considerado o 

estudo conjunto de um elevado número de peças manifestamente eolizadas (103) com a análise 

de 15 outras peças sem quaisquer vestígios de alteração (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). O 

reestudo destes materiais justificava-se, contudo, não só pela necessidade de se proceder a uma 

avaliação da importância e significado desta jazida no contexto das novas descobertas 

arqueológicas entretanto efectuadas, como também para se proceder à descrição e interpretação 

dos materiais reunidos de acordo com as opções metodológicas agora adoptadas.  

Parcialmente de lado ficaram 220 peças com arestas vivas e sem qualquer alteração 

significativa das respectivas superfícies, metade das quais resultavam do aproveitamento do 

sílex como matéria-prima. Correspondendo, porém, na sua grande maioria a produtos de 

debitagem, com destaque particular para a presença de inúmeras lascas não transformadas, estas 

mesmas peças foram ainda assim objecto de uma inventariação geral e sumária classificação, 

com o objectivo de se estabelecerem os desejados termos de comparação com os materiais 

congéneres identificados no âmbito da indústria acheulense individualizada nesta jazida. 

 

 

10.2.1. Os produtos de talhe 

 

Entre os chamados produtos de talhe agruparam-se 75 peças, resultantes tanto do desen-

volvimento de operações de debitagem, como do próprio processo de configuração de de-

terminados utensílios específicos através da extracção de levantamentos ou da criação de 

determinadas zonas activas por retoque minimamente amplo. Estes materiais correspondiam 

globalmente a 64,7% do total das peças analisadas, surgindo as lascas apenas ligeiramente 

melhor representadas que os núcleos, enquanto os fragmentos de talhe identificados não 

ultrapassavam mais de 6 exemplares. 
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10.2.1.1. Lascas 

 

O estudo destes produtos de talhe não se limitou contudo à descrição e interpretação do 

significado tecnológico das 40 lascas simples inicialmente inventariadas, mas abarcou também 

um expressivo número de lascas que haviam sido aproveitadas como suporte, tendo-se 

consequentemente procedido à sua adequada transformação em diferentes tipos de utensílios ou 

à sua exploração pontual como núcleos de acordo com estratégias de exploração também elas 

variáveis. 

 
Quadro 10.5. Casal de Santa Maria 1. Classificação das lascas associáveis à ocupação mais antiga da 
jazida. 
 

Tipo Nº Tipo Nº Tipo Nº

1A 10 10A 10 19A 7

2A 1 11A 1 20A 1

3A 12A 21A

4A 2 13A 4 22A

5A 5 14A 1 23A 1

6A 1 15A 24A 2

7A 1 16A 2 25A

8A 1 17A 26A

9A 2 18 4 27A 1
 

  

No seu conjunto o estudo realizado integrou 71 peças, das quais 66 eram de quartzito, 4 de 

sílex e uma em quartzo, sendo todavia de sublinhar a sua global eolização, registando-se apenas 

em 5 delas uma incidência parcial de tal alteração. A classificação, própriamente dita, abrangeu 

contudo apenas 57 destas peças, já que as restantes correspondiam a fragmentos de lascas (6 

exemplares) ou a lascas onde a acentuada eolização havia conduzido mesmo à sua adulteração 

morfológica, inviabilizando por vezes tal circunstância a visualização dos atributos que 

permitem determinar a classificação de acordo com os critérios por nós adoptados (8 

exemplares). Os resultados obtidos, embora naturalmente limitados pela diminuta amostragem 

em análise, permitem, contudo, destacar o claro predomínio das lascas de primeira geração 

sobre as lascas de segunda geração, registando-se entre elas uma relação de cerca de 4 para 1. 

No que se refere à classificação dos seus talões, estas lascas evidenciam uma distribuição 

relativamente equilibrada entre os talões lisos e os talões corticais, assinalando-se apenas a 

presença de um único talão diedro, situação essa que naturalmente conduz à aferição de um 

índice de facetagem amplo bastante reduzido (2,1) e de um índice de facetagem restrito nulo. 

Igualmente nulo é o seu índice Levallois. De registar também a existência de um número 

minimamente expressivo de talões suprimidos, o que contrasta com a ausência de talões 

fracturados, sendo a sua presença em geral associável à utilização das respectivas lascas como 

suporte no âmbito do processo de configuração de determinados utensílios ou da sua eventual 
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exploração como núcleos. 

 
Quadro 10.6. Casal de Santa Maria 1. Repartição dos talões entre as lascas associadas à ocupação mais 
antiga da jazida. 

 

Nº Nº Nº

Corticais 22 Diedros 1 Suprimidos 17

Lisos 24 Facetados 0 Fracturados 0
 

 

Mesmo atendendo à circunstância de apenas se ter identificado num reduzido número de 

peças a direcção dos negativos de levantamentos anteriores à sua própria extracção, não deixa 

contudo de ser curioso verificar que cerca de metade delas - apenas 7 - correspondiam a 

levantamentos longitudinais unipolares, o que em conjugação com os dados provenientes da 

caracterização dos talões sugere o eventual predomínio de uma estratégia de debitagem 

aparentemente assente no talhe bifacial unipolar com recurso exclusivo ao percutor duro. Não 

se pode contudo deixar de recordar a proveniência da quase totalidade destes materiais da 

superfície e em particular as condições pós-deposicionais a que estiveram submetidos, o que 

muito terá contribuído para a ampla dispersão das peças de menor dimensão, boa parte das 

quais testemunhariam certamente o desenvolvimento de estratégias de debitagem mais 

complexas.  
 

Quadro 10.7. Casal de Santa Maria 1. Classificação das lascas associáveis à ocupação mais recente da 
jazida. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 1 1 10A 1 1 19A

2A 11A 3 2,9 20A

3A 12A 21A

4A 3 2,9 13A 2 2 22A

5A 9 8,8 14A 3 2,9 23A 1 1

6A 5 4,9 15A 3 2,9 24A

7A 11 10,8 16A 4 3,9 25A

8A 17A 1 1 26A

9A 27 26,5 18 28 27,5 27A
 

 

Em todo caso, da comparação destes dados com os elementos coligidos na sumária in-

ventariação das lascas associadas à ocupação mais recente da jazida emerge uma clara distinção 

entre ambos os grupos. Desde logo, na ocupação mais recente foi possível reunir uma colecção 

de lascas mais representativa em termos quantitativos, abarcando um total de 135 peças, embora 

12 delas correspondessem a fragmentos de lasca e noutras  21 não se tivesse conseguido 

determinar a sua correcta caracterização, qualquer delas sem qualquer alteração significativa da 

sua superfície e incluindo uma expressiva utilização do sílex como matéria-prima (43%). 

A classificação destas peças incidiu agora sobre um total de 102 peças, permitindo observar 
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de imediato a manifesta prevalência das lascas de segunda geração (69,6%) sobre as lascas de 

primeira geração (30,4%), enquanto no que se refere ao tipo de talão usado se regista o pre-

domínio dos corticais (58,9%) sobre os lisos (31,1%), não integrando estes últimos mais de 1/3 

do total das peças com talões identificáveis. Os talões facetados encontram-se representados por 

7 peças, o que contrasta com o diminuto número de talões diedros (1 peça) e de talões 

punctiformes (1 peça) e determina a definição de um índice de factagem ampla bem mais 

expressivo (8,9) e de um índice de facetagem restrito persistentemente diminuto (1,1). Em todo 

caso, desta sumária descrição resulta óbvia a associação destes materiais a uma estratégia de 

debitagem aí alicerçada na intensiva exploração dos respectivos núcleos, embora quase sempre 

decorrente da preponderância de um talhe unifacial. 
 

Quadro 10.8. Casal de Santa Maria 1. Repartição dos talões entre as lascas associadas à ocupação mais 
recente da jazida. 

 

Nº % Nº % Nº

Diedros 1 1,1
Corticais 53 58,9 Suprimidos 17 *

Facetados 7 7,8
Lisos 28 31,1 Fracturados 11 *

Punctiforme 1 1,1  

  

10.2.1.2. Núcleos 

 

No conjunto dos materiais recolhidos na jazida do Casal de Santa Maria 1 os núcleos 

englobavam um total de 56 peças, distribuídas de forma equilibrada pelas duas ocupações 

arqueológicas aí identificadas, já que 29 deles eram associáveis à ocupação mais antiga e os 

restantes 27 à ocupação posterior do local.  
 

Quadro 10.9. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos núcleos associáveis às duas ocupações 
identificadas na jazida em função da matéria-prima utilizada.   
 

Quartzito Quartzo Sílex

Ocupação mais antiga 23 3 3

Ocupação mais recente 4 23

 

 

Tendo porém em conta o tipo de matéria-prima utilizada, não deixa de ser curioso verificar 

que se no âmbito da primeira ocupação referida prevalecia o claro aproveitamento do quartzito 

como matéria-prima, restringindo-se o uso do sílex e do quartzo a quantitativos pouco 

expressivos, na ocupação mais recente tal situação invertia-se, surgindo o sílex como a matéria-

prima claramente predominante, havendo apenas a assinalar a identificação de dois núcleos de 

quartzito. 

Esta mesma diferenciação entre as duas indústrias individualizadas na jazida emerge quando 
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se entra em linha de conta com o grau de exaustão apresentado pelos núcleos de cada uma 

delas. Na verdade, se entre os núcleos que integram a indústria mais antiga prevalecem as peças 

intensamente exploradas, surgindo a grande distância algumas peças sumariamente exploradas e 

só depois as que se podem considerar esgotadas, na indústria subsequente o número de núcleos 

intensamente explorado ou esgotado é bastante próximo, encontrando-se apenas as peças 

sumariamente exploradas representadas por um número mínimo de exemplares. 

 
Quadro 10.10. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos núcleos associáveis às duas ocupações 
identificadas na jazida em função do seu diferenciado grau de exaustão (GE). 

 

GE: 0 GE: 1 GE: 2

Ocupação mais antiga 6 20 3

Ocupação mais recente 2 12 10

 

 

Por razões já aduzidas, o presente estudo centrou-se porém na análise dos 29 núcleos que se 

relacionaram com a ocupação mais antiga da jazida, os quais representavam 25% dos materiais 

a ela associáveis. Trata-se na sua totalidade de peças recolhidas à superfície, apresentando-se na 

sua esmagadora maioria globalmente eolizadas, já que apenas em 3 delas se regista uma 

incidência parcial da eolização. Num ou noutro caso a forte alteração dificultou mesmo a 

adequada leitura das peças, chegando pontualmente a inviabilizar a sua classificação. 

No que se refere aos seus suportes, em 14 dos núcleos inventariados foi possível assinalar o 

aproveitamento de seixos rolados de quartzito e, em menor número, de quartzo, restringindo-se 

a utilização de lascas e de nódulos como suportes a apenas 2 exemplares cada, correspondendo 

naturalmente estas últimas a núcleos em sílex. Para além de uma outra peça resultante da 

transformação de uma calote de seixo de quartzito, nos restantes 10 objectos aqui estudados não 

foi possível determinar a natureza do suporte usado. 

Em termos classificativos, descontando 3 objectos cuja parcial fracturação, associada à 

profunda alteração das suas superfícies, levou a integrá-los entre os fragmentos de núcleos, bem 

como uma outra peça que se revelou impossível de classificar, os restantes 25 núcleos 

distribuem-se de forma equilibrada entre 9 diferentes tipos e subtipos, embora os diminutos 

quantitativos envolvidos não permitam retirar daí qualquer significado particular. 
Quadro 10.11. Casal de Santa Maria 1. Correlação da classificação dos núcleos associados à ocupação 
mais antiga da jazida com a matéria-prima utilizada. 
 

I I I I I I I V V VIb VIc IXa

Quartzito 2 4 2 5 5 2 1

Quartzo 1 1

Sílex 2
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Em todo caso, se a cadeia operatória de debitagem simples, integrando a totalidade dos 

núcleos dos grupos I e II e os núcleos do grupo III sem plano de percussão preparado, se 

encontra representada por 7 peças, no polo oposto, a cadeia operatória de debitagem centrípeto, 

na qual se enquadram os núcleos dos subtipos VIb e VIc aí identificados, abarca também um 

número idêntico de peças. De permeio regista-se ainda a presença de 4 peças associáveis à 

cadeia operatória de debitagem multifacial, metade das quais em sílex, correspondendo ainda 

outras 5 peças ao desenvolvimento da cadeia operatória de talhe bifacial. No primeiro caso 

reuniam-se núcleos de morfologia na maior parte dos casos globulosa ou subglobulosa, en-

quanto os núcleos do grupo V apresentavam as suas extracções dispostas de forma alternante 

em torno de uma aresta frequentemente equatorial e quase sempre sinuosa. Curiosamente, os 

únicos dois núcleos de quartzo identificados eram constituídos por peças de tecnologia bastante 

simplificada, uma do grupo I e outra do grupo II, mesmo se neste último caso o número de ex-

tracções aí observável justificava a sua associação às peças intensamente exploradas. 

Já o único núcleo do grupo III não associável à cadeia operatória de debitagem simples é 

representado por uma peça elaborada a partir de uma lasca de quartzito cuja face de lascamento 

foi aproveitada como plano de percussão, tendo sido preparada para o efeito em mais de 3/4 da 

sua periferia e apresentando as extracções a partir daí retiradas uma obliquidade que confere à 

peça uma secção marcadamente triangular. Em todo o caso, o amplo desenvolvimento periférico 

dessa mesma exploração e a sua disposição vincadamente centrípeta permitem sugerir que 

corresponde a uma peça de transição do grupo III para o grupo VIb. 

Por seu turno, os núcleos dos subgrupos centrípetos aí identificados evidenciam amiúde uma 

morfologia oblonga, tendencialmente circular, determinada nos exemplares sem planos de 

percussão preparados pela convexidade regular que ocupa o seu reverso, levando alguns autores 

a designá-los tradicionalmente como calotes de seixo. A sua exploração, visando quase sempre 

a obtenção de pequenas lascas, surge marcada por extracções com acentuada obliquidade e 

inúmeros ressaltos, responsáveis em grande parte pela secção biconvexa e assimétrica de muitas 

destas peças.   

O destaque vai todavia para a presença de um núcleo Levallois recorrente centrípeto de 

quartzito, elaborado a partir de um suporte não identificável, dada a natural transformação que a 

exploração desta peça dele engendrou (vd. CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, EST.17.2). Trata-se 

de uma peça intensamente explorada, com uma secção plano-convexa e plano de percussão 

preparado em boa parte do seu contorno por extracções periféricas e oblíquas, marcadas muitas 

das vezes por ressaltos. Uma outra peça originalmente classificada de forma similar apresenta-

se todavia seccionada por uma ampla fractura ortogonal não alterada, o que determinou a sua 

associação ao subtipo VIb, apesar de não se poder afastar de todo a validade da primeira 

hipótese adiantada. Mas a presença de tais núcleos destaca-se essencialmente por eles 

constituirem o único testemunho aí existente do desenvolvimento do método de debitagem 

Levallois, já que, como se viu, no âmbito do estudo das lascas esta mesma indústria apresenta aí 

um índice Levallois técnico nulo. 



Estação paleolítica do Casal de Santa Maria 1 479 

 

 

Da conjugação do grau de exaustão destas peças com a sua classificação verifica-se que se 

mais de metade das peças sumariamente exploradas coincide com os núcleos integrados no 

grupo I, as restantes, assim como a totalidade das peças consideradas esgotadas, repartem-se 

entre os grupos IV e V. 

 
Quadro 10.12. Casal de Santa Maria 1. Correlação da classificação dos núcleos associados à ocupação 
mais antiga da jazida com o seu diferenciado grau de exaustão (GE). 
 

I I I I I I I V V VIb VIc IXa

GE: 0 3 1 1

GE: 1 1 4 2 3 5 2 1

GE: 2 1 1

   

 

Quando se comparam os núcleos da mais antiga indústria lítica da jazida do Casal de Santa 

Maria 1 com as lascas que lhes estão associadas, maior realce ganha a deficiente repre-

sentatividade destas últimas, nomeadamente no que se refere a algumas das suas principais 

características, como é o caso do claro predomínio das lascas de primeira geração, claramente 

incompatível com a expressiva presença das cadeias operatórias tecnologicamente mais 

elaboradas entre os núcleos aí contabilizados. Apenas a prevalência do talhe bifacial unipolar é 

em parte consentâneo com a realidade observada no estudo dos núcleos, onde por outro lado 

também apenas se vislumbram vestígios da utilização do percutor duro. Não nos podemos 

porém esquecer que, em geral, muitas destas asserções se encontram condicionadas pelo 

limitado número de peças envolvido neste estudo. 

 

10.2.1.3. Fragmentos de talhe 

 

Tendo em atenção as diferentes condições de jazida em que foram recolhidos os materiais 

arqueológicos associáveis às duas ocupações identificadas no Casal de Santa Maria 1, não é 

difícil perceber a desproporcionada representação que entre ambas apresentam os chamados 

fragmentos de talhe. Na verdade, grande parte das peças não alteradas que se relacionaram com 

a indústria mais recente da jazida foram detectadas no decurso da abertura das várias sondagens 

aí efectuadas, o que permite compreender a identificação entre tais materiais de cerca de 53 

fragmentos de talhe, 22 dos quais em sílex e até 1 em quartzo, matéria-prima esta onde nem 

sempre o talhe intencional é particularmente explícito. Em contrapartida, nos vestígios 

associados à presença do homem paleolítico no local contabilizaram-se apenas 6 fragmentos de 

talhe oriundo da superfície, dos quais 3 de quartzito e os restantes em sílex, todos eles 

eolizados, embora dois dos de sílex se apresentassem apenas parcialmente alterados. A sua 

identificação assentava, porém, na observação de inequívocos estigmas de talhe em todos eles, 

muito embora a disposição de tais vestígios estivesse seccionada por fracturas, por vezes 



480                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

múltiplas, situação que impedia o estabelecimento da sua conexão com o desenvolvimento de 

eventuais lascas, núcleos ou de determinados utensílios específicos. 

 

 

10.2.2. Os utensílios 

 

Entre os materiais associados à mais antiga ocupação desta jazida identificaram-se 41 

utensílios, o que corresponde a 35,3% do total dos respectivos materiais, percentagem esta 

manifestamente superior à registada nas jazidas acheulenses anteriormente estudadas. Por outro 

lado, se em termos genéricos é possível assinalar também aqui a presença de bifaces, machados 

de mão e utensílios sobre lasca, a proporção com que cada um destes grupos aparece 

representada evidencia algumas disparidades expressivas em relação ao padrão que é possível 

associar em geral às indústrias acheulenses, facto este a que mais uma vez não será certamente 

estranha a circunstância de a colecção em estudo corresponder a uma amostragem 

aparentemente distorcida da indústria original. 

Quanto aos materiais que se relacionaram com a existência de uma ocupação posterior da 

jazida, a inventariação de um diminuto número de utensílios, nos quais se assinalava a presença 

de um único utensílio sobre lasca tipologicamente classificável como um raspador lateral sobre 

face plana, dado que todos os restantes correspondiam na sua totalidade a utensílios diversos, 

impedia obviamente qualquer tentativa de diagnóstico desta indústria a partir deles, pelo que o 

seu estudo exaustivo não foi sequer considerado no âmbito do presente trabalho, limitado assim 

à análise dos utensílios considerados acheulenses. 

 

10.2.2.1. Bifaces 

 

Os 8 bifaces inventariados representam 6,9% do total dos materiais integrados na indústria 

acheulense e 19,1% dos utensílios aí identificados, correspondendo na sua totalidade a peças 

elaboradas em quartzito e apresentando-se globalmente eolizados. 

Uma das peças mais representativas da colecção em estudo corresponde a um biface cujas 

dimensões e principais características morfológicas permitiram classificar como lanceolado 

típico, tendo sido a única peça deste grupo detectada no decurso da abertura de uma pequena 

sondagem preliminar na zona setentrional da jazida, não longe do local onde inicialmente se 

detectou a concentração de materiais líticos talhados à superfície (EST.138). Trata-se de uma 

peça confeccionada a partir de um suporte não determinável, já que a amplitude do talhe na 

definição de ambas as faces impediu a preservação de testemunhos susceptíveis de permitirem a 

sua identificação, evidenciando no seu conjunto um acentuado plano de equilíbrio bilateral, 

onde apenas destoa o ligeiro desvio da sua extremidade distal para a esquerda, enquanto o 

respectivo plano de equilíbrio bifacial se confronta com um perfil longitudinal relativamente 

plano-convexo. 
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A aferição das dimensões da silhueta desta peça e a consequente determinação do seu índice 

de aplanamento, quando conjugada com a morfologia rectilínea dos dois bordos, justificam a 

sua classificação como biface lanceolado típico de acordo com os critérios definidos na 

tipologia de F. Bordes, muito embora a sua base, ainda que mais espessa que o resto da peça, 

não se destaque de forma minimamente característica da silhueta do respectivo perfil. Por seu 

turno, a análise da sequência operatória subjacente à sua manufacturação torna possível 

identificar o diferenciado desenvolvimento do talhe das suas duas faces através de duas 

gerações de levantamentos, tendo-se num primeiro momento procedido ao aplanamento da face 

inferior do utensílio com extracções tendencialmente aplanadas e invasoras, ainda que o 

resultado obtido tenha ficado aquém das expectativas em virtude dos numerosos ressaltos aí 

observáveis. Em seguida, utilisando como plano de percussão os negativos dos levantamentos 

da primeira fase da confecção, procedeu-se ao talhe da face superior por intermédio de 

levantamentos invasores e oblíquos, obtidos a partir de ambos os bordos e cuja intersecção na 

zona central da peça forma uma extensa aresta longitudinal que se prolonga desde a ampla placa 

cortical residualmente conservada em posição proximal até à extremidade distal apontada do 

utensílio. Sublinhe-se que desta exaustiva descrição se destaca, acima de tudo, a emergência de 

um conjunto diversificado de atributos cuja similitude com as peças bifaciais plano-convexas 

identificadas na estação paleolítica do Casal do Azemel é por demais evidente. 

Quanto aos restantes utensílios contabilizados entre os bifaces, dois deles integravam-se no 

chamado grupo dos bifaces ovalares e afins, resultando curiosamente ambos da utilização de 

lascas de quartzito como suporte e correspondendo ao estereótipo morfo-tipológico das “proto-

limandes”, apesar de num dos casos a forma espessa da sua base o permitir definir como uma 

“proto-limande” com talão. 

Um dos utensílios referidos foi elaborado a partir de uma lasca de talão cortical, tornando 

porém a amplitude do seu processo de configuração impossível estabelecer a adequada 

classificação do seu suporte. O resultado obtido traduzia-se na definição de uma peça com 

morfologia bastante equilibrada, onde uma silhueta elíptica quase simétrica e um perfil 

longitudinal biconvexo e simétrico definiam destacados planos de equilíbrio bifacial e bilateral, 

enquanto as respectivas dimensões associadas à morfologia cortante da sua zona proximal 

permitem classificá-la como “proto-limande”. De assinalar, contudo, a circunstância de a sua 

extremidade distal se apresentar eliminada por uma fractura oblíqua e ortogonal que evidencia 

superficialmente uma alteração idêntica à do resto da peça. Relativamente ao desenvolvimento 

do talhe nas suas duas faces, ele processou-se de acordo com uma sequência operatória alterna, 

em boa parte resultante do aproveitamento do talão conservado em posição inversa na zona 

mesial e proximal do bordo direito no intuito claro de o integrar na definição do gume cortante 

do respectivo bordo. 

A outra peça considerada resultava, por seu lado, do aproveitamento de uma lasca de 

quartzito de talão liso cuja classificação não nos foi possível também precisar. Tratava-se 

porém de uma peça com uma morfologia bastante mais irregular, com um perfil longitudinal 
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marcadamente biconvexo e assimétrico e uma silhueta assimétrica onde se destacava uma 

extremidade distal aparentemente apontada e claramente desviada para a esquerda, em 

contraponto a uma base espessa, determinada pela conservação da morfologia original do 

suporte. A sua configuração desenrolou-se de acordo com uma estratégia alternante de de-

senvolvimento do talhe nas suas duas faces, situação essa aliás bem patente no perfil sinuoso 

das arestas dos dois bordos, dada a diminuta e pontual incidência que neles se observa de 

retoques de regularização. 

Um dos restantes utensílios estudados, classificado como biface amigdalóide com talão, foi 

elaborado a partir de um suporte não identificável, tendo sido seccionado na sua zona mesial 

por uma fractura transversal que define um plano ortogonal em relação às suas duas faces e 

apresenta uma alteração eólica similar à que afecta o resto do utensílio (EST.137.2). A análise 

desta peça incidiu assim na sua reconstituição provável por prolongamento dos bordos 

delineados na parte proximal que se encontra preservada, o que obviamente impede a 

determinação de alguns atributos do utensílio - caracterização morfológica e técnica da 

extremidade distal, por exemplo - e torna hipotética a aferição de outros - comprimento 

máximo, morfologia dos bordos, perfil das respectivas arestas - bem como a própria classi-

ficação apontada. 

Aparentemente a face superior foi aqui definida por amplos levantamentos invasores e 

oblíquos, o mesmo sucedendo com a face inferior, os quais em ambos os casos cobrem a 

totalidade das superfícies disponíveis, apesar de a conservação de uma placa cortical relati-

vamente ampla na base da peça ter determinado a morfologia particularmente espessa da sua 

zona proximal. Do ponto de vista operatório é no entanto claro que o talhe das suas duas faces 

decorreu de forma sequencial, tendo-se inicialmente retirado as extracções que permitiram a 

definição volumétrica da face superior e, em seguida, as que permitiram o talhe da face oposta 

através de levantamentos igualmente invasores e oblíquos, embora relativamente mais 

aplanados, obtidos a partir da utilização dos negativos da face superior como planos de 

percussão. Já a posterior incidência em ambos os bordos de retoques marginais de regularização 

contribuiu, todavia, para dificultar a leitura diacrítica da sequência operatória subjacente à 

manufacturação desta peça. 

Seguem-se duas peças associáveis aos designados bifaces parciais, ambas caracterizadas 

pela diminuta extensão do gume cortante da peça definido por talhe bifacial, embora uma delas 

tenha sido considerada como um biface parcial amigdalóide com talão, enquanto a segunda foi 

classificada como biface parcial de dorso.  

No primeiro caso referido está-se perante um utensílio elaborado a partir da transformação 

parcial de um seixo rolado subanguloso de acordo com uma estratégia operatória de 

desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, o que muito terá contribuído para a 

definição de uma secção longitudinal claramente plano-convexa e o delinear de uma ex-

tremidade distal apontada, morfologia esta determinada na face superior por 2 amplos 

levantamentos transversais e oblíquos, bipolares, de cuja intersecção resultou a definição de 
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uma aresta longitudinal central na parte distal da peça que aí delimita um acentuado plano 

diédrico, seccionado posteriormente na face oposta pelo negativo de uma outra extracção 

transversal e invasora, recortada pelos amplos levantamentos que determinam o aplanamento 

dessa mesma face. Em geral, trata-se, pois, de um utensílio que se aproxima novamente bastante 

do paradigma associado às peças bifaciais plano-convexas do Casal do Azemel. Do ponto de 

vista morfológico a preservação de boa parte da forma original do suporte explica a assimetria 

da sua irregular silhueta, cujas dimensões, juntamente com o índice de aplanamento e 

morfologia da zona proximal justificam a classificação tipológica adiantada. 

O segundo biface parcial referido apresenta-se muito alterado pela eolização, o que afecta a 

leitura de alguns dos seus atributos e, em particular, a definição precisa da sequência operatória 

subjacente à sua manufacturação. Tendo sido confeccionado a partir de um suporte não 

identificável, este biface evidencia ainda uma silhueta particularmente irregular e assimétrica e 

uma secção longitudinal vincadamente plano-convexa, onde se destaca uma acentuada 

espessura da sua zona proximal. As dimensões da sua silhueta, o respectivo índice de 

aplanamento e a convexidade pouco pronunciada dos seus dois bordos apontam para a 

integração desta peça entre os chamados bifaces lanceolados (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993). 

Contudo, o desenvolvimento contínuo de um talhe marginal e abrupto ao longo da zona mesial e 

proximal do bordo esquerdo do utensílio, definindo um claro e amplo dorso semi-abrupto, surge 

como um atributo que se sobrepõe aos restantes para permitir a sua classificação como biface 

parcial de dorso, não sendo possível a sua conexão aos bifaces lanceolados de dorso já que o 

referido atributo não se estende aqui até à zona distal do utensílio. Em termos operatórios o 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces terá aqui ocorrido também aparentemente de 

forma sequencial, com a definição inicial da face superior, apesar de a profunda alteração da 

peça apenas permitir que se adiante como hipótese tal interpretação. 

Entre os bifaces inventariados na presente colecção contabilizaram-se também dois 

fragmentos seccionados por fracturas não alteradas, um dos quais correspondente à zona distal 

do utensílio, enquanto o outro se circunscrevia à respectiva zona proximal. Neste último caso 

tratava-se de uma peça de base espessa, embora totalmente talhada e bastante marcada por 

várias linhas de clivagem da própria matéria-prima utilizada, sendo impossível identificar o 

suporte utilizado ou aduzir a partir dos elementos disponíveis qualquer hipótese classificativa 

mais precisa do utensílio em causa do que aquela que justifica a sua integração entre os bifaces. 

Pelo contrário, relativamente ao primeiro fragmento referido, a sua morfologia biselada, 

definida pela justaposição de dois amplos levantamentos alternos, torna óbvia a sua genérica 

associação aos chamados bifaces de bisel terminal, apesar de agora não se poder esclarecer se 

correspondia a um biface no sentido restrito da sua definição ou a um biface parcial, nem tão 

pouco se consiga identificar o suporte usado. 
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10.2.2.2. Machados de mão 

 

Os machados de mão integram aqui 20 peças, o que representa 17,2% da totalidade dos 

materiais estudados e quase metade dos utensílios entre eles referenciados (48,8%), consti-

tuindo de forma bem destacada em termos quantitativos o grupo de utensílios mais importante. 

Acresce que todos eles resultaram da maior ou menor transformação de lascas de quartzito, 

apresentando-se também em geral globalmente afectados pela eolização. 

No que se refere à sua classificação de acordo com os critérios utilizados no presente 

trabalho, essencialmente resultantes da adopção do judicioso sistema morfo-tecnológico de-

senvolvido por J. Tixier para o estudo destes utensílios no Norte de África, regista-se a quase 

exclusiva representação dos tipos tradicionalmente considerados mais simples em termos 

técnicos, isto é, dos tipos 0, I e II, mesmo se algumas dessas peças sugeriam pontualmente uma 

clara transição para tipos aparentemente mais complexos. 

 
Quadro 10.13. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 
sua silhueta. 

 

Tipo  0 Tipo  I Tipo  I I

U 8 6 5

V 1

 

 

Associadas aliás ao tipo 0 inventariaram-se no seu conjunto 9 peças, todas elas resultantes 

do aproveitamento de lascas de descorticagem de quartzito cujo talão foi suprimido no decurso 

do próprio processo de finalização da peça, quase sempre limitado à regularização dos dois 

bordos laterais do utensílio, muito embora com uma amplitude suficientemente significativa 

para inviabilizar na maior parte das peças a identificação da direcção de percussão da lasca 

suporte. Nos únicos 3 machados de mão em que foi possível observar a preservação do talão 

das respectivas lascas suporte - correspondendo em duas delas à presença de um talão cortical e 

na terceira a um talão liso - registou-se sempre um judicioso aproveitamento da sua morfologia 

na definição de um dos bordos do utensílio, apresentando num dos casos a direcção de 

percussão da respectiva lasca suporte uma orientação perpendicular à do eixo morfológico do 

utensílio, enquanto nos dois restantes machados de mão ela era ligeiramente oblíqua e em cada 

um deles dirigida para quadrantes diferentes. 

Uma das peças mais emblemáticas desta colecção insere-se por sinal entre estes utensílios do 

tipo 0, não obstante a sua profunda alteração ter no decurso do seu estudo permitido levantar a 

hipótese de ambas as superfícies regularmente convexas que ocupam grande parte das suas duas 

faces justapostas, definindo um destacado plano de equilíbrio bifacial, corresponderem a faces 

de estalamento, o que não só justificaria a inserção da peça entre os machados de mão de tipo 

VI, como associaria a produção do suporte ao pertinente desenvolvimento de um método de 
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debitagem pré-determinante (EST. 139.1). Não se tendo porém confirmado a hipótese 

classificativa referida, nem por isso soçobrava por inteiro a interpretação adiantada, já que 

como se viu noutras situações anteriormente analisadas, é de admitir que algumas lascas de 

descorticagem resultassem também aqui de um pertinente aproveitamento da convexidade 

regular do córtex de seixos rolados de grandes dimensões para se obterem lascas suporte 

similares na sua conceptualização às lascas Kombewa, muito embora na prática 

correspondessem a lascas primárias de descorticagem. Acresce que em muitas das peças em 

questão o particular equilíbrio da sua própria morfologia global constitui um indício 

particularmente favorável à confirmação da hipótese adiantada. 

Em termos operatórios, o machado de mão referido resultou da transformação de uma lasca 

de tipo 19A cujo talão foi suprimido pela próprio trabalho de configuração do utensílio, o qual, 

embora limitado nos seus objectivos prioritários à regularização dos dois bordos da peça por 

retoque, nem por isso deixou de contribuir para a definição de um utensílio morfologicamente 

evolucionado (EST. 139.1). A transformação do suporte iniciou-se com a regularização dos 

seus dois bordos através de extracções de incidência directa, operação essa que no bordo direito 

se traduziu no desenvolvimento de um retoque contínuo, marginal e tendencialmente aplanado 

na respectiva zona mesial e proximal, enquanto no bordo oposto se prolongou por toda a sua 

extensão com uma amplitude invasora e uma inclinação oblíqua que passa a abrupta na zona 

proximal da peça. Em seguida, procedeu-se à regularização final do bordo direito através de um 

retoque inverso, contínuo, invasor e oblíquo, obtido em boa parte a partir da utilização dos 

negativos das anteriores extracções directas como plano de percussão. O relativo aplanamento 

da face cortical do suporte, a par da pronunciada convexidade do respectivo reverso, 

determinou o perfil longitudinal tendencialmente plano-convexo do utensílio final, já que a sua 

posterior transformação, embora profunda, se limitou à regularização por talhe essencialmente 

alterno dos respectivos bordos, conduzindo, por seu turno, ao delinear de uma secção 

transversal marcadamente tabular. Por outro lado, o perfil convexo e sinuoso dos dois bordos do 

utensílio convergindo na zona proximal numa espécie de espigão rombo mas bem saliente, 

confere ao machado de mão em causa uma silhueta em V que se destaca claramente entre os 

machados do mesmo tipo. 

Um outro machado de mão de tipo 0 com uma morfologia igualmente equilibrada e bastante 

evolucionada resultou de novo do aproveitamento como suporte de uma lasca de tipo 19A cujo 

talão foi também suprimido no decurso da configuração final do utensílio (EST.139.2). Trata-se 

porém agora de um machado de mão com uma silhueta em U, associado à definição de dois 

marcados planos de equilíbrio bifacial e bilateral e de um gume distal acentuadamente convexo. 

O trabalho de regularização dos seus bordos organizou-se de forma sequencial, tendo-se 

iniciado com a obtenção na face inferior do suporte de levantamentos invasores e aplanados 

extraídos a partir das zonas mesiais e proximais de ambos os bordos e prolongando-se mesmo 

pela própria base do utensílio, o que confere a esta última zona da peça uma morfologia 

cortante definida por talhe unifacial. Os negativos destas extracções ocupam a totalidade da 



486                                                                                 O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

zona proximal da face inferior do utensílio, enquanto a superfície de lascamento do suporte se 

encontra preservada em toda a zona distal da mesma face, prolongando-se ainda centralmente 

pela respectiva zona mesial. A subsequente incidência da regularização dos bordos da peça na 

face superior do suporte restringiu-se todavia ao desenvolvimento marginal e oblíquo do 

retoque de regularização ao longo da totalidade do seu bordo direito e à sua pontual incidência 

apenas na zona mesial do bordo oposto, situação essa em grande parte decorrente do eficaz 

aproveitamento da acentuada convexidade da superfície cortical que ocupa o anverso do suporte 

na zona proximal da peça. De salientar, em todo caso, a pronunciada convexidade do gume 

distal deste utensílio, bem como a incidência invasora e aplanada do talhe na sua face inferior, 

sugerindo ainda esta última situação a eventual emergência de indícios de transição entre os 

tipos 0 e V. Paralelamente, é também de referir o facto de os levantamentos que cobrem parte 

substancial da face inferior da peça apresentarem uma extensão tal e uma concavidade tão 

pouco pronunciada que é impossível não os deixar de associar a uma hipotética utilização de 

percutor brando no processo de configuração destes utensílios, não se ignorando porém os 

frágeis pressupostos em que tal interpretação assenta. 

Muito embora as restantes peças associadas ao mesmo tipo de machados de mão nem sempre 

apresentem um equilíbrio de formas tão apurado, todas elas evidenciam uma clara silhueta em 

U determinada em certa medida pela morfologia original do suporte, onde impera o 

aproveitamento de amplas lascas de descorticagem em quartzito com a sua característica 

silhueta de recorte tendencialmente ovalar. Não se pode, contudo, estabelecer qualquer conexão 

entre as lascas escolhidas como suporte e a sua direcção de percussão, não só porque na maior 

parte dos casos tal atributo nem sequer é determinável, como também porque entre os utensílios 

em que tal é possível não se vislumbra qualquer orientação preferencial. Já no que refere à 

distribuição equitativa destes utensílios pelas secções transversais biconvexas assimétricas ou 

tabulares, ela deixa entrever a amplitude preferencialmente marginal da regularização dos 

respectivos bordos, bem como o facto de as duas faces dos suportes usados tanto evidenciarem 

uma pronunciada convexidade como surgirem relativamente aplanadas. 

 
Quadro 10.14. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 
sua direcção de percussão. 

 

NW NE W E ?

Tipo  0 1 2 1 5

Tipo  I 1 2 2 1

Tipo  I I 2 1 2

 

 

Quanto aos machados de mão associados ao tipo I, apesar de eles se encontrarem repre-

sentados por um número inferior de peças - 6 exemplares no total - é possível destacar a sua 

exclusiva associação a silhuetas em U com recorte frequentemente equilibrado, bem como o 
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facto de preferencialmente resultarem da transformação de lascas suporte cujo eixo técnico se 

desenvolve perpendicularmente ao eixo morfológico dos utensílios finais. Este último aspecto 

deixa aliás entrever a possibilidade de a obtenção dos suportes se ter estruturado na pré-

determinação do respectivo gume a partir do judicioso desenvolvimento lateral do talhe, com a 

obtenção de lascas com uma largura claramente superior ao seu comprimento e recortadas ao 

longo de um dos seus bordos pelo negativo do levantamento imediatamente anterior, de cuja 

intersecção com o reverso da lasca suporte emerge o gume do utensílio. No que se refere à sua 

secção transversal, prevalecem por seu turno as peças tabulares, o que deixa entender o carácter 

marcadamente marginal da regularização dos dois bordos destes utensílios.  

Neste grupo de machados de mão, uma das peças que melhor aí se destaca resultou do 

judicioso aproveitamento de uma lasca de tipo 5A cujo amplo talão cortical e a zona concoidal 

adjacente, conservada na respectivo reverso, permite destacar o posicionamento claramente 

oblíquo do eixo técnico do suporte relativamente ao eixo morfológico do utensílio a partir daí 

obtido (EST.140.1). Trata-se apesar de tudo de um utensílio morfologicamente equilibrado, 

cuja silhueta em U está longe de evidenciar um recorte claramente simétrico, muito embora se 

revele bastante regular. A sua confecção resultou dum judicioso aproveitamento da lasca 

suporte a partir do desenvolvimento de uma estratégia operatória limitada à regularização dos 

dois bordos da peça através de um retoque directo, total e marginal, com uma inclinação 

marcadamente oblíqua ao longo do bordo direito e abrupta no bordo oposto, o que conduz à 

definição de uma secção transversal tabular. O gume transversal oblíquo que surge na 

extremidade distal da peça é, por seu turno, definido pela intersecção da superfície de 

lascamento conservada no reverso do utensílio com o amplo negativo de uma extracção anterior 

à obtenção da lasca suporte que recorta grande parte da superfície cortical da sua face superior, 

prolongando-se mesmo até à respectiva zona proximal, o que não só contribuiu para a definição 

de um perfil longitudinal em cunha do utensílio final, como também permitiu nele vislumbrar 

uma forma de transição entre o tipo I e o tipo V. 

 
Quadro 10.15. Casal de Santa Maria 1. Distribuição dos vários tipos de machados de mão em função da 
sua secção. 

 

Tipo  0 Tipo  I Tipo  I I

Biconvexa assimétrica 4 1 2

Plano-convexa 1 1 2

Tabular 4 4 1

 

 

Por fim, inventariaram-se em associação com o tipo II dos machados de mão 5 peças, todas 

elas também caracterizadas por silhuetas de recorte em U quase sempre com um destacado 

plano de equilíbrio bilateral e aparentemente resultantes da transformação de lascas desviadas, 

já que o respectivo eixo técnico se desenvolvia por norma obliquamente em relação à sua maior 
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dimensão. Não se distinguia, contudo, qualquer conexão significativa com a escolha 

preferencial de determinadas lascas como suporte, nem tão pouco a definição de uma secção 

transversal específica. 

Entre estes utensílios surgem assim peças com um elevado apuro morfológico, onde a ampla 

definição de uma parte significativa de uma das suas faces muito contribuiu a maior parte das 

vezes para o recorte equilibrado e simétrico da sua silhueta. É o que sucede aliás com um 

utensílio definido a partir de uma lasca cujas principais características morfo-técnicas não foi 

possível identificar dada a ampla incidência no reverso do suporte do trabalho de talhe 

associado à configuração do utensílio, situação esta que permite aliás sugerir aqui de novo a 

eventual ocorrência de uma manifesta transição entre os tipos II e V (EST.140.2). Em termos 

operatórios a definição do utensílio iniciou-se com o afeiçoamento da face inferior do machado 

de mão através de extracções invasoras e aplanadas que se desenvolveram a partir da zona 

mesial e proximal do respectivo bordo direito, as quais foram em seguida complementadas por 

um retoque contínuo e sobreposto, com uma amplitude claramente marginal e uma inclinação 

aplanada que se estendeu igualmente ao longo das zonas mesiais e proximais do bordo oposto 

com o claro intuito de desbastar a pronunciada convexidade que aí persistia. Na outra face a 

configuração do utensílio limitou-se, por seu lado, ao desenvolvimento discontínuo de um 

retoque marginal e oblíquo, que se espraia porém de forma contínua ao longo da sua base e na 

zona proximal do outro bordo, retoques esses que em qualquer dessas situações emergem como 

elementos decisivos para a adequada regularização dos bordos da silhueta do machado de mão. 

No seu conjunto, a análise deste grupo de utensílios proporciona assim a observação de um 

conjunto de atributos particularmente significativos para a adequada caracterização da indústria 

acheulense em que se integram no quadro da evolução do Paleolítico da região, tanto mais que 

de uma forma aparentemente distorcida pela deficiente representatividade da amostragem em 

que se inserem, eles constituem aí o grupo de utensílios mais numeroso. Com efeito, se em 

termos classificativos a sua exclusiva associação aos tipos considerados técnicamente mais 

simples - tipos 0, I e II - poderia testemunhar a reduzida complexidade da respectiva indústria, 

ela não pode contudo ser separada do desenvolvimento pontual de um processo operatório de 

configuração de cuja amplitude se infere amiúde o claro propósito de se procurar atingir um 

claro plano de equilíbrio bilateral e até mesmo bifacial, o que aproxima os utensílios em causa 

de tipos bem mais elaborados, como é o caso dos machados de mão de tipo V. Não se trata 

porém de uma situação que se possa eventualmente conectar com um mirífico apuro tipológico, 

tanto mais que se ela evidencia em termos tecnológicos uma complexificação da cadeia 

operatória destes utensílios por manifesto alongamento do seu processo de configuração, 

aproximando-se nesse sentido de um fenómeno tradicionalmente mais corrente entre os bifaces, 

ela encontra-se todavia relacionada com uma expressiva representação dos machados de mão de 

tipo 0, os quais se distinguem também por se apresentarem associados a morfologias por vezes 

notavelmente equilibradas. Neste caso, contudo, tais características morfológicas decorrem do 

desenvolvimento de uma cadeia operatória curta, resultante da particular adequação para os fins 
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pretendidos das lascas primárias de descorticagem utilizadas como suportes, facto a que não 

será estranha a sua obtenção de acordo com uma estratégia de debitagem assente no judicioso 

aproveitamento da regular convexidade da superfície cortical dos seixos rolados de grandes 

dimensões utilizados como núcleos, situação essa que, como já vimos, configura claramente em 

termos conceptuais um processo de pré-determinação da lasca a obter. 

 

10.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

 

Os 7 utensílios sobre lasca inventariados correspondem a 6% do total dos materiais asso-

ciados à ocupação acheulense desta jazida arqueológica e a 17,1% dos respectivos utensílios, 

constituindo desta forma o grupo de utensílios mais importantes logo a seguir ao dos bifaces, 

ambos expressivamente separados da forte representação dos machados de mão. De salientar 

que todos eles foram elaborados a partir de lascas de quartzito, embora a diminuta dimensão da 

amostragem em estudo não permita detectar qualquer preferência relevante na sua escolha, 

tanto mais que neles se incluem diversos tipos de lascas de primeira ou segunda geração 

evidenciando distintos tipos de talões. Acresce que se apresentam igualmente eolizados na sua 

totalidade, ainda que num dos casos referidos tal alteração apresente um desenvolvimento 

parcial. 

A própria classificação tipológica destas peças evidencia a sua aleatória distribuição por 

diferentes tipos de utensílios, destacando-se apenas a presença de 2 raspadores e de 3 entalhes e 

correspondendo os restantes, respectivamente, a uma lasca-raspador e a uma ambígua faca de 

dorso natural. 

Os 2 raspadores correspondem ambos ao estereótipo dos raspadores transversais convexos, 

resultando um deles da adequada transformação de uma lasca de tipo 5A fortemente eolizada e 

o segundo do aproveitamento de uma ampla lasca de descorticagem de quartzito cujo talão foi 

premeditadamente suprimido por pequenos levantamentos inversos, aplanados e sobrepostos 

que incidem de forma bem circunscrita na zona proximal da peça. Na primeira peça referida o 

gume cortante que constitui a sua zona activa é definido por um retoque particularmente regular 

e contínuo que se desenvolve ao longo de um bordo distal oblíquo em relação ao eixo de 

percussão do suporte, apresentando uma morfologia apenas ligeiramente convexa e 

evidenciando uma alteração pronunciada similar à que afecta o resto da peça (vd. CUNHA-

RIBEIRO, 1992-1993, EST.17.3). O segundo raspador contabilizado apresenta, por seu turno, 

um amplo gume definido por retoque contínuo, marginal e acentuadamente oblíquo, muitas das 

vezes sobreposto, delineando um perfil de convexidade algo irregular, ainda que relativamente 

perpendicular em relação ao eixo de orientação do suporte (EST.137.1). De salientar apenas a 

circunstância de este último utensílio apresentar todo o seu bordo direito seccionado por uma 

ampla superfície de fractura ortogonal em relação às duas faces do suporte, a qual se apresenta 

afectada pela eolização de forma similar ao resto da peça, não sendo consequentemente possível 

determinar se o acidente que esteve na sua origem ocorreu antes da obtenção da lasca suporte se 
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terá sido produzido no decurso da utilização desta ou com a consequente transformação que 

nela incidiu.  

Confeccionado a partir de uma lasca de tipo 2A de dimensões relativamente apreciáveis, 

identificou-se a presença de um utensílio designado como lasca-raspador, definido basicamente 

pelo desenvolvimento ao longo de parte do seu bordo direito de um retoque contínuo, de 

amplitude marginal e com uma inclinação claramente oblíqua, que prolonga e reforça os 

atributos originalmente cortantes desse mesmo bordo. 

A peça seguinte corresponde, por seu turno, a uma lasca de tipo 14A de talão liso cuja 

morfologia geral e em particular a tradicional disposição ao longo do seu bordo direito de um 

bem definido dorso abrupto e cortical, apontam para a sua eventual classificação como uma 

faca de dorso natural, muito embora tal hipótese deva ser ponderada tendo em conta a natural 

dificuldade de definir a presença deste tipo específico de utensílio no âmbito das indústrias 

líticas que utilizam seixos rolados como suporte. Note-se que, no caso presente, a 

admissibilidade da interpretação adiantada justifica-se unicamente pela sugestiva morfologia da 

peça, o que por si só está longe de constituir um elemento suficientemente probatório. 

Por último, assinala-se ainda a existência de 3 entalhes, cada um deles posicionado de forma 

diferenciada no seu respectivo suporte, o qual é também distinto em cada um dos utensílios 

referidos. Num dos casos trata-se de uma lasca de segunda geração com talão cortical que 

apresenta em posição distal um pronunciado entalhe de tipo clactonense, enquanto noutro se 

regista o desenvolvimento de um pequeno entalhe inverso, não retocado, situado na zona mesial 

do bordo direito de uma lasca primária de descorticagem com talão igualmente cortical. Num 

terceiro exemplar, por último, assinala-se a presença de um amplo entalhe directo e clactonense, 

posteriormente retocado, localizado em posição proximal numa lasca de quartzito de tipo 10A 

com talão liso. 

      

10.2.2.4. Utensílios diversos 

 

Entre os utensílios diversos contabilizaram-se 6 diferentes peças, integrando determinadas 

categorias específicas de utensílios não associáveis a nenhum dos grupos já anteriormente 

descritos, ou definindo potenciais zonas activas em tudo similares às de alguns tradicionais 

utensílios sobre lasca, mas deles se diferenciando por tal transformação incidir num suporte 

claramente distinto. No seu todo representavam 5,2% dos materiais reunidos para o presente 

estudo e cerca de 14,6% dos utensílios aí identificados, o que os aproximava dos valores 

apresentados pelo conjunto dos utensílios sobre lasca. De salientar ainda o facto de todos eles 

resultarem do aproveitamento de diversos tipos de suportes em quartzito - calotes, seixos ou 

placas - e evidenciarem globalmente uma significativa alteração das suas superfícies por acção 

da eolização, apesar de uma das peças em questão se apresentar apenas parcialmente eolizada e 

outra revelar a existência de uma dupla pátina.  

Um dos utensílios mais peculiares associável a este grupo corresponde a um verdadeiro 
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triedro, definido consequentemente a partir do desenvolvimento de um processo de con-

figuração assente na extracção de levantamentos a partir de 3 arestas distintas. Trata-se de uma 

peça elaborada a partir de um suporte não identificável, apresentando-se aliás a leitura do 

respectivo processo operatório de configuração bastante dificuldada pela forte incidência da 

eolização um pouco por toda a sua superfície. 

Já um segundo utensílio cujo estudo foi aqui considerado corresponde à criação de um típico 

gume de raspador no bordo de uma calote de quartzito, o que permite designá-lo genericamente 

como correspondendo a um raspador sobre calote de seixo e determina a sua inventariação entre 

os utensílios diveros, sendo apenas de destacar a circunstância de se apresentar parcialmente 

eolizado. Seguem-se duas outras peças classificáveis como furadores atípicos, situação essa 

decorrente do facto de ambos apresentarem como zona activa a criação de um espigão 

relativamente rombo, tradicionalmente considerado como destinando-se a perfurar. Mas se num 

dos casos se trata de um utensílio definido a partir de um seixo rolado de dimensões 

relativamente apreciáveis por intermédio de um retoque abrupto, o outro não só apresenta 

dimensões mais reduzidas, como resultou da transformação de uma pequena placa de quartzito 

por talhe recortante. De referir também a identificação num suporte que não foi possível 

reconhecer de um entalhe amplo e cuidadosamente retocado, bem como a existência de um 

denticulado sobre uma placa de quartzito, neste caso definido por dois entalhes amplos, 

invasores e contíguos que se apresentam curiosamente menos afectados pela eolização do que o 

resto da peça, o que permite assinalar a ocorrência de um fenómeno de dupla pátina, 

provavelmente indiciador da possibilidade de a ocupação da jazida ocorrer apenas numa 

determinada parte do ano. 

Em todo caso, repete-se aqui uma acentuada diversidade de formas entre um grupo de 

utensílios representado por uma diminuta amostragem, decalcando em certa medida a situação 

já anteriormente observada nos chamados utensílios sobre lasca. 

 

 

10.3. INTERPRETAÇÃO 

 

 

Do estudo global desta jazida emerge o reconhecimento da existência de vestígios ar-

queológicos referentes a duas diferentes ocupações do local pelo homem pré-histórico, cada 

uma delas associável a um distinto contexto geoarqueológico e evidenciando características 

próprias no que se refere à matéria-prima utilizada e ao estado físico dos seus constituintes. 

Os vestígios considerados mais antigos correspondem a uma colecção de pouco mais de uma 

centena de materiais líticos talhados, na sua grande maioria em quartzito e na totalidade 

afectados pela eolização, sendo possível a partir da sua composição tipológica conectá-los com 

as indústrias acheulenses representadas na região. Em contrapartida, os materiais mais recentes 

revelam um aproveitamento relativamente paritário do quartzito e do sílex como matérias-
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primas, não evidenciando as suas peças qualquer alteração significativa do seu estado físico, 

muito embora a presença quase exclusiva de produtos de debitagem bastante incaracterísticos - 

lascas e núcleos - inviabilize qualquer proposta classificativa. Apenas se afigura inequívoca a 

sua contemporaneidade com a coluvião holocénica no interior da qual muitos destas peças 

foram aliás recolhidas, em associação com outros materiais visivelmente afectados pelo fogo, 

enquanto a indústria acheulense provinha de uma coluvião subjacente e naturalmente mais 

antiga, cujos constituintes se apresentavam fortemente afectados pela eolização, muito embora 

tais peças tivessem sido recolhidas na sua esmagadora maioria à superfície, numa zona da 

jazida situada a uma cota inferior, onde tais depósitos se encontravam quase totalmente 

revolvidos. 

Tendo em conta as precárias condições de jazida em que se recolheram os materiais 

acheulenses, não admira pois que a sua representatividade seja questionável quer pela 

desproporcionada relação entre lascas e nódulos que aí se verifica (representando, respecti-

vamente, 60,5% e 39% das peças contabilizadas), quer por uma composição tipológica onde 

não só o peso do conjunto dos utensílios é particularmente elevado, como também alguns deles 

se apresentam claramente sobrerepresentados, como é o caso paradigmático dos machados de 

mão. Daí as naturais dificuldades em procurar estabelecer o sistema de produção de materiais 

líticos subjacente a esta indústria, tanto mais que frequentemente as amostragens disponíveis 

apresentam mesmo uma dimensão quantitativa pouco abonatória da sua representatividade. 
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Fig. 10.4. Composição tipológica proporcional da indústria acheulense do Casal de Santa Maria 1. 

 

Desde logo, no que se refere à identificação de produtos associáveis às cadeias operatórias 

de debitagem, ao claro predomínio de lascas de primeira geração contrapõe-se a equitativa 
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distribuição dos núcleos recolhidos por um diversificado número de grupos classificativos, a 

maior parte dos quais apresentando-se intensamente explorados, situação a que não será 

estranha a não preservação no local da maior parte das lascas de médias e pequenas dimensões. 

Por outro lado, a existência do método de debitagem Levallois nesta indústria foi apenas 

testemunhada pela recolha de um núcleo associável a uma das suas variantes operatórias, já que 

entre as lascas a ausência de qualquer peça com ele relacionável determinou a aferição de um 

índice técnico Levallois nulo. 

Quanto às cadeias operatórias de configuração dos utensílios, o diminuto número de peças 

inventariadas entre os chamados utensílios diversos e os utensílios sobre lasca apenas permite 

aqui sugerir, no segundo caso referido, a individualização de uma cadeia operatória autónoma. 

Relativamente aos utensílios diversos tal hipótese não chegou sequer a ser ponderada, à 

semelhança do que aliás havia sucedido no Casal do Azemel. Mas se uma situação análoga de 

sub-representação afectava também as peças bifaciais analisadas, impedindo consequentemente 

a definição de muitas das suas principais características, nem por isso se deixou de vislumbrar 

no processo operatório de configuração de alguns dos seus utensílios expressivas similitudes 

com as chamadas peças bifaciais plano-convexas identificadas na vizinha estação acheulense do 

Casal do Azemel. De igual forma, também no âmbito do estudo dos machados de mão se 

detectaram importantes semelhanças com a situação descrita na referida jazida, já que boa parte 

das peças aqui estudadas evidenciavam apurados planos de equilíbrio bilateral, pontualmente 

complementados até por planos de equilíbrio bifacial, muito embora se repartissem 

exclusivamente pelos tipos de machados de mão considerados pelo esquema conceptual e 

operatório que lhes está associado como técnicamente mais simples. Mas se nalguns casos tal 

situação era determinada por um parcial alargamento da regularização dos respectivos bordos 

por retoque, dando origem ao aparecimento de formas de transição para utensílios mais 

elaborados, como é o caso do machado de mão de tipo V, noutros casos ela resultava da forte 

pré-determinação dos suportes utilizados, quase sempre correspondentes a lascas primárias de 

descorticagem cuja adequada morfologia decorria de um judicioso aproveitamento da regular 

convexidade da superfície cortical exterior do seixo rolado original que havia sido explorado 

para o efeito como núcleo. Na prática tratava-se de uma realidade em tudo similar à observável 

no método Kombewa, só que aqui a superfície de exploração donde se obtinha  a  lasca não era 

premeditadamente produzida para  o efeito através da criação de uma lasca-núcleo, mas 

resultava de uma rigorosa selecção dos blocos originais de matéria-prima (seixos rolados) a 

serem explorados como núcleos. 

    Acresce que a importância desta última situação era algo reforçada pela forte expressão 

quantitativa do grupo dos machados de mão na indústria acheulense do Casal de Santa Maria 1, 

facto este claramente à revelia de uma representação bem mais modesta destes utensílios no 

âmbito da generalidade das indústrias similares onde a sua presença é uma característica 

constante, nomeadamente no que se refere à sua relação proporcional com as peças bifaciais, 

aqui claramente invertida. 
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Fig. 10.5. Relação proporcional entre os bifaces e os machados de mão em algumas das principais jazidas 
ibéricas do Paleolítico inferior (* contabilizam-se na rubrica dos bifaces a totalidade das peças bifaciais 
inventariadas em cada uma destas indústrias, independentemente de corresponderem ou não à 
paradigmática definição tecnológica de biface). 

 

      Esta realidade constitui no entanto um testemunho intangível da distorcida 

representatividade da amostragem em estudo, tanto mais que o único paralelo que se conhece 

no quadro do estudo das indústrias acheulenses no Sudoeste da Europa não só se integra numa 

colecção bem mais representativa em termos estritamente numéricos (vd. Fig. 10.5), como 

também é putativamente justificado pela abundância no local de seixos de grandes dimensões 

que facilitariam a obtenção dos respectivos suportes (SANTONJA, 1985), o  que não  é  de  

todo em todo  o  caso  da  jazida  do  Casal de Santa Maria 1. 

Sendo impossível a partir dos dados disponíveis delinear de forma adequada e igualmente 

estruturada os sistemas de produção de materiais líticos em que se baseia a indústria acheulense  
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do Casal de Santa Maria 1, não se nos afigura porém destituída de fundamento a possibilidade 

de ela se poder parcialmente inferir da sua manifesta proximidade em relação ao sistema 

identificado no âmbito do estudo dos materiais líticos acheulenses exumados na jazida do Casal 

do Azemel.  

Os parcos elementos caracterizadores de que dispomos para os materiais oriundos do Casal 

de Santa Maria 1 em nada aliás contraditam tal hipótese, antes sugerem a contemporaneidade de 

ambas as indústrias com a última fase de morfogénese que terá afectado a região, já que a ela é 

possível associar a origem da coluvião mais antiga identificada na própria jazida do Casal de 

Santa Maria 1. Reforçando tal interpretação é igualmente de sublinhar a circunstância de ambas 

as jazidas partilharem aparentemente de idênticas estratégias de exploração dos recursos 

naturais e de ocupação do território. Não só nos dois casos se regista a ausência das matérias-

primas necessárias à produção dos materiais líticos talhados nos locais onde se situam as 

jazidas e nas áreas circundantes mais próximas, efectuando-se contudo o respectivo 

aprovisionamento no interior de uma zona passível de poder ser frequentada quotidianamente 

pelo homem paleolítico, como também se verifica que para a escolha do sítio muito terá 

contribuído a sua proximidade dos vales adjacentes e a sua localização estratégica susceptível 

de proporcionar o eventual controlo de tais áreas ou a sua acessibilidade de ou para outras 

zonas.  

 
 
 



 

 

11. COLECÇÕES DO MUSEU NACIONAL DE 

ARQUEOLOGIA  E  ETNOLOGIA 
 
 
 
11.1. INVENTÁRIO E SELECÇÃO 

 

 

Como já se referiu na introdução do presente volume, após os trabalhos pioneiros que no 

final do século XIX e nos inícios do nosso século conduziram às primeiras descobertas de 

vestígios do homem paleolítico no vale do rio Lis, a região só veio a ser objecto de novas in-

vestigações a partir dos anos quarenta, num labor nem sempre contínuo, mas que na prática se 

veio a prolongar até ao fim da década de sessenta. Inicialmente os trabalhos foram promovidos 

por Manuel Heleno, tendo conduzido à identificação de várias dezenas de jazidas paleolíticas 

cujo subsequente estudo nunca se veio, porém, a realizar. Tal situação, de acordo com o 

referido responsável, justificava-se pela circunstância de nenhum desses locais ter 

proporcionado a definição da necessária contextualização estratigráfica dos achados, indis-

pensável para o estabelecimento da sua cronologia (HELENO, 1956). Posteriormente, com o 

levantamento da cartografia geológica da região detectaram-se algumas novas jazidas e 

relocalizaram-se pontualmente outras (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968), tendo-se mesmo 

num destes últimos casos apresentado dois estudos sumários das colecções entretanto aí 

exumadas (ZBYSZEWSKI e VEIGA FERREIRA, 1969; ZBYSZEWSKI et al., 1980). 

As colecções anteriormente recolhidas permaneceram, todavia, inéditas nos depósitos do 

Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia (M.N.A.E.), instituição onde Manuel Heleno à 

data da sua descoberta exercia as funções de director. A única excepção, como se viu, con-

substanciou-se na publicação de uma sumária descrição e classificação de colecções exíguas ou 

mesmo de peças isoladas, todas porém sem qualquer contexto e associadas a topónimos 

aparentemente situados nas cercanias de Monte Real (ZBYSZEWSKI e PENALVA, 1982). 

Cotejando as parcas informações disponíveis na bibliografia com os dados entretanto 

consultados nos arquivos do M.N.A.E. e os elementos recolhidos numa primeira inventariação 

dos materiais líticos talhados do vale do Lis aí depositados, foi-nos possível avaliar a 

diferenciada representatividade das amostragens disponíveis em termos quantitativos e quali-

tativos (CUNHA-RIBEIRO, 1992). Desde logo se verificou que a generalidade das colecções se 

encontrava na maior parte dos casos associadas a um código original, composto de uma ou duas 

letras maiúsculas, consoante se localizavam na área de Leiria - L - ou nas proximidades de 

Monte Real - MR, seguidas de uma numeração romana que na primeira situação variava de 

forma não contínua entre I e XLVI, enquanto em Monte Real essa numeração se revelava na 
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generalidade dos casos ilegível, embora se tivesse identificado a utilização numa das colecções 

do código MR. XXI. Nalguns casos era ainda possível relacionar na totalidade das peças de 

cada colecção ou em parte delas o referido código a um topónimo cuja existência se encontrava 

por norma préviamente assinalada num dos relatórios de actividades do M.N.A.E. entretanto 

publicados (MACHADO, 1965; PEREIRA, 1974-1977). Mesmo em relação às jazidas de 

Monte Real cujo código original se desconhecia foi possível observar em todas elas a sua 

associação a um desses topónimos. 

Não se dispondo de qualquer informação adicional sobre a generalidade destes achados, 

restava-nos pois relocalizar a sua proveniência através do respectivo topónimo e verificar, a 

partir da eventual realização de novas descobertas, as respectivas condições de jazida. O único 

dado complementar com que podiamos contar para o efeito reportava-se à correlação das 

jazidas com Leiria ou Monte Real, apesar de tal repartição não se estruturar em qualquer 

divisão administrativa explícita, mas apenas no facto de Manuel Heleno ter raízes familiares 

nesta última localidade. Por outro lado, relativamente à identificação do contexto destes 

materiais havia que ter em conta a circunstância de num dos citados relatórios de actividades do 

M.N.A.E. se referir explicitamente que “o director do Museu continuou as suas investigações 

no paleolítico do concelho de Leiria e limítrofes, explorando ou prospeccionando várias 

estações” (MACHADO, 1965, p. 164), o que deixava em aberto a possibilidade de algumas das 

peças provirem da limpeza de cortes ou até da própria abertura de pequenas sondagens. 

Contámos também com a colaboração do Sr. João Pedro Santos, conhecido como João 

Moleiro, a quem Manuel Heleno confiou directamente a execução prática dos referidos 

trabalhos. Apesar dos anos transcorridos entre a realização ddas prospecções e a visita que à 

região tivemos o ensejo de realizar em sua companhia, nos finais dos anos oitenta, foi contudo 

possível precisar a origem e o contexto da quase totalidade das colecções mais representativas 

aí exumadas, muitas das vezes confirmando anteriores suposições ou descobertas a que já 

haviamos chegado 38. 

Com efeito, a identificação e consequente inventariação dos topónimos havia conduzido de 

imediato à localização de muitos deles na cartografia mais pormenorizada de que dispunhamos 

para a região, a qual correspondia a 6 diferentes folhas da Carta Militar de Portugal na escala de 

1/25000. Tratava-se no entanto de uma aproximação bastante imprecisa, não permitindo por si 

só sugerir as hipotéticas condições de jazida dos materiais arqueológicos, nem tão pouco a sua 

eventual associação a um determinado contexto geoarqueológico, mas apenas indicando de  

forma  aproximada  a  sua  proveniência.   Foi o que sucedeu,   por exemplo,  com os topónimos  

                                                      
38 Um primeiro inventário destes materiais, efectuado entre 1985 e 1986, revelou-se em grande parte 
inconcluisvo porque não se dispunha na altura de qualquer conhecimento actualizado sobre o Paleolítico 
inferior da região, quer no que se refere às características das suas indústrias, quer relativamente às 
estratégias de subsistência e de povoamento que lhes estavam subjacentes (CUNHA-RIBEIRO, 1992-
1993). Posteriormente, a realização de novas investigações, nomeadamente com os resultados obtidos nas 
prospecções através da localização precisa de alguns dos materiais e da recolha de novos achados, 
permitiu alterar esta situação, tendo mesmo conduzido à apresentação de um primeiro balanço dos 
resultados obtidos (CUNHA-RIBEIRO, 1992). 
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QUADRO 11.1. Inventário das colecções do M.N.A.E. associadas a Leiria e consideradas como 
paleolíticas (número de inventário, código original da colecção Manuel Heleno, número de peças 
existentes, referências bibliográficas, sua eventual relocalização e novos achados; sempre que a 
localização se revelava imprecisa, sendo muitas das vezes apenas induzida pela existência de um 
topónimo, tal situação era assinalada com um ? ). 

 

INVENTÁRIO COLECÇÃO MACHADO, PEREIRA. TEIXEIRA E Nº DE NOVOS

TOPÓNIMO ZBYSZEWSKI, LOCALIZAÇÃO

M.N.A.E. M. HELENO 1965 1974-1977 1968 PEÇAS ACHADOS

MNAE 0793 L. V Matueira x x 78 x 52

MNAE 0794 L. V Matueira - Pinhal 176 x

MNAE 0795 L. XXV Quinta S. Venâncio x x x 45 x 3

MNAE 0796 L. V ? 22 x

MNAE 0797 L. VIII Ortigosa - Cemitério x x x 19 x

MNAE 0798 L. VI Fonte das Correias x 3

MNAE 0799 L. VII Outeiro da Pelada x x x 10 x 109

MNAE 0800 L. XV Casal de Santa Maria x x 59 x 50

MNAE 0801 L. XXIII Pousias x x x 86 x 886

MNAE 0802 L. XXVII Quinta de Vale de Lobo x x 48 x 2

MNAE 0803 L. XXVIII Salgueiros x x 173

MNAE 0804 L. XLIV Leiria - Guia x 20

MNAE 0805 L. XI Milagres x 25 x

MNAE 0806 L. XXIV C - 3 17

MNAE 0807 L. X Várzeas x 5 ?

MNAE 0808 L. XXX Vidigal - Raposeira x x 9 ?

MNAE 0809 L. XXXII Sesmaria x x x 15 x

MNAE 0810 L. XXXIV Telheiro x x x 5 ?

MNAE 0811 L. XXIX Albergaria x x 30 ?

MNAE 0812 L. XVI Pousadas x x 48 x 1

MNAE 0813 L. XLII Gândara x 9 ?

MNAE 0814 L. XLI Picacinos x x 7 ?

MNAE 0815 L. XLIII Cortes do Casal x 11

MNAE 0816 L. XXIII XXIII - A 10

MNAE 0817 L. XVIII Areia Branca 14 x

MNAE 0818 L. XXVI Ponte de Cavaleiro x 6 x

MNAE 0819 L. XIX Amor x x x 17

MNAE 0820 L.L. XXI Fábrica da Oca - Souto x x 8 ?

MNAE 0821 L. XX Quinta do Banco x 5 ?

MNAE 0822 L. XXII Moita - Souto x 10 x

MNAE 0846 L. XVII Moinhos da Barosa x x x 55 x 2

MNAE 0940 L. XXXI Vidigal - S. Pedreneira x x 38 ?

MNAE 0941 L. I e II Casal de Marizes x 13

MNAE 0942 L. IV Oiteiros - Lagoa x x 2 x

MNAE 0943 L. XL XL ? 34

MNAE 0944 L. XXXVIII Casa x

MNAE 0945 L. XLVI Leiria - Fetal x

MNAE 0946 L. XII Alcaidaria x x

MNAE 0947 ? Barroca x x x 3 ?

MNAE 0948 L. XXXV S. Selutino 4

MNAE 0949 L. XIV Casais das Azenhas x 5

MNAE 0950 L. XXXII Corridinho x 2

MNAE 0951 L. XLV Leiria - Litoral x 1

MNAE 0952 L. XXXVII Calçada da Broba x 3 ?

MNAE 0958 L. IX Lameira x x 2 ?
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de Albergaria (MNAE 0818) e Picacinos (MNAE 0814), ambos situados nas imediações da 

Marinha Grande, embora associados na colecção original de Manuel Heleno a Leiria, ou com os 

topónimos de Quinta dos Pinhais (MNAE 0964 e 0988) e Fonte do Além (MNAE 0972), 

relacionados pela sua proximidade com Monte Real. 

 
QUADRO 11.2. Inventário das colecções do M.N.A.E. associadas a Monte Real e consideradas como 
paleolíticas (número de inventário, código original da colecção Manuel Heleno, número de peças 
existentes, referências bibliográficas, sua eventual relocalização; sempre que a localização se revelava 
imprecisa, sendo muitas das vezes apenas induzida pela existência de um topónimo, tal situação era 
assinalada com um ? ). 

 

INVENTÁRIO COLECÇÃO MACHADO, PEREIRA. ZBYSZEWSKI Nº DE

TOPÓNIMO e PENALVA, LOCALIZAÇÃO

M.N.A.E. M. HELENO 1965 1974-1977 1968 PEÇAS

MNAE 0823 M.R. XX Monte Real 49 x

MNAE O824 M.R. XX Terrenos 25 x

MNAE 0825 M.R. ? Vale x x 50

MNAE 0870 M.R. ? Tercenas - Foz do Lis x x 2 x

MNAE 0962 M.R. ? Souto x 2 x

MNAE 0963 M.R. ? Pousadas x 5

MNAE 0964 M.R. VIII-A Quinta dos Pinhais x x 2 ?

MNAE 0971 M.R. ? Barraqueira x x 1

MNAE 0972 M.R. VI Fonte Além x x x 8 ?

MNAE 0973 M.R. VII Foro x x 3

MNAE 0974 M.R. V Carrasqueira x x x 43 x

MNAE 0975 M.R. XIX Cabeço da Moira x 9

MNAE 0976 M.R. ? Casal 2 ?

MNAE 0977 M.R. ? Casal da Alminha x x 1

MNAE 0978 M.R. ? Casal da Vila x x 2

MNAE 0979 M.R. ? Carreiro do Rio x x 12 ?

MNAE 0980 M.R. ? Covão x x x 2 ?

MNAE 0981 M.R. ? Entrada do Campo x x 2

MNAE 0982 M.R. IV Lagoa x x 2 ?

MNAE 0984 M.R. ? Tercenas x x 1 x

MNAE 0985 M.R. ? Matueiras x x 7

MNAE 0986 M.R. XIV Negrita x x x 15

MNAE 0988 M.R. VIII Quinta dos Pinhães 3 ?

MNAE 0989 M.R. ? Peralta x x x 10

MNAE 0990 M.R. ? Pedregoso x x x 3

MNAE 0991 M.R. ? Poço dos Grelos x x x 2

MNAE 0992 M.R. XXI Requeixada x 5

MNAE 0993 M.R. XI Valongo x x 2

MNAE 0994 M.R. ? Ponte de Ferro 1
  

 

Noutros casos, porém, a própria indicação dos topónimos utilizados permitia por si só uma 

localização mais precisa da proveniência dos achados, como sucedia com o topónimo de 

Ortigosa (MNAE 0797) ou de Ponte de Cavaleiros (MNAE 0818), no primeiro caso com a 

complementar indicação de corresponder ao Cemitério Novo da localidade, enquanto no 

segundo caso o próprio topónimo surge por vezes associado de forma mais explícita à 
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designação de Moinhos da Ponte de Cavaleiro. 

Muitos dos topónimos associados às colecções mais representativas em termos estritamente 

quantitativos viram contudo a sua localização confirmada pelas indicações fornecidas pelo 

referido colaborador de Manuel Heleno, tendo a recolha de novos materiais permitido mesmo 

em certos casos identificar o respectivo contexto geoarqueológico. Nesta última situação 

encontravam-se as jazidas de Moinhos da Barosa (MNAE 0846) e da Quinta de S. Venâncio 

(MNAE 0795), já que em relação à jazida da Quinta de Vale de Lobo (MNAE 0802) apenas foi 

possível sugerir a eventual associação dos materiais aí exumados a um determinado contexto 

geoarqueológico. 

A maior parte das colecções encontrava-se identificada por micro-topónimos, situação essa 

que inviabilizava quase sempre a sua localização. Duas das únicas excepções correspondem 

curiosamente a importantes colecções inventariadas no M.N.A.E., tendo-se aliás já procedido 

ao seu adequado estudo de forma completamente autónoma, como sucedeu com a jazida de 

Pousias/Quinta do Cónego, ou integrando-o com o de outras jazidas com idêntico contexto 

geoarqueológico, como ocorreu com a jazida do Outeiro Pelado, analisada com as restantes 

jazidas associadas à formação fluvial F1 da bacia hidrográfica do rio Lis. Em ambos os casos 

foi apenas casualmente possível conectar os topónimos das duas colecções às respectivas 

jazidas, sempre através de informações recolhidas no local com habitantes da região, já que 

haviam sido entretanto identificadas por outras designações em publicações resultantes do 

levantamento da cartografia geológica da região. Com a confirmação por João Moleiro destas 

conexões, optou-se no caso de Pousias por manter em conjunto a antiga e a nova designação 

(CUNHA-RIBEIRO, 1990-1991), enquanto relativamente a Outeiro Pelado, este topónimo 

prevaleceu sobre uma identificação mais descritiva do que nominativa, em que o local era 

apresentado como um “Areeiro a cerca de 1000 m a SW de Riba de Aves” (TEIXEIRA e 

ZBYSZEWSKI, 1968, p. 92). Situação algo similar ocorreu com a colecção associada ao 

topónimo de Pousadas, cuja localização nos foi facultada pelo Presidente da Junta de Freguesia 

de Parceiros, muito embora a confirmação dessa mesma informação se tenha limitado à recolha 

no local de uma única peça. 

De assinalar também o facto de as peças de algumas das colecções menos representativas 

apresentarem por vezes anotadas a lápis informações precisas sobre a sua proveniência, 

permitindo a localização de topónimos que de outro modo seria totalmente inviável. É o caso da 

colecção de Oiteiros (MNAE 0942), constituída exclusivamente por dois bifaces, um dos quais 

apresenta numa pequena superfíce menos irregular a indicação de ter sido encontrado “200 m a 

N da estação de Leiria”, enquanto a coleção associada a Souto (MNAE 0962), evidenciando 

uma mesma composição quantitativa e qualitativa, apresenta escrita a lápis em ambas as peças 

“Souto 100 m E da Egreja”.  Já relativamente às 19 peças que foi possível associar ao topónimo 

Milagres (MNAE 0805), o facto de no seu conjunto terem sido integradas numa única colecção 

não impede que três delas apresentem incrições que sugerem a sua proveniência de distintos 

locais: “Fonte…”; “…ao pé da fonte”; “…perto da mata… ao sul da igreja”. Trata-se 
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aparentemente de achados relativamente dispersos, todos feitos certamente nos arredores da 

povoação de Milagres na esteira das pioneiras descobertas aí realizadas por Carlos Ribeiro e 

posteriormente por Mesquita de Figueiredo. Refira-se também o caso da colecção de Areia 

Branca (MNAE 0816), onde 5 das peças inventariadas apresentam a indicação de provirem de 

um local “500 m SW de Casal de Santa Maria”, o que corresponde na Carta Militar de 1/25000 

a um sítio designado por Levegadas, topónimo esse curiosamente referido no inventário das 

estações arqueológicas que terão sido prospectadas por M. Heleno (MACHADO, 1965, p. 145-

146)), ao contrário do topónimo Areia Branca que é totalmente ignorado entre todos os 

inventários considerados. 

Situação igualmente peculiar reportava-se às colecções que figurando autonomamente no 

inventário do M.N.A.E. foram todavia associadas a um mesmo topónimo, como sucedeu em 

relação a Matoeira e a Tercenas, jazidas essas particularmente importantes num dos casos pela 

grande dimensão da respectiva amostragem e no outro pela sua aparente associação a um 

contexto geoarqueológico bastante original no quadro da região em estudo. 

Em relação a Matoeira agruparam-se 3 distintas colecções do actual inventário do M.N.A.E. 

que se encontravam originalmente associadas ao código L. V (Leiria V), cuja existência 

autónoma havia sido apenas considerada na mais recente organização das reservas do museu em 

função da forma como se apresentavam diferenciadamente associadas ao referido topónimo. Se 

num primeiro caso a conexão do código com o referido topónimo era uma constante, num 

segundo conjunto de materiais o topónimo surgia ligeiramente acrescido - Matueira-Pinhal - e, 

por fim, na última colecção era apenas indicado o código. Tratava-se pois, aparentemente, de 

um mesmo conjunto de materiais líticos oriundo de uma jazida que se repartiria em pelo menos 

dois sectores, um dos quais coberto de pinhal, suposição essa que não só veio a ser confirmada 

pela observações que em seguida se fizeram no local, como também pelos materiais que aí 

vieram a ser exumados e pelas informações que entretanto recolhemos junto do Sr. João 

Moleiro. 

Os materiais que se agruparam numa única colecção associada ao topónimo de Tercenas 

provinham, por seu turno, de 4 colecções diferentes - MNAE 0823, 0824, 0870 e 0984 - facto 

esse certamente derivado da circunstância de nem todas as peças terem sido identificadas da 

mesma maneira, nem tão pouco essa mesma identificação se ter conservado de forma similar 

em cada uma delas, a que haverá que acrescentar as vicissitudes que acompanharam a 

exposição de algumas desses materiais e a inventariação de outros nas reservas do Museu. 

Apesar de tudo, foi possível encontrar as ligações que nos permitiram considerar as 4 colecções 

como constituindo no seu todo o testemunho da descoberta por Manuel Heleno de indústrias 

acheulenses na foz do rio Lis, provenientes de níveis de depósitos detríticos situados a uma cota 

claramente inferior à do actual nível médio das águas do mar. Essa mesma situação foi aliás 

também corroborada por João Moleiro, que nos referiu ter procedido à recolha de tais materiais 

quando se realizava no lugar de Tercenas a construção de uma mota com clastos provenientes 

das dragagens realizadas no próprio leito local do rio Lis, operação essa levada a cabo no 
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decurso dos trabalhos hidro-agrícolas para a regularização do seu curso inferior. 

Embora esta breve resenha sobre as colecções do M.N.A.E. se limite aos problemas que 

acompanharam uma pequena parte das jazidas inventariadas em associação com a regiões 

envolventes de Leiria e de Monte Real, nem por isso ela deixou de sublinhar a diversidade de 

situações envolvidas, focando aliás privilegiadamente as que mais directamente nos interessam, 

quer por integrarem amostragens bastante representativas em termos quantitativos, quer por 

noutros casos se poder estabelecer com uma razoável aproximação o seu original contexto 

geoarqueológico, quer ainda por combinar estes dois últimos requisitos. Tendo em conta os 

objectivos que o presente trabalho se propunha alcançar, compreender-se-á aliás a relativa 

prioridade dada às colecções que integravam as amostragens mais amplas, pois eram as únicas 

cuja dimensão permitia acalentar a esperança de nelas estabelecer algumas das principais 

características tipológicas e técnicas ou, no mínimo, tentar avaliar o seu grau de 

homogeneidade. Já o estudo das colecções mais pequenas limitou-se quase sempre a constituir 

um precioso elemento informativo da dispersão dos vestígios paleolíticos pela região, 

testemunhando eventualmente a sua maior ou menor intensidade, apesar de não ser possível 

precisar no tempo e no espaço tal variação, nem tão pouco definir obviamente o seu significado. 

 

 

11.2. CASAL DE SANTA MARIA 2 

 

 

11.2.1. Contexto 

 

Esta jazida situa-se junto do casal do mesmo nome, localizado cerca de 1 km a NNW da 

povoação de Parceiros, sede de freguesia do concelho de Leiria em cujo território se insere o 

próprio Casal de Santa Maria. Trata-se em termos topográficos de uma área relativamente 

aplanada que corresponde ao topo do amplo interflúvio que se desenvolve entre o vale de um 

pequeno afluente do rio Lena, a Este, e o vale da ribeira do Picheleiro, a NW, bem perto da 

confluência do Lena com o rio Lis, local a partir do qual este rio passa a espraiar o seu leito 

num largo vale que se prolonga praticamente até às imediações da sua foz. 

A recolha de novos achados circunscreveu-se à area imeditatamente a poente do único 

edifício do Casal que na actualidade não se encontra em ruínas, onde se desenvolvia uma ampla 

vinha cujo plantio e posterior manutenção obrigava naturalmente ao periódico revolvimento das 

terras arenosas superficiais, as quais correspondiam localmente ao topo da mesma formação 

pliocénica que havia já sido assinalada em Casal de Santa Maria 1, algumas centenas de metros 

para NNW. 

A identificação deste mesmo sítio como local de proveniência da colecção depositada no 

M.N.A.E. baseou-se inicialmente apenas na toponímia, situação essa no entanto posteriormente 

reforçada pela significativa similitude dos antigos materiais líticos com os exumados no 
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decurso das novas prospecções, apresentando aliás ambos os conjuntos entre si valores 

quantitativos muito próximos. Tais suposições vieram mais tarde a ser confirmadas por João 

Pedro Santos. 

 

 

11.2.2. Materiais 

 

Ao todo foram estudadas cerca de 109 peças líticas talhadas, das quais 59 integravam a 

antiga colecção do M.N.A.E., enquanto as restantes 50 correspondiam aos materiais aí exu-

mados nos anos oitenta. No seu todo correspondiam a uma colecção onde era por demais 

evidente a utilização preferencial do quartzito como matéria-prima, embora o recurso ao sílex 

abrangesse também um número bastante significativo de peças. Já no que se refere ao seu 

estado físico, a principal característica dos materiais em estudo reside na dispersão das suas 

peças pelos mais diferentes estados de alteração física da respectiva superfície, integrando 

desde objectos líticos talhados cujas arestas se apresentam particularmente adulteradas pelo 

boleamento entretanto sofrido, como outras com indícios de eolização parcial da sua superfície 

ou noutros casos apresentando até claros vestígios de dupla-pátina, muito embora cerca de 2/3 

das peças se repartam equitativamente entre o grupo de materiais com arestas vivas e os que 

surgiam globalmente eolizados.  

Em todo o caso, quando se correlaciona em simultâneo a distribuição destes materiais em 

função do seu estado físico e da matéria-prima usada não se vislumbra aí qualquer conexão 

minimamente explícita, à excepção do facto de se verificar que a repartição das peças de sílex 

pelos diferentes graus de alteração do seu estado físico era bem menos diversificada do que a 

registada pelas peças de quartzito. 

 
Quadro 11.3. Casal de Santa Maria 2. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

     TOTAIS
EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E EF: pe EF: dp

Nº %

Quartzito 6 17 26 31 7 2 89 81,7

Sílex 14 2 3 19 17,4

Outra 1 1 0,9
 

 

Na tentativa de se poder avaliar comparativamente as duas colecções originais que se 

haviam agrupado para a prossecução deste mesmo trabalho, procedeu-se a uma distribuição 

diferenciada das peças das referidas colecções em função do seu estado físico, permitindo o 

resultado obtido apenas verificar em ambos os casos a dispersão dos respectivos materiais pela 

quase totalidade dos vários estados de alteração física que se consideraram, não se podendo 

também aferir das diferenças proporcionais que entre si apresentam qualquer outro significado. 
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Quadro 11.4. Casal de Santa Maria 2. Proveniência dos materiais estudados e sua distribuição em função 
do respectivo estado físico. 

 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E EF: pe EF: dp

Colecção do M.N.A.E. 1 3 22 24 6 2

Nova colecção 6 16 17 9 1

 
 

Já no que se refere à utilização das diferentes matérias-primas, surge em ambas as colecções 

um idêntico padrão de distribuição, com destaque claro em qualquer dos casos para a utilização 

maioritária do quartzito. A presença de um maior número de peças em sílex entre os materiais 

recentemente aí recolhidos poderá ser imputada ao facto de as antigas colecções do M.N.A.E. 

resultarem frequentemente de uma recolha seleccionada dos materiais talhados de maiores 

dimensões, entre os quais não abundavam certamente as peças em sílex, tanto mais que os 

próprios nódulos localmente disponíveis também não o permitiriam.       
 

Quadro 11.5. Casal de Santa Maria 2. Repartição dos materiais líticos das várias colecções consideradas 
pelas matérias-primas identificadas. 

 

Quartzito Sílex Outra

Colecção do M.N.A.E. 54 5

Nova colecção 35 14 1

 
 

Mesmo quando se considera a distribuição da totalidade dos materiais em função do seu 

diferenciado estado físico pelos vários grupos classificativos, não se vislumbra nenhuma dis-

tinção expressiva entre eles, embora transpareça de novo a falta de homogeneidade do conjunto, 

à qual não será também estranha a diminuta dimensão da amostragem em estudo. 
 

Quadro 11.6. Casal de Santa Maria 2. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 
classificativas considerados em função do seu estado físico. 

 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E EF: pe EF: dp

Lascas 4 10 20 13 2

Núcleos 5 5 8 5 1

Fragmentos de talhe 1

Bifaces 2 12 6 1

Machados de mão 1

Utensílios sobre lasca 1 1

Utensílios diversos 2 1 3 4 1
 

 

Tendo em conta as razões atrás aduzidas, optou-se assim por proceder ao estudo conjunto 
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das peças em função da sua distribuição pelos diferentes de produtos de talhe tradicionalmente 

considerados, bem como por cada categoria de utensílios representados, apenas se assinalando 

caso a caso o diferenciado estado físico dos materiais respectivos. 

 

11.2.2.1. Os produtos de talhe 

 

Os produtos de talhe integram um total de 74 peças que representam 67,9% dos materiais 

estudados nesta jazida, dos quais cerca de 2/3 correspondem a lascas, enquanto o restante 1/3 

foi contabilizado entre os núcleos, à excepção de uma única peça que se classificou como 

fragmento de talhe. 

 

11.2.2.1.1. Lascas 

Para além das 49 lascas simples inventariadas, o estudo destes produtos de talhe incidiu 

sobre um total de 57 peças, já que para o efeito se contou com um pequeno número de lascas 

que haviam sido aproveitadas como lascas suporte de diversos tipos de utensílios e até mesmo 

de núcleos. Na prática correspondia à análise de um pouco mais de metade dos materiais 

reunidos na colecção em estudo (52,3%), nos quais se integrava naturalmente uma maioria de 

objectos em quartzito (42 peças), apesar de não deixar de ser aqui bastante significativo o 

número de lascas em sílex que se contabilizaram (15 peças). Quanto ao seu estado físico, as 

lascas distribuem-se de forma bastante similar à das restantes peças pelos vários grupos 

considerados, destacando-se naturalmente o número de lascas não alteradas e com arestas vivas, 

seguidas das lascas globalmente eolizadas e das lascas com arestas moderadamente boleadas 

(EF=2). 

Não contabilizando uma lasca Kombewa, 5 fragmentos de lascas e 3 peças cuja posterior 

transformação adulterou os seus atributos classificativos, a distribuição das restantes 48 lascas 

pelos vários tipos considerados permitiu observar o claro predomínio das lascas de primeira 

geração (30 exemplares) sobre as lascas de segunda geração (18 exemplares). Entre os talões os 

lisos sobrepunham-se ligeiramente aos corticais, devendo-se ainda em entrar em linha de conta 

com a presença de 2 talões diedros e 3 talões facetados. Os quantitativos envolvidos não 

permitem contudo deduzir qualquer correlação entre a classificação das lascas e a sua 

distribuição pelos vários tipos ou categorias de talões, não sendo possível aferir igualmente os 

diversos índices técnicos tradicionais. 

 

11.2.2.1.2. Núcleos 

No que se refere aos núcleos, as 24 peças identificadas denunciavam novamente a 

preferencial utilização do quartzito (20 exemplares) sobre o sílex (4 exemplares), revelando ao 

mesmo tempo uma distribuição relativamente equitativa dos materiais por 4 dos principais 

grupos de alteração do seu estado físico, já que apenas se denotava uma representação 

ligeiramente mais expressiva das peças globalmente afectadas pela eolização. A maioria dos 
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núcleos apresentava-se intensivamente explorada (17 exemplares), surgindo em segundo lugar 

os núcleos cujo aproveitamento apenas havia sido inicializado (5 exemplares) e por último 2 

peças únicas que se consideraram esgotadas.  

Do ponto de vista da sua classificação o único elemento a realçar traduzia-se na ausência de 

qualquer peça Levallois, dado que a generalidade dos núcleos contabilizados se distribuia de 

forma algo inexpressiva pelos principais grupos classificativos, integrando o grupo I, por 

exemplo, 3 peças e o grupo VII 4 outros objectos. Situação bem diferente ocorria porém ao 

nível dos suportes, já que era bem notória a escolha preferencial de seixos rolados na definição 

inicial de muitos dos núcleos (11 exemplares), embora se assinale a presença de uma variada 

gama de outros diferentes tipos de suportes. 

 

11.2.2.1.3. Fragmentos de talhe 

Finalmente, refira-se a presença de um único fragmento de talhe em toda esta colecção, o 

qual foi recolhido no decurso das prospecções iniciais que se efectuaram no local e corresponde 

a um pequeno fragmento de talhe de quartzito cuja superfície se apresenta globalmente 

eolizada. 

 

11.2.2.2. Os utensílios 

 

No seu conjunto os 35 utensílios contabilizados perfaziam os restantes 32,1% dos materiais 

estudados em associação com a jazida de Casal de Santa Maria 2, evidenciando todavia uma 

composição tipológica bastante desequilibrada, decorrente em boa medida da diminuta 

homogeneidade da colecção reunida. 

 

11.2.2.2.1. Bifaces  

Os bifaces, por exemplo, surgem representados por um total de 21 peças, o que só por si 

constitui mais de metade dos utensílios inventariados, situação que constrasta claramente com a 

presença residual dos machados de mão e mesmo de utensílios sobre lasca. Elaborados na sua 

totalidade a partir de diferentes tipos de suporte em quartzito, eles repartem-se todavia de forma 

díspar por diferentes grupos em função do grau de alteração física das suas superfícies. Se a 

maior parte das peças - 12 no total - se apresenta isenta de qualquer alteração, seis outros 

exemplares surgem globalmente afectados pela eolização, 2 outros denotam um boleamento 

moderado das respectivas arestas de talhe e, por último, surge um outro biface que se destaca 

por evidenciar uma dupla pátina. 

Os dois bifaces cujas arestas de talhe se encontram medianamente boleadas integram-se no 

chamado grupo dos bifaces espessos. O primeiro foi classificado de acordo com as suas 

características morfo-tipológicas como um biface espesso ovalar com talão, desenvolvendo-se a 

partir de um suporte indeterminável e apresentando uma extremidade distal de morfologia 

apontada em contraponto a uma base simultaneamente cortante e espessa. A irregularidade da 
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sua silhueta é, por seu turno, sublinhada pela morfologia assimétrica dos respectivos bordos, 

cujo gume é amplamente definido pelo desenvolvimento alternante e bifacial dos levantamentos 

de configuração da peça, sem em nenhuma circunstância se vislumbrar a presença de retoques 

complementares. A segunda peça referida foi igualmente elaborada a partir de um suporte não 

identificável, muito embora as dimensões da sua silhueta em associação com o índice de 

aplanamento da peça e a morfologia parcialmente espessa da sua base determine a sua 

classificação como um biface amigdalóide com talão (EST.141.1). Trata-se porém agora de um 

utensílio com uma silhueta equilibrada, longe porém de se poder considerar simétrica, um perfil 

longitudinal biconvexo algo assimétrico e uma zona distal apontada em oposição a uma base de 

morfologia mista, tendo-se desenvolvido o talhe das suas duas faces segundo uma sequência 

operatória manifestamente alternante. 

Segue-se um grupo de 12 bifaces com arestas não alteradas, dos quais 3 se integram no 

grupo dos bifaces amigdalóides e 7 entre os chamados bifaces parciais, correspondendo os 

restantes 2 a um biface de bisel terminal e a um uniface. 

No grupo dos bifaces amigdalóides o destaque vai para uma peça cujas dimensões, índice de 

aplanamento e morfologia cortante da base permitiram classificar como biface amigdalóide 

típico, mesmo se a sua silhueta marcadamente assimétrica se conjuga com um perfil 

longitudinal tendencialmente plano-convexo e bastante irregular (EST.141.2). Não se tendo 

conseguido identificar o tipo de suporte usado, foi contudo possível verificar que o seu 

processo de configuração decorreu de acordo com um desenvolvimento alternante do talhe das 

suas duas faces, tendo-se procedido no final ao cuidado arredondamento da sua extremidade 

distal. Note-se que a incidência contínua do retoque num dos bordos contribuiu também para 

acentuar a sua irregularidade relativamente ao bordo oposto. 

Os outros dois bifaces do grupo correspondem ambos ao sub-tipo dos amigdalóides com 

talão, embora num deles o suporte utilizado tenha sido um seixo rolado e no outro uma calote 

de seixo, diferenciação essa que se prolongava à morfogia das respectivas extremidades distais, 

que no primeiro caso era manifestamente apontada e no segundo arredondada. Acresce que 

ambas as peças evidenciavam ainda silhuetas não simétricas, bem mais irregular numa das 

peças, e bordos de morfologia globalmente convexa completada por retoques dispersos. O 

utensílio elaborado a partir de uma calote distinguia-se todavia por evidenciar uma silhueta 

relativamente alongada, destacando-se a extremidade distal do resto da peça de forma tão bem 

marcada que se hesitou em integrá-lo entre os bifaces langeniformes (EST.142). No entanto, a 

ausência de um trabalho claro de arredondadmento da zona distal por retoque, bem como a 

circunstância de a zona distal se apresentar destacada pela reentrância de dois amplos negativos 

que determinam o seu afilamento na face superior, levaram-nos a seguir a opção aqui assumida.   

O único biface de bisel terminal identificado foi, por seu turno, confeccionado a partir de um 

seixo rolado de quartzito de dimensões significativas, evidenciando no final uma silhueta 

assimétrica e particularmente irregular, que se conjuga com uma secção longitudinal biconvexa 

e assimétrica, destacando-se apenas do todo uma ampla e bem definida extremidade distal em 
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bisel (EST.143.2). O processo de manufactura da peça assentou no talhe alternante das suas 

duas faces, tendo-se procedido à definição do bisel a partir da extracção de um curto 

levantamento directo e longitudinal que seccionou uma pequena placa cortical preservada em 

posição distal na face oposta. 

Entre os bifaces parciais o destaque recaía novamente num pequeno conjunto de 3 peças que 

tanto pelas suas dimensões volumétricas, como pelo facto de apresentarem bases espessas ou 

parciamente espessas, foram consideradas como correspondendo ao arquétipo dos amigdalóides 

com talão, não obstante resultarem da utilização de diferentes tipos de suportes e de duas delas 

evidenciarem mesmo extremidades distais apontadas (EST.143.3), enquanto apenas numa outra 

ela nos surge arredondada (EST.143.1). De realçar o facto de apesar de a sua bifacialidade ser 

restrita, ela resultar sempre de um desenvolvimento alternante do talhe nas duas faces, 

denotando todas as peças referidas um judicioso aproveitamento da morfologia original do 

suporte, à semelhança do que aliás sucede na generalidade dos bifaces parciais. Nestes últimos 

assinala-se ainda a presença de 2 bifaces de bisel terminal, um sobre lasca e outro sobre seixo, 

de um “ficron” lanceolado igualmente sobre seixo e de um biface parcial de dorso cujo suporte 

se ignora, todos eles raramente apresentando retoques de regularização dos bordos. 

O único uniface identificado, por seu turno, igualmente associável às peças amigdalóides 

com talão, resulta curiosamente da transformação de um seixo rolado relativamente achatado, o 

que não impede a preservação na sua zona proximal da já referida morfologia espessa e 

contribui para a definição de uma silhueta marcadamente assimétrica e de uma secção 

longitudinal biconvexa assimétrica. 

O grupo de bifaces que apresentavam a sua superfície globalmente alterada pela eolização 

era constituído unicamente por 6 peças, 2 das quais correspondiam a fragmentos proximais de 

bifaces de que era apenas possível sublinhar a circunstância de ambos apresentarem bases 

espessas e num dos casos ser manifesto o aproveitamento de um seixo rolado como suporte. 

Uma outra peça foi ainda classificada como correspondendo a um esboço de biface. 

As restantes 3 peças foram inseridas no chamado grupo dos bifaces ovalares e afins, apesar 

de uma delas dele se apartar pela circunstância de a diminuta extensão do talhe bifacial fazer 

prevalecer a sua associação aos bifaces parciais. Esta última peça, resultando do 

aproveitamento de uma lasca de quartzito como suporte, apresenta a zona distal fracturada, o 

que impede a sua caracterização morfológica, apesar de as dimensões da sua silhueta as-

simétrica, o seu índice de aplanamento e a morfologia simultaneamente espessa e cortante da 

sua base permitirem considerá-lo como um biface parcial espesso ovalar com talão. Um dos 

dois outros utensílios bifaciais apresenta características morfométricas similares, apenas se 

distinguindo pelo desenvolvimento mais amplo do seu gume bifacial, pela utilização de um 

seixo rolado como suporte e por apresentar uma extremidade distal arredondada, o que justifica 

agora a sua classificação como um biface espesso ovalar com talão. Finalmente, surge um 

biface espesso cuja silhueta simétrica apresenta um conjunto de dimensões que em consonância 

com o seu índice de aplanamento e a morfologia cortante da base, definida por talhe bifacial, 
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permitem considerá-lo como um biface espesso discóide típico (EST.143.4). Trata-se de uma 

peça com um particular apuro morfológico, evidenciando não só uma silhueta simétrica e 

equilibrada, para a qual contribuíram certamente alguns dos retoques que incidem em ambos os 

bordos, como também um perfil longitudinal biconvexo e simétrico, integrando-se sem qualquer 

discontinuidade neste todo uma extremidade distal cuidadosamente arredondada. 

O último utensílio que integra o grupo dos bifaces destaca-se dos restantes por apresentar 

uma dupla pátina, correspondendo em termos classificativos a um biface parcial do tipo “proto-

limande” com talão. O particularismo que o distingue resulta aparentemente do facto de o 

suporte utilizado, cuja real natureza se desconhece, ter sido anteriormente talhado, muito 

embora os respectivos estigmas, em particular as arestas de talhe, se apresentarem bastante 

alteradas no momento em que se procedeu ao seu aproveitamento como suporte. 

À laia de conclusão, é possível sublinhar na análise conjunta destes utensílios a utilização 

preferencial de seixos rolados como suporte (9 exemplares), apesar de o número de casos em 

que não foi possível identificar o tipo de suporte usado (7 exemplares) deixar entrever a ampla 

transformação que sofreram muitas destas peças. Também no que se refere ao processo 

operatório de configuração por talhe de tais utensílios, é por demais evidente o predomínio do 

desenvolvimento alternante do talhe bifacial, registando-se apenas num ou noutro caso o 

desenvolvimento sequencial do talhe das duas faces. No entanto, a manifesta heterogeneidade 

dos achados, nomeadamente quando se entra em linha de conta com a repartição dos utensílios 

em função do seu distinto estado físico, inviabiliza qualquer pretensão interpretativa mais 

audaz. O próprio facto de a totalidade destes utensílios se encontrar representada 

exclusivamente na colecção depositada no M.N.A.E. permite admitir que a sua abundância no 

local seria apesar de tudo limitada, tendo levado a que no decurso de uma prospecção 

aparentemente bastante selectiva dos achados (1/3 das peças exumadas correspondiam a 

bifaces!), todos estes utensílios de maior dimensão e mais amplamente talhados tenham sido 

recolhidos. 

 

11.2.2.2.2. Machados de mão 

Os machados de mão encontram-se representados por uma única peça, curiosamente também 

proveniente da colecção do M.N.A.E.. Trata-se de um utensílio em quartzito, muito eolizado, 

cujas características morfo-técnicas permitem classificar entre os machados de mão de tipo I, 

apesar de a amplitude do negativo pré-determinante do gume sugerir a hipótese de poder 

corresponder a uma peça de transição entre o tipo I e o tipo II. Em termos morfo-descritivos 

sublinhe-se o facto de se tratar de um machado de mão com uma silhueta em V, uma secção 

transversal tabular e uma direcção de percussão oblíqua ao eixo morfológico da peça (NE), 

ainda que este último atributo seja apenas sugerido, dada a profunda alteração da peça pela 

eolização. Por último, refira-se a silhueta sinuosa de ambos os bordos da peça, decorrente dos 

retoques bifaciais e recortantes que aí determinam a sua regularização. 
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11.2.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

A presença dos utensílios sobre lascas está também aqui limitada a duas peças, uma das 

quais proveniente das novas recolhas aí efectuadas e a outra oriunda da antiga colecção de-

positada no M.N.A.E.. No primeiro caso o utensílio em questão corresponde a uma lasca de 

descorticagem de quartzito de tipo 6A, cujas arestas de talhe se apresentam fortemente 

boleadas, na qual se vislumbram duas zonas activas claramente independentes entre si, o que o 

permite considerar como um utensílio compósito. Uma delas, constituída pelo retoque contínuo 

do bordo esquerdo da lasca suporte, consubstancia-se na definição de um raspador lateral 

convexo, enquanto a outro corresponde a um denticulado distal definido por dois amplos 

entalhes bem marcados. O utensílio sobre lasca identificado na colecção do M.N.A.E. foi, por 

seu lado, classificado como um entalhe múltiplo, encontrando-se definido a partir de una lasca 

de quartzito de tipo 18 com talão punctiforme e apresentando-se ainda afectado no seu todo 

pela eolização. 

 

11.2.2.2.4. Utensílios diversos 

Os utensílios diversos, por seu turno, apresentam aqui um peso desproporcionado, o que se 

por um lado não deixa de testemunhar a ausência de uma certa padronização na própria 

produção de utensílios, contribui também para indiciar a heterogeneidade que transparece do 

estudo conjunto do espólio desta jazida paleolítica. No seu conjunto representam cerca de 1/3 

dos utensílios que se inventariaram e 10,1% do total de materiais estudados, apresentando-se na 

sua totalidade definidos a partir de diferentes tipos de suportes em quartzito. Quando porém se 

entra em linha de conta com o seu estado físico a situação muda completamente, surgindo-nos 

as peças tanto afectadas intensamente pela eolização, como apresentando as suas arestas vivas 

preservadas, moderadamente boleadas ou bastante adulteradas pelo boleamento. 

Um total de 8 peças foram designadas como utensílios diversos, nelas se incluindo tanto 

diferentes tipos de entalhe efectuados em suportes de tipo nuclear, um raspador sobre suporte 

não identificável, um utensílio similar aos “rabots”, judiciosamente definido a partir de uma 

calote de seixo, bem como um conjunto de outras peças cuja alteração eólica não permitia 

precisar a respectiva classificação. 

À parte assinalou-se a presença de 3 peças bem individualizáveis, uma das quais cor-

respondente a um utensílio apontado, de tipo pico, confeccionado sobre um seixo rolado de 

quartzito e evidenciando um forte boleamento das suas arestas de talhe. Um outro utensílio, 

igualmente de tipo pico, foi por seu turno manufacturado numa calote de seixo e apresenta a 

respectiva extremidade afeiçoada por retoques realizados a partir de 3 arestas  diferentes, o que 

permite classificá-lo como pico triédrico. O terceiro utensílio referido corresponde a um modelo 

relativamente frequente de triedro (EST.144). Trata-se basicamente de uma peça sobre lasca de 

descorticagem que apresenta uma silhueta afilada e simétrica, complementada por uma secção 

longitudinal plano-convexa e uma extremidade apontada onde se encontra lateralmente 

preservada uma pequena placa cortical. Num primeiro momento a configuração da peça 
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traduziu-se na regularização da face de lascamento do suporte por intermédio de levantamentos 

invasores e aplanados que incidiram essencialmente na zona proximal da face inferior da peça a 

partir do seu bordo esquerdo. Numa segunda fase o processo operatório conduziu à obtenção de 

uma série de extracções transversais e bipolares na face superior, utilizando como plano de 

percussão a superfície de lascamento ainda aí preservada e os negativos dos levantamentos 

entretanto retirados. Daí resultou a delimitação de uma extensa aresta longitudinal ligeiramente 

desviada e um pouco irregular que todavia colmatava o destacado plano diédrico aí formado, 

permitindo a definição de um utensílio alongado e apontado, com uma silhueta lanceolada e 

morfologicamente similar a algumas das peças bifaciais plano-convexas identificadas na 

estação paleolítica do Casal do Azemel. Porém, o afeiçoamento do utensílio foi finalizado com 

uma tentativa de regularização da referida aresta longitudinal na face superior da peça, para o 

que se procedeu à extracção de 3 amplos levantamentos a partir da própria aresta longitudinal 

do utensílio, utilizando para o efeito como plano de percussão os negativos das extracções 

anteriormente aí efectuadas a partir do bordo direito da peça, justificando esta sua configuração 

final a classificação aduzida. 

 

 

11.2.3. Interpretação 

 

Não sendo particularmente esclarecedoras o conjunto das informações recolhidas, elas 

apontam, no entanto, unanimemente para a ausência de representatividade da colecção estu-

dada. Desde logo, as condições de jazida a que foi possível reportar a generalidade dos achados 

deixavam entrever a inexistência de qualquer contexto minimamente preservado, emergindo os 

materiais à superfície no meio de lavras de profundidade variada que certamente 

acompanharam o plantio da vinha e a sua manutenção sazonal. Mas se as matérias-primas 

utilizadas e a variada alteração do estado físico dos materiais permitia por um lado conectar os 

novos achados com a colecção depositada no M.N.A.E., situação essa aliás confirmada pelas 

informações de João Moleiro, ela testemunhava ao mesmo tempo a sua forte heterogeneidade. 

Aliás, o estudo dos produtos de talhe e dos próprios utensílios aponta globalmente no mesmo 

sentido, não sendo consequentemente possível vislumbrar sequer o esboço de qualquer 

estratégia de ocupação do território ou de exploração dos recursos naturais a partir da análise de 

tais vestígios. Eles apenas testemunham a forma dispersa e descontextualizada em que alguns 

destes materiais são amiúde recolhidos na região, não se podendo daí retirar outra ilação do que 

aquela que se limita a verificar a importância que o povoamento paleolítico terá conhecido na 

região, pelo menos em determinados períodos da sua longa duração. 
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11.3. POUSADAS 

 

 

11.3.1. Contexto 

 

A jazida paleolítica de Pousadas situa-se no topo de uma pronunciada elevação sobranceira à 

Quinta de Santa Clara, não muito longe do local onde na actualidade o rio Lena se junta ao rio 

Lis, cerca de 2 km a N de Parceiros. Mas se em termos administrativos o local se integra na 

freguesia encabeçada por esta última povoação, a zona em causa encontra-se já abrangida pela 

recente expansão da área urbana da vizinha cidade de Leiria. Em meados dos anos oitenta o 

local foi aliás amplamente revolvido pela implantação de uma urbanização, o que não só 

impediu a realização no local de novas prospecções, como também inviabilizou a observação 

das condições de jazida a que seria eventualmente possível associar os materiais depositados no 

M.N.A.E., mesmo tendo em conta o facto de em termos geológicos a elevação aí existente 

corresponder a um pequeno domo dolerítico associado ao flanco ocidental do diapiro Leiria-

Parceiros. Apesar de todas estas limitações, foi-nos possível recolher numa zona adjacente à 

urbanização uma peça lítica proveniente da superfície e  correspondente a um núcleo de 

quartzito de médias dimensões. 

Registe-se, porém, que a descoberta da jazida nos anos oitenta, quando procediamos à 

realização de uma intervenção arqueológica na vizinha estação paleolítica do Casal de Santa 

Maria 1, e a sua associação à colecção depositada no M.N.A.E., baseou-se exclusivamente na 

identificação do topónimo Pousadas a partir de uma informação fornecida pelo então Presidente 

da Junta de Freguesia de Parceiros, que teve a amabilidade de nos acompanhar numa primeira 

visita ao local. 

 

 

11.3.2. Materiais 

 

A colecção estudada no M.N.A.E. integrava um total de 48 peças, a que apenas se adicionou 

o núcleo de quartzite que tivemos oportunidade de recolher no local.  

Os materiais depositados no Museu encontravam-se, porém, inventariados sob dois códigos 

diferentes - MNAE 812 e MNAE 963 - sendo o primeiro associado ao topónimo de Pousadas e 

à região de Leiria, enquanto o segundo se reportava a um topónimo idêntico da região de Monte 

Real. Uma análise das 4 peças integradas em MNAE 963 permitiu contudo identificar em todas 

elas a identificação do topónimo de Pousadas e a ausência de qualquer referência à região de 

Monte Real. Verifica-se aliás que nas primeiras listas de inventário das jazidas paleolíticas 

detectadas por Manuel Heleno na região de Monte Real não consta qualquer indicação do 

topónimo de Pousadas (MACHADO, 1965), o qual é pelo contrário expressamente referido na 

região de Leiria. Esta situação levou-nos a estudar os materiais identificados com os dois 
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códigos num único conjunto, conservando em termos de inventário a diferença entre as duas 

colecções originais. 

Na sua maioria os objectos inventariados revelavam a preferencial utilização do quartzito 

como matéria-prima, limitando-se a presença do sílex a apenas 5 peças. Situação similar 

registava-se quando se analisava o estado físico destes mesmos materiais, já que também aí a 

quase totalidade das peças se apresentava globalmente afectada pela eolização, 

circunscrevendo-se as peças não alteradas de novo a 5 exemplares e registando-se ainda a 

presença de uma peça com arestas ligeiramente boleadas. A dimensão da amostragem não 

permitia, contudo, uma maior aproximação à realidade que se pretendia estudar, nem tão pouco 

a percepção de qualquer correlação minimamente explícita entre a matéria-prima usada e o tipo 

de alteração física de cada objecto lítico analisado. 

 
Quadro 11.7. Pousadas. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

EF: 2 EF: 3 EF: E EF: pe EF: dp TOTAIS

Quartzito 1 5 36 1 1 44

Sílex 3 2 5
 

 

Quando se entra em consideração com a distribuição dos materiais estudadas pelas várias 

categorias classificativas e se tem ao mesmo tempo em linha de conta o seu estado físico, 

verifica-se que a quase totalidade dos utensílios identificados se apresentam significativamente 

alterados pela eolização, o que reforça a ideia de homogeneidade que transparecia da simples 

observação do Quadro 11.7., embora esteja longe de a poder obviamente confirmar. 
 
Quadro 11.8. Pousadas. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias classificativas 
considerados em função do seu estado físico e no seu todo. 
 

EF: 2 EF: 3 EF: E EF: pe EF: dp TOTAIS

Lascas 2 8 10

Núcleos 3 15 3 1 22

Fragmentos & detritos 3 3

Bifaces 6 6

Utensílios sobre lasca 1 4 5

Utensílios diversos 3 3
 

 

11.3.2.1. Os produtos de talhe 
 

Mais de 2/3 das peças contabilizadas correspondem a produtos de talhe, constituindo no 

entanto os núcleos mais do dobro das lascas simples (22 exemplares contra 10, respectiva-

mente), o que deixa bem antever a representatividade da amostragem, havendo ainda que a 
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acrescentar a este conjunto 3 detritos e fragmentos de talhe. 

 

11.3.2.1.1. Lascas 

O estudo das lascas incidiu não apenas nas 10 peças inventariadas, mas também na carac-

terização dos suportes dos utensílios sobre lasca, perfazendo um total de 15 peças, todas de 

quartzito. Quanto ao seu estado físico, 12 destas peças encontravam-se globalmente eolizadas, 

registando-se apenas a presença de 2 peças sem qualquer alteração e de uma outra com arestas 

de talhe ligeiramente boleadas, correspondendo esta última aliás a um utensílio sobre lasca.  

Relativamente à sua classificação, exceptuando duas lascas cuja transformação em utensílios 

sobre lasca eliminou substancialmente alguns dos atributos determinantes da sua classificação, 

a maior parte das peças distribuem-se por diferentes tipos de lascas de primeira geração (9 no 

total), reportando-se as restantes a lascas de segunda geração (4 exemplares). Por seu lado, o 

número de talões lisos (4 exemplares) é praticamente idêntico aos dos talões corticais (3 peças), 

devendo-se ainda considerar a identificação de um talão facetado. O destaque vai porém para o 

elevado número de lascas com talões suprimidos que se inventariaram (6 no total), a que se 

pode ainda agregar uma outra com talão fracturado. 

 

11.3.2.1.2. Núcleos 

Entre os núcleos, por seu turno, contabilizaram-se 22 peças, 17 das quais em quartzito e 5 

em sílex. No que se refere ao seu estado físico, parte significativa dos núcleos apresentam-se 

globalmente eolizados, mas é contudo expressiva a presença de 3 peças sem qualquer alteração, 

3 outras parcialmente alteradas pela eolização e uma outra com dupla pátina. 

No que se refere ao seu grau de exaustão predominam os núcleos intensamente explorados 

(16 peças), acompanhados apenas por algumas peças que se consideraram esgotadas (5 

exemplares). Mesmo os 2 únicos núcleos que se podem associar à mais simples estratégia de 

exploração que aí se encontra presente, ambos do grupo II, foram considerados intensamente 

explorados. Prevalecem, no entanto, os núcleos associáveis a uma cadeia operatória de 

debitagem centrípeta - 9 exemplares no total - a que é de associar também a importante pre-

sença de um núcleo Levallois recorrente centrípeto e com uma silhueta de recorte circular. 

Paralelamente, assinale-se ainda a existência de 5 núcleos do grupo V, um dos quais sugerindo 

uma clara situação de transição para o grupo VII, bem como um único núcleo do grupo IV e 3 

outros do grupo III. Entre estes últimos registava-se em dois deles a existência de planos de 

percussão preparados, denotando um contorno claramente poligonal e uma secção triangular, 

destacando-se o terceiro, que corresponde aliás à única peça que recolhemos no local, apenas 

pelo facto de apresentar um plano de percussão cortical. 

Dois destes núcleos, um do subgrupo VIb e outro do grupo V, apresentavam-se retocados, 

revelando ambos uma inequívoca reutilização como utensílios, no primeiro caso através do 

retoque contínuo de um bordo e no segundo com a criação de um amplo entalhe retocado. 
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11.3.2.1.3. Fragmentos de talhe 

Os produtos de talhe são por fim complementados pela presença de dois detritos e de um 

fragmento de talhe, todos eles de quartzito e globalmente eolizados.  

 

11.3.2.2. Os utensílios 
 

No seu conjunto os utensílios representam um total de 14 peças, o que não chega a ultra-

passar 1/3 dos materiais contabilizados. De salientar, no entanto, o facto de todos eles serem de 

quartzito e se apresentarem na sua quase totalidade eolizados. A única excepção, como se viu, 

reporta-se a um utensílio sobre lasca de quartzito cujas arestas se encontram apenas um pouco 

boleadas. 

Em termos tipológicos clássicos os utensílios repartem-se de forma relativamente equitativa 

entre bifaces e utensílios sobre lasca, surgindo em segundo plano 3 utensílios diversos. A 

ausência de machados de mão não deve, por seu turno, ser excessivamente valorizada, tendo em 

conta os quantitativos envolvidos na amostragem em análise, situação essa que naturalmente 

abrange também as características que emergem do estudo dos restantes grupos presentes. 

 

11.3.2.2.1. Bifaces 

Os bifaces integram 6 peças que se distribuem por 3 dos diferentes grupos em que tradi-

cionalmente se integram estes utensílios. 

Os 2 utensílios mais significativos encontram-se aliás associados ao grupo dos bifaces 

lanceolados. Uma das peças foi manufacturada a partir de um suporte não identificável e 

evidencia uma silhueta bastante regular e simétrica, não obstante a peça se apresentar sec-

cionada transversalmente na sua zona distal/mesial por uma fractura ortogonal e oblíqua que 

nos impede de determinar a morfologia da respectiva extremidade distal (EST.145.2). A re-

constituição possível da sua silhueta original permite determinar um conjunto de dimensões que 

em conexão com o índice de aplanamento e a morfologia dos respectivos bordos laterais 

sugerem a associação da peça ao grupo dos bifaces lanceolados típicos, o que vai de encontro 

ao seu aspecto geral bastante evoluído. Em termos técnicos, a definição por talhe das duas faces 

integrou mais do que uma geração de levantamentos cujo desenvolvimento se processou de 

acordo com uma sequência operatória impossível de determinar, não só porque os 

levantamentos se sobrepõem frequentemente uns aos outros, como também porque são 

complementados em ambos os bordos por retoques de regularização e em geral se apresentam 

ainda bastante afectados pela eolização. O outro utensílio do grupo dos lanceolados foi, por seu 

lado, elaborado a partir de uma calote de seixo, apresentando-se na sua forma final com uma 

silhueta equilibrada mas um pouco assimétrica e uma extremidade distal fracturada, ainda que 

ligeiramente destacada pela concavidade local e pouco acentuada dos dois bordos adjacentes 

(EST.145.1). Do ponto de vista morfo-tipológico, as dimensões da silhueta do biface, o índice 

de aplanamento calculado a partir delas, a morfologia irregular dos seus dois bordos e a 
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definição das suas duas faces por amplos levantamentos permitiram considerar a sua 

classificação como “ficron” lanceolado atípico, já que a zona da base não evidencia qualquer 

espessura distintiva em relação ao conjunto da peça. Quanto ao seu processo de elaboração 

técnica, ela assentou num desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, iniciado 

pela definição da face superior com uma primeira geração de levantamentos, tendo-se 

procedido em seguida ao sumário aplanamento da face inferior. 

Duas outras peças integram-se no chamado grupo dos bifaces ovalares e afins, embora se 

reportem a dois tipos distintos. O primeiro corresponde a um pequeno biface confeccionado a 

partir de um suporte não identificável, apresentando uma silhueta assimétrica e uma secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, determinando as dimensões da sua silhueta em conju-

gação com os índices de aplanamento e de alongamento aferidos a partir delas a sua classifi-

cação como biface espesso ovalar com talão. Tendo o seu processo operatório assentado no 

talhe alternante das suas duas faces, este utensílio evidencia ainda uma extremidade distal 

afilada em oposição a uma base cortante definida por talhe unifacial. Já a segunda peça deste 

grupo surge com características dimensionais e morfológicas que justificam a sua classificação 

como uma “proto-limande” com talão, manufacturada de novo a partir de um suporte que não 

nos foi possível identificar, muito provavelmente de acordo com uma estratégia de 

desenvolvimento igualmente alterno do talhe das suas duas faces. De salientar apenas a relativa 

irregularidade da sua silhueta e o seu perfil longitudinal biconvexo e assimétrico, dado que a 

respectiva extremidade distal se encontrava fracturada. 

Finalmente, assinala-se a presença de duas peças associáveis ao grupo dos bifaces 

amigdalóides, uma das quais foi classificada como biface amigdalóide típico, enquanto a outra 

corresponde a um biface amigdalóide com talão. A primeira peça evidencia um apuro 

morfológico notável, muito embora toda a sua zona distal tenha sido eliminada por uma ampla 

fractura transversal que se apresenta igualmente eolizada. Trata-se de um biface definido a 

partir de um suporte não determinável de acordo com um processo operatório baseado no 

desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, daí resultando uma peça com uma 

notável simetria, a par de um perfil longitudinal biconvexo relativamente assimétrico e de uma 

base cortante com talhe unifacial. O outro utensílio referido resultou da transformação de um 

seixo rolado de quartzito de morfologia relativamente angulosa, tendo-se a sua manufactura 

desenrolado de acordo com uma sequência que não foi de todo em todo possível determinar, em 

grande medida pela própria alteração apresentada pelo utensílio. De salientar apenas o facto de 

este biface apresentar uma silhueta algo equilibrada, embora não claramente simétrica, 

acompanhada ainda por um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico. 

 

11.3.2.2.2. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lascas, como já se referiu, são logo a seguir aos bifaces o grupo de 

utensílios mais importante, todos eles resultantes da parcial transformação de lascas de 

quartzito a partir da criação de zonas activas em geral relativamente bem circunscritas. Esta 
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situação não impediu que em dois dos casos aqui inventariados a referida transformação tenha 

eliminado de tal modo algumas das características morfo-técnicas destes produtos de debitagem 

que inviabilizou mesmo a sua classificação. De salientar ainda a circunstância de a generalidade 

das lascas suporte apresentarem os seus talões suprimidos, registando-se numa única peça a sua 

fracturação. 

Do ponto de vista tipológico é possível assinalar a existência de 2 raspadores, 1 raspadeira 

atípica, 1 furador atípico e 1 utensílio considerado diverso. Uma das primeiras peças referidas 

corresponde a um raspador transversal convexo, tendo resultado do aproveitamento de uma 

lasca de descorticagem cuja parte proximal foi eliminada por pequenos levantamentos, 

enquanto a zona activa da peça é definida no bordo oposto por um retoque contínuo, marginal e 

abrupto que delimita um gume de recorte convexo. Um outro raspador transversal distingue-se 

do primeiro pela morfologia rectilínea do seu gume, bem como pelo facto de resultar do 

afeiçoamento por retoque de uma espessa lasca de quartzito de tipo 24A. A raspadeira atípica, 

por seu turno, foi definida numa lasca amplamente transformada por inúmeros retoques 

inversos, abruptos e oblíquos que incidem nos seus diversos bordos de forma manifestamente 

desorganizada, permitindo todavia criar em posição proximal uma zona activa que se destaca 

claramente da área envolvente por duas zonas entalhantes bem demarcadas. Também o furador 

atípico surge associado a uma lasca profundamente transformada não só pela definição de uma 

extremidade adelgaçada no topo da qual emerge uma ponta romba que justifica a classificação 

atribuída, mas também pela circunstância de essa mesma transformação se estender 

significativamente a outras zonas do suporte, determinando nomeadamente o adelgaçamento da 

zona do bolbo, no intuito aparente de criar condições adequadas ao manuseamento da peça e à 

eficaz utilização da sua zona activa. Finalmente, assinala-se a presença de uma lasca 

transformada por múltiplos recortes, frequentemente contíguos, muito embora a sua disposição 

não permita vislumbrar a definição de qualquer tipo de utensílio específico. 

 

11.3.2.2.3. Utensílios diversos 

O estudo dos utensílios é ainda completado por 3 peças de quartzito, todas elas afectadas 

igualmente pela eolização, às quais haveria na realidade que adicionar os dois utensílios re-

sultantes da reutilização de núcleos a que já atrás se aludiu, tendo-se mesmo apresentado uma 

sumária descrição das suas principais características.  

No que se refere as peças aqui em análise registe-se que todas elas foram sumariamente 

designadas como utensílios diversos, dado que em nenhum caso se vislumbraram características 

tipológicas similares às de outros utensílios mais correntes e variados, como sucede com os 

utensílios sobre lasca, dos quais se distinguiriam tambémpor resultarem da transformação de 

suportes bem diversos. Trata-se em geral de peças cuja transformação por retoque não evi-

dencia frequentemente uma estruturação particularmente explícita, como é o caso do utensílio 

elaborado a partir de uma calote de seixo, enquanto as duas restantes resultaram do 

aproveitamento de suportes não identificáveis, apresentando uma delas um retoque de tipo 
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bifacial, enquanto a outra se distinguia pela definição de um gume marcadamente sinuoso. 

 

 

11.3.3. Interpretação 

 

Como atempadamente se referiu, a dimensão da colecção estudada limita naturalmente 

qualquer pretensão interpretativa do conjunto dos materiais ou das características peculiares 

deste ou daquele grupo de utensílios ou mesmo dos produtos de talhe. Esta situação é ainda 

agravada pela ausência de qualquer contexto geoarqueológico preciso a que se pudesse admitir 

a eventual associação dos achados. 

No entanto, a global e acentuada eolização da maior parte dos materiais, situação que 

abrange mesmo a quase totalidade dos utensílios inventariados, sugerindo a aparente homo-

geneidade do conjunto dos achados, permite valorizar algumas indicações que pontualmente 

transparecem do estudo realizado. Entre os chamados produtos de debitagem, por exemplo, não 

se pode deixar de destacar a existência de um núcleo Levallois, o qual, na ausência de qualquer 

lasca ou outro produto de debitagem característico, constitui o único testemunho deste 

importante método de debitagem, a que convirá acrescentar a expressiva presença de um 

número relativamente apreciável de diversos tipos de núcleos centrípetos. Quanto aos uten-

sílios, o realce vai exclusivamente para a identificação entre os bifaces de algumas peças com 

um esmerado apuro morfológico, já que de um ponto de vista tecnológico o seu processo de 

manufacturação nem sempre é muito explícito, nem tão pouco a amostragem disponível é 

significativa. 

Trata-se pois de dados que estão longe de permitir por si só a caracterização do espólio 

estudado, pois se o maior ou menor apuro de determinados utensílios não constituiu em nosso 

entender um elemento fiável de diagnóstico, o conhecimento do método Levallois é também 

uma realidade demasiado abrangente em termos cronológicos para que da sua simples presença 

se possa inferir qualquer significado mais preciso de âmbito cronológico, o mesmo se podendo 

dizer dos núcleos associáveis tradicionalmente a uma cadeia operatória de debitagem centrípeta, 

já que o seu elevado número deve aliás ser ponderado em função da dimensão da amostragem 

disponível. 

A localização da jazida, contudo, alcandorada numa posição topográfica não apenas par-

ticularmente bem destacada em relação à alargada planície do adjacente vale do rio Lis, mas 

também situada estratégicamente junto da convergência do rio Lis com o seu principal afluente, 

o rio Lena, num local onde pela sua natureza geológica não abundariam as matérias-primas 

indispensáveis ao pleno desenvolvimento de um sistema de produção de materiais líticos de 

cuja existência apenas chegaram até nós alguns vestígios residuais, deixa transparecer a 

eventual adopção de estratégias de ocupação do território e de aprovisionamento dos recursos 

naturais próximas das identificadas em estações paleolíticas como a do Casal do Azemel e a do 

Casal de Santa Maria 1. Curiosamente, a própria eolização da generalidade dos materiais 
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estudados reforça essa mesma ideia. 

 

 

11.4. QUINTA DE S.VENÂNCIO 

 

 

11.4.1. Contexto 

 

A Quinta de S. Venâncio situa-se na margem esquerda do rio Lis, cerca de 1,5 km a 

montante de Leiria, espraiando-se em larga medida pela ubérrima planície aluvial que o rio aí 

apresenta. Em termos administrativos pertence ao concelho e à freguesia da cidade Leiria. 

O acesso ao local faz-se através da estrada que de Leiria se dirige ao Reguengo do Fetal 

(EN.356.2), a qual desenvolve boa parte do seu percurso pelo vale do rio Lis, torneando 

perifericamente a respectiva planície aluvial ao longo da margem esquerda do rio entre Leiria e 

a Ponte de Cavaleiros. Junto da quinta, nomeadamente onde se ergue o portão principal que 

permite o acesso à zona murada, o traçado da estrada secciona a propriedade, desenvolvendo-se 

para nascente não só a zona mais fértil, mas também os edifícios destinados à habitação e ao 

apoio das actividades agrícolas, enquanto para o lado oposto surgem apenas pequenas áreas 

periféricas ocupadas por vinha, olival e outras culturas muitas das vezes até já abandonadas, 

mas em todo caso adjacentes às zonas florestadas que localmente ocupam a acentuada encosta 

que aí delimita o vale. 

Originalmente, a única informação disponível sobre a proveniência da colecção restringia-se 

à identificação do próprio topónimo da quinta, o que tornava obviamente impossível a definição 

precisa do seu contexto geoarqueológico, ignorando-se mesmo se correspondiam a simples 

achados de superfície, se eventualmente haviam sido recolhidos integrados nalgum corte ou 

procediam do revolvimento ocasional de um determinado depósito. Esta situação só veio a ser 

ultrapassada com a prestimosa colaboração do Sr. João Pedro Santos, o qual não só nos indicou 

o sítio onde os referidos materiais haviam sido por ele detectados, como também descreveu 

sumariamente as condições em que se processou a sua descoberta. 

De acordo com os dados coligidos foi assim possível concluir que os materiais líticos as-

sociados ao topónimo Quinta de S. Venâncio tinham sido encontrados extramuros, numa zona 

ligeiramente sobranceira à estrada, não muito longe da área defronte do portão que dá acesso à 

zona vedada da quinta. O local corresponde hoje a uma vinha abandonada junto da encosta 

florestada com eucaliptos, tendo-se, porém, a sua descoberta processado no momento em que se 

procedia à preparação do terreno para o plantio da vinha, o que facilitou a identificação e 

recolha dos materiais líticos talhados dispersos pelo referido terreno. Estes dados foram 

subsequentemente confirmados com a realização de uma pequena prospecção por toda a área, 

através da qual se assinalou a presença de alguns depósitos detríticos integrando por vezes 

materiais de grandes dimensões, tendo-se ainda recolhido 3 novas peças líticas talhadas. 
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Geologicamente a área dos achados integra-se no complexo arenítico do Cretácico inferior 

que se emerge no flanco E do diapiro Leiria-Parceiros, contornando inicialmente o planalto de 

Pousos e estendendo-se em seguida para SW, em direcção ao vale do rio Lena, onde nas 

imediações da vila da Batalha integra por vezes seixos rolados de quartzo e quartzito de grandes 

dimensões. Localmente, este afloramento espraia-se pela margem esquerda do rio Lis entre as 

imediações da Ponte de Cavaleiros e a Sra da Encarnação, ocupando a declivosa vertente que 

surge aí intercalada entre o topo aplanado do interflúvio, coberto por um retalho pliocénico de 

fácies continental que se estende entre Telheiro e Cruz da Areia, e as formações aluvionares 

mais recentes que preenchem o fundo do vale. A constituição detrítica da generalidade destas 

diferentes formações associada à topografia da área em estudo conduziram ao desenvolvimento 

de fenómenos de escoamento ao longo da acentuada encosta do vale, determinando 

frequentemente o aparecimento e a acumulação de depósitos coluvionares no sopé da encosta.  

A observação nas proximidades do local de proveniência dos materiais arqueológicos de 

alguns pequenos cortes seccionando coluviões onde por vezes se integram clastos de média e 

grande dimensão, sugere obviamente a associação de tais achados a um contexto similar, 

claramente secundário. 

 

 

11.4.2. Materiais 

 

Na colecção estudada em associação com esta jazida contabilizaram-se um total de 48 peças 

líticas talhadas, todas em quartzito, 45 das quais correspondentes aos achados originais que se 

encontram depositados nas reservas do M.N.A.E., enquanto as restantes 3 foram por nós 

detectadas após a identificação precisa do local das primeiras descobertas 39.  

Relativamente ao seu estado físico, mais de metade dos materiais contabilizados não apre-

sentam qualquer alteração significativa, o que contrasta com a circunstância de em boa parte 

das restantes peças as suas arestas de talhe surgirem fortemente adulteradas pelo boleamento, 

evidenciando quase sempre as respectivas superfícies também indícios de eolização.  De fora 

 
Quadro 11.9. Quinta de S. Venâncio. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: dp

Quartzito 18 2 26 2

  

 

ficam apenas dois objectos líticos talhados moderadamente boleados e outros dois com dupla 

                                                      
39 Os quantitativos referidos não coincidem com os valores apresentados num pequeno trabalho anterior 
(CUNHA-RIBEIRO, 1992), já que não se contabilizaram aí nem as peças que haviam sido apartadas para 
a exposição do Museu, nem tão pouco os novos achados entretanto efectuados no mesmo local. 
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pátina, resultando estes últimos do reaproveitamento de peças fortemente alteradas pelo 

boleamento, não evidenciando o seu talhe subsequente qualquer alteração significativa. 

Atendendo às condições de jazida a que foi possível associar estes materiais, bem como a 

parca dimensão das amostragens em análise, as duas referidas peças com dupla pátina 

constituem um testemunho imprescindível da associação da colecção estudada a pelo menos 

dois diferentes momentos da presença do homem paleolítico na região, sem que todavia seja 

possível entre eles discernir qualquer outra distinção significativa. Em todo caso, a forte 

alteração por boleamento das arestas de talhe de uma parte significativa dos achados não deixa 

de sugerir a possibilidade de terem sido inicialmente integrados num depósito fluvial 

desmantelado antes da ocorrência da fase de deflação responsável pela subsequente eolização 

de muitos desses mesmos vestígios, situação que contrasta bem com os restantes materiais 

incólumes exumados na mesma jazida, conectados com uma realidade pós-deposicional 

claramente distinta e aparentemente posterior à dos materiais anteriores referidos. 

Acresce, por outro lado, que a distribuição dos materiais pelas várias categorias classifica-

tivas consideradas indicia igualmente a sua deficiente representatividade, decorrente 

provavelmente de uma recolha selectiva dos achados, já que não apenas 3/4 dos materiais 

contabilizados correspondem a utensílios, como os próprios bifaces inventariados constituem 

por si só mais de 1/2 das peças que compõem a colecção. Quando se entra em linha de conta 

com o diferenciado estado físico dos materiais esta mesma situação é ainda agravada, dado que 

a partição dos vários grupos de utensílios está também longe de ser equitativa entre os materiais 

muito boleados e os materiais não alterados.  

Tendo em conta estes múltiplos condicionalismos, o estudo destes materiais desenrolou-se 

separadamente em função das várias categorias de objectos líticos talhados que se con-

sideraram, distinguindo-se no interior de cada uma delas as peças muito boleadas das que não 

apresentavam qualquer alteração, mesmo reconhecendo que em qualquer dos casos os valores 

envolvidos não permitiam que a partir daí se procurasse delinear outro tipo de comparação mais 

ousada. Por outro lado, procedeu-se também à integração neste estudo das 3 peças talhadas que 

haviamos recolhido no mesmo local das antigas descobertas, já que também se repartiam 

curiosamente de forma similar em função do seu estado físico, apresentando-se duas delas 

acentuadamente boleadas e não evidenciando a terceira nenhuma alteração significativa. 

 

11.4.2.1. Os produtos de talhe 
 

Como já se referiu, os produtos de talhe encontram-se sub-representados nesta colecção, não 

abarcando mais do que 1/4 dos materiais inventariados e correspondendo os núcleos 

identificados ao dobro das próprias lascas não transformadas. 
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Quadro 11.10. Quinta de S. Venâncio. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 
classificativas considerados em função do seu estado físico e no seu todo. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: dp TOTAIS

Lascas 3 1 4

Núcleos 4 1 3 8

Bifaces 4 1 18 2 25

Machados de mão 5 5

Utensílios sobre lasca 2 3 5

Utensílios diversos 1 1
 

 
 

11.4.2.1.1. Lascas 

As lascas estudadas entre os materiais muito boleados agrupavam, contudo, 13 peças, já que 

às 3 lascas simples ou retocadas aí identificadas se juntaram diversas outras lascas que haviam 

sido aproveitadas como suporte no âmbito do desenvolvimento de cadeias operatórias de 

configuração de machados de mão, bifaces e utensílios sobre lasca, ou então pontualmente 

exploradas como núcleos. Em termos classificativos a maioria destas peças integravam-se em 

tipos que permitiam considerá-las como lascas de primeira geração, enquanto os talões corticais 

se sobrepunham ligeiramente aos talões lisos e facetados, mesmo se na maior parte dos casos 

eles se apresentavam suprimidos e numa das lascas surgia até fracturado. 

Curiosamente, 4 das 5 lascas não alteradas que se estudaram correspondiam a lascas de 

segunda geração, assinalando-se entre todas elas a presença de um talão facetado e de um talão 

diedro, enquanto os restantes talões se encontravam suprimidos ou fracturados. Saliente-se 

também que 4 destas mesmas peças haviam sido aproveitadas como suportes de utensílios. 
 

11.4.2.1.2. Núcleos 

Quanto aos núcleos, as 8 peças identificadas distribuem-se de forma equitativa entre os 

materiais muito boleados (4 núcleos) e os materiais não alterados (3 núcleos), ficando apenas de 

fora um núcleo do grupo III, explorado de forma relativamente intensiva a partir de uma calote 

de seixo rolado de quartzito, cujas arestas se apresentam apenas moderadamente boleadas. 

Confrontando entre si os dois conjuntos de núcleos inicialmente definidos verifica-se que em 

ambos os casos eles se repartem por variados tipos de núcleos, evidenciando também o recurso 

a diferenciados suportes e distintos graus de complexidade, incluindo sempre a presença de um 

exemplar associável a um dos grupos de núcleos centrípetos. Os únicos elementos que 

permitem destrinçar o segundo conjunto de núcleos que se considerou reportam-se ao grau de 

exaustão, já que nenhum deles se apresenta sumariamente explorado e, em contraponto, se 

assinalou mesmo a existência de uma peça esgotada.  
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11.4.2.2. Os utensílios 
 

Na colecção estudada inventariaram-se um total de 36 utensílios, 25 dos quais associáveis ao 

chamado grupo dos bifaces, distribuindo-se os restantes de forma equitativa entre os machados 

de mão e os utensílios sobre lasca (5 exemplares cada), a que acresce a presença de um único 

triedro verdadeiro, integrado entre os chamados utensílios diversos. A distribuição destes 

utensílios em função do seu diferenciado estado físico revela, porém, outras assimetrias não 

menos significativas, já que o elevado peso dos bifaces entre os materiais não alterados é 

acompanhado pela total ausência de machados de mão e por um número proporcionalmente 

pouco expressivo de utensílios sobre lasca, a que apenas se junta o utensílio diverso atrás 

referido.  

 

11.4.2.2.1. Bifaces 

Entre os materiais muito boleados identificaram-se 4 peças associáveis ao chamado grupo 

dos bifaces, muito embora apenas uma delas correspondesse ao paradigma dos verdadeiros 

bifaces, integrando-se um dos restantes entre os bifaces parciais, um outro nos unifaces e 

podendo-se classificar a última dessas peças como um fragmento distal de biface. No seu 

conjunto é de realçar a circunstância de todas elas apresentarem silhuetas relativamente pouco 

equilibradas, frequentemente mesmo marcadamente assimétricas e associadas nalguns casos 

também a perfis longitudinais biconvexos e assimétricos, partilhando ainda entre si 

extremidades distais arredondadas que se contrapõem a bases de morfologia espessa. O seu 

estado físico impede muitas das vezes a clara identificação de retoques de regularização nos 

bordos destes utensílios. 

O biface referido resultou da adequada transformação de um seixo rolado subanguloso de 

quartzito, tendo-se desenrolado o seu processo de configuração de acordo com uma estratégia 

alternante do talhe das suas duas faces por intermédio de amplos e bem marcados 

levantamentos, o que muito terá também contribuído para a definição do recorte assimétrico do 

utensílio. Em termos estritamente morfo-tipológicos e de acordo com as características 

dimensionais e a morfologia da zona basal, este utensílio foi classificado como biface espesso 

ovalar com talão. Por seu turno, o biface parcial a que aludimos resultou igualmente do 

aproveitamento de um seixo rolado sub-anguloso de quartzito, apresentando-se muito alterado 

pelo boleamento e evidenciando o seu talhe amiúde pequenos ressaltos e outros acidentes 

decorrentes das irregularidades internas da matéria-prima, muito embora se observe no seu 

processo de configuração o desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces. 

Curiosamente, em termos tipológicos é possível associá-lo igualmente ao chamado grupo dos 

bifaces ovalares e afins, devendo-se designá-lo como biface parcial “proto-limande” com talão. 

Já o uniface resultou da judiciosa transformação de uma ampla lasca de descorticagem de 

quartzito, evidenciando a sua sumária configuração um cuidado particular na definição da 

morfologia arredondada da respectiva extremidade distal por intermédio de retoques bifaciais. 
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De acordo com os parâmetros tipológicos adoptados esta peça foi classificada como 

correspondendo a um uniface amigdalóide curto com talão, denotando a sua silhueta uma 

reduzida alteração da morfologia original da lasca suporte.  

O único biface inventariado cujas arestas de talhe se podiam considerar apenas mediana-

mente afectadas pelo boleamento correspondia a um biface de bisel terminal confeccionado a 

partir de um suporte indeterminado de acordo com uma sequência operatória alicerçada no 

desenvolvimento alterno alterno do talhe das suas duas faces através de uma única geração de 

levantamentos. A morfologia biselada da sua extremidade distal é definida numa das suas faces 

por 2 levantamentos paralelos e longitudinais, seccionados posteriormente na face oposta por 2 

outros levantamentos transversais e bipolares. 

 
Quadro 11.11. Quinta de S. Venâncio. Distribuição dos principais grupos tipológicos dos bifaces não 
alterados pelas diferentes estratégias de desenvolvimento do talhe das suas duas faces.  

 

Alternante Alterna Sequencial TOTAIS

Bifaces lanceolados 1 2 4 7

Bifaces ovalares e afins 2 2

Bifaces amigdalóides 1 2 3

Bifaces de bisel terminal 1 1

Bifaces parciais 3 2 5
 

 

O grupo de utensílios mais expressivo de toda a colecção estudada é no entanto naturalmente 

representado pelos 18 bifaces não alterados que se contabilizaram, boa parte dos quais resultou 

de uma transformação tão ampla e significativa dos suportes usados que inviabilizou mesmo a 

sua adequada identificação. Em todo caso 4 destes utensílios resultaram do aproveitamento de 

seixos rolados como suportes e outros tantos de calotes de seixos, restringindo-se o número de 

lascas e placas usadas a um exemplar cada.  

O único destes utensílios confeccionado sobre uma lasca corresponde a uma peça de di-

mensões relativamente reduzidas, com uma silhueta simétrica de recorte circular e uma secção 

longitudinal plano-convexa, em grande medida resultante da preservação da massa inicial do 

suporte, integrando uma extremidade distal cuidadosamente arredondada. A sumária 

configuração da peça, as dimensões da sua silhueta, o valor do respectivo índice de 

aplanamento e a morfologia não totalmente cortante da sua base conduziram à sua associação 

ao subtipo dos bifaces discóides com talão, apesar de não se poder ignorar a sua integração 

preferencial entre os bifaces parciais. 

Surgem assim em primeiro plano um conjunto de 7 utensílios cujas características morfo-

tipológicas nos levaram a agrupá-los entre os chamados bifaces lanceolados, repartindo-os entre 

o sub-tipo dos “ficrons” lanceolados e o dos “ficrons” micoquenses.  

Entre os primeiros contabilizaram-se 5 peças, apontadas e com bases espessas, resultando 2 

delas do aproveitamento de seixos rolados como suporte, outra da utilização de uma calote de 
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seixo, enquanto em relação às duas restantes o respectivo suporte se revelou indeterminado. 

Acresce que todas elas apresentam silhuetas relativamente equilibradas, num dos casos até com 

uma apurada simetria, bem como bordos ligeiramente convexos ou rectilíneos, apesar de neles 

raramente se vislumbrarem vestígios de retoques de regularização, situação essa decorrente de a 

sua própria definição resultar essencialmente da extracção bifacial de amplos e bem marcados 

levantamentos que conferem aos utensílios em causa um talhe algo grosseiro e justifica a sua 

associação aos chamados “ficrons”. Em termos tecnológicos o desenvolvimento da 

configuração por talhe das duas faces desenrolou-se em três das peças de forma sequencial, 

sendo de assinalar nas duas restantes uma sequência operatória alternante num dos casos e no 

outro claramente alterna. 

Uma das peças mais emblemáticas que se encontra associada a este subtipo resultou do 

aproveitamento como suporte de um seixo rolado subanguloso de quartzito cuja massa inicial se 

encontra bem preservada na base globulosa do utensílio e numa pequena placa cortical que nos 

surge conservada na face superior da extremidade distal da peça (EST.146). Do ponto de vista 

morfológico trata-se de uma peça com uma silhueta bastante equilibrada, embora sem uma 

simetria rigorosamente perfeita, delimitada por dois bordos convergentes, rectilíneos e 

ligeiramente sinuosos que todavia lhe conferem um recorte alongado, o qual é complementado 

por um perfil longitudinal marcadamente plano-convexo. O processo de configuração desta 

peça assentou no desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces através de amplas 

extracções, tendo-se iniciado na face superior do utensílio com a criação de um plano diédrico 

estruturado em torno de uma extensa e bem marcada aresta longitudinal central, definida pela 

intersecção de levantamentos transversais, bipolares e oblíquos, plano esse seccionado em 

seguida pelo talhe alargado da face inferior através de levantamentos invasores e aplanados, 

emergindo do resultado obtido, do esquema operatório que está subjacente à sua configuração e 

do próprio esquema conceptual original um sugestivo paralelismo com algumas das peças 

bifaciais plano-convexas identificadas nesta mesma região no âmbito de outras jazidas mais 

representativas e em associação com contextos geoarqueológicos também mais explícitos. 

Na maior parte dos casos, porém, estes “ficrons” lanceolados correspondem a peças bem 

menos padronizadas, mas que reúnem um conjunto de características morfo-tipológicas 

relativamente bem exprimidas para justificarem plenamente a classificação aduzida. É o caso, 

por exemplo, de um biface elaborado a partir de um seixo rolado particularmente anguloso, 

amplamente conservado na zona proximal do utensílio, o que muito contribui para a definição 

de uma base relativamente espessa, sendo a volumetria alongada do utensílio resultante de uma 

configuração assente na extracção alternante de grandes levantamentos em ambas as faces, o 

que confere à peça um aspecto globalmente fruste (EST.151.2). A silhueta deste biface revela 

aliás um recorte equilibrado mas não simétrico, a par de um plano longitudinal biconvexo e 

assimétrico, sugerindo a convergência dos seus dois bordos uma morfologia apontada da sua 

extremidade distal, embora esta zona da peça se apresente fracturada. 

Como já se referiu, o grupo dos bifaces lanceolados integra ainda duas outras peças, ambas 
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resultantes também de um processo de configuração assente na extracção de amplos e bem 

marcados levantamentos, mas evidenciando bases espessas e silhuetas relativamente 

equilibradas e simétricas, delimitadas por bordos convergentes de morfologia ligeiramente 

côncava, determinando esta última característica a sua classificação como “ficrons” mico-

quenses. Uma destas peças, confeccionada a partir de um suporte indeterminado, apresenta uma 

silhueta regular e quase simétrica em combinação com um perfil longitudinal biconvexo e 

assimétrico com um recorte em cunha, em grande medida determinado pela acentuada espessura 

da sua base (EST.147). O desenvolvimento do talhe das suas duas faces desenrolou-se de forma 

sequencial, tendo-se iniciado pela configuração da face superior por intermédio de uma série de 

amplos e bem marcados levantamentos oblíquos, cujos negativos foram em seguida usados 

como planos de percussão para a extracção de levantamentos com características similares na 

face oposta, não se vislumbrando a presença de retoques de regularização dos respectivos 

bordos. Paralelamente, o afeiçoamento da sua extremidade distal foi determinado com a criação 

na face superior de um plano diédrico seccionado posteriormente a partir da face oposta por um 

“coup de tranchet” lateral. Sublinhe-se, contudo, a circunstância de a definição do pequeno 

plano diédrico na face superior resultar da intersecção de uma extracção lateral com uma 

pequena placa cortical residual que aí se encontra preservada, particularismo este curiosamente 

observado noutros utensílios similares desta mesma jazida (vd. EST.146 e EST.151.3). 

Os chamados bifaces ovalares e afins encontram-se, por seu turno, apenas representados por 

dois únicos utensílios cujas características dimensionais, índices de aplanamento e morfologia 

das respectivas zonas proximais os permitiram associar em conjunto ao subtipo das “proto-

limandes” com talão. Mas se num dos casos não foi possível identificar o tipo de suporte 

utilizado e o utensílio obtido revela um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico e uma 

silhueta marcadamente assimétrica donde se destaca uma extremidade distal de morfologia 

arredondada (EST.151.1), a outra peça resultou do judicioso aproveitamento de uma placa de 

quartzito, daí emergindo a definição de um perfil longitudinal tabular e de uma silhueta 

relativamente mais equilibrada sem que se possa todavia considerar simétrica, associada agora a 

uma extremidade distal de morfologia claramente apontada. Ambos os utensílios revelaram 

porém um processo alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. 

Em seguida, o grupo dos bifaces amigdalóides integra 3 peças, todas elas associáveis de 

novo a um mesmo subtipo, já que as suas características tipométricas e morfo-tipológicas nos 

levaram a considerá-las em conjunto como bifaces amigdalóides com talão de acordo com os 

parâmetros classificativos adoptados, mesmo se entre si os principais atributos destes utensílios 

revelam significativas variações. Uma das peças cujo suporte não foi identificado, por exemplo, 

destaca-se pela sua silhueta claramente assimétrica, perfil longitudinal biconvexo e igualmente 

assimétrico e extremidade distal arredondada, discernindo-se no processo operatório subjacente 

à sua configuração o desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces (EST.148), 

enquanto outro utensílio tipológicamente similar e com um suporte novamente indeterminável 

evidencia, por seu lado, uma silhueta regular, embora não totalmente simétrica, a par de um 
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perfil longitudinal plano-convexo e de uma extremidade distal arredondada, vislumbrando-se na 

sua configuração um processo de desenvolvimento sequencial do talhe nas suas duas faces. A 

terceira peça inventariada foi manufacturada a partir de uma calote de seixo de quartzito, 

revelando um perfil longitudinal marcadamente plano-convexo e uma silhueta relativamente 

equilibrada donde se destaca uma extremidade distal apontada, registando-se também aqui um 

desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces. 

Os bifaces de bisel terminal encontram-se representados por uma única peça com suporte 

não identificado, apresentando uma silhueta equilibrada mas um pouco assimétrica e um perfil 

longitudinal biconvexo assimétrico bastante irregular, volumetria esta definida por um 

desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces através de mais do que uma geração 

de amplas e bem marcadas extracções, apenas pontualmente complementadas numa ou noutra 

zona circunscrita pela incidência de retoques marginais de regularização dos bordos (EST.149). 

O afeiçoamento da sua extremidade distal resultou da intersecção do cuidadoso aplanamento 

por talhe desta zona da peça na sua face superior com uma curta e oblíqua extracção 

longitudinal e oblíqua, determinando tal situação a definição de um pequeno gume transversal 

bem delimitado dos bordos adjacentes, que se contrapõe a uma base de morfologia parcialmente 

espessa, em grande parte devido à preservação de uma ampla placa cortical do suporte 

utilizado. 

Os bifaces não alterados são ainda completados pela presença de 5 outros utensílios cujo 

limitado desenvolvimento do talhe bifacial nos levou a integrar entre os chamados bifaces 

parciais, tendo-se já aliás descrito uma destas peças que pelo valor do respectivo índice de 

aplanamento se verificou que correspondia igualmente ao padrão morfológico dos bifaces 

planos. As 4 restantes peças são associáveis em função das características morfométricas das 

respectivas silhuetas as chamadas “proto-limandes” com talão (1 exemplar) e aos amigdalóides 

com talão (3 exemplares). No primeiro caso referido o utensílio resultou do aproveitamento de 

uma calote de seixo, tendo-se a sua posterior configuração desenrolado de acordo com um 

desenvolvimento sequencial do talhe das duas faces da peça, de que resulta a definição de uma 

silhueta claramente assimétrica e de um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico, 

contrapondo-se à morfologia espessa da base uma extremidade distal arredondada. Os restantes 

bifaces parciais, por seu turno, evidenciam todos eles o recurso a distintos tipos de suporte, 

partilhando contudo entre si silhuetas de recorte equilibrado mas não simétrico, frequentemente 

complementadas por perfis longitudinais biconvexos e assimétricos, embora num dos casos este 

último atributo se revelasse plano-convexo, situação a que não seria de todo estranho o facto de 

se tratar de uma peça que resultava do aproveitamento de uma calote de seixo. Uma destas 

peças, elaborada a partir da transformação de um seixo rolado anguloso de acordo com um 

processo operatório alicerçado na definição sequencial do talhe das suas duas faces, preservava 

na sua zona proximal a morfologia irregular e cortical do suporte utilizado, prolongando-se 

todavia a presença do córtex por uma alargada placa que se estende na sua face inferior ao 

longo do bordo esquerdo do utensílio, sem que o seu posicionamento relativo permita a criação 
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de um dorso, mas apenas a definição do respectivo gume por talhe unifacial (EST.150). Acresce 

que a extremidade distal desta mesma peça apresenta uma morfologia cuidadosamente 

arredondada, em grande parte devido ao retoque de regularização que aí incide na respectiva 

face inferior. O único destes bifaces cuja extremidade distal se apresentava apontada, por seu 

turno, resultou do judicioso aproveitamento de uma calote de seixo e denotava uma silhueta 

razoavelmente equilibrada. 

Assinale-se, por último, a identificação de 2 bifaces com dupla pátina, ambos evidenciando a 

reutilização de peças que haviam sido num primeiro momento transformadas por talhe, mas que 

após terem sido abandonadas e submetidas a condições pós-deposicionais que determinaram o 

boleamento acentuado das suas arestas foram aproveitadas para a definição de novos utensílios, 

tendo-se através da sua configuração por talhe - cujos estigmas não evidenciam qualquer 

vestígio de alteração - dado origem à definição de dois bifaces, um dos quais classificável em 

termos morfo-tipológicos como biface amigdalóide com talão, enquanto o outro se associa aos 

chamados bifaces parciais, aproximando-se pelas suas características dimensionais dos 

subcordiformes alongados com talão. No primeiro caso, o biface referido foi confeccionado a 

partir de uma lasca de descorticagem muito boleada, não evidenciado toda a posterior 

transformação por talhe em que assentava o processo de configuração do utensílio qualquer 

alteração significativa do seu estado físico (EST.151.3). Já a segunda peça indiciava apenas o 

aproveitamento de uma pequena placa de quartzito onde já anteriormente se havia procurado 

criar um gume cortante por talhe unifacial, tendo-se posteriormente tentado integrar esse 

mesmo gume na configuração global de um pequeno biface parcial cujo índice de aplanamento, 

condicionado essencialmente pela reduzida espessura da placa suporte, permitia conectar 

igualmente com os chamados bifaces planos. 

 

11.4.2.2.2. Machados de mão 

Bem menos numerosos, já que apenas englobavam um total de 5 peças, os machados de mão 

representados nesta colecção evidenciavam no seu conjunto uma uniforme e forte alteração do 

seu estado físico, consubstanciada na pronunciada adulteração das suas arestas de talhe por 

boleamento. A sua presença era assim exclusivamente associável ao pequeno grupo de 

materiais que se individualizavam por apresentarem uma idêntica alteração do seu estado físico, 

onde aliás constituiam o grupo de utensílios mais numeroso, já que o número de peças aí 

associadas aos bifaces se limitava a 4 exemplares, o que contrastava com a sua clara ausência 

entre os materiais com arestas vivas, em que, como se viu, o número de bifaces identificados 

era bastante mais expressivo. 

Em geral tratava-se de peças com silhueta em U, embora com recorte assimétrico e gume 

distal oblíquo em relação ao eixo morfológico do utensílio, situação esta complementada pela 

prevalência de secções transversais tabulares. A excepção mais significativa reportava-se ao 

único destes machados de mão que foi possível associar ao tipo 0 da classificação por nós 

adoptada, o qual havia resultado do aproveitamento como suporte de uma espessa lasca de 
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descorticagem de quartzito cujo talão se apresentava suprimido, o que em grande parte de-

terminava a secção transversal plano-convexa de um utensílio que se distinguia ainda pelo seu 

gume perpendicular e convexo. Os 4 restantes utensílios repartiam-se equitativamente entre os 

tipos I e II, registando-se entre os primeiros a utilização de lascas suporte cujo eixo de 

percussão era perpendicular ao eixo morfológico dos machados de mão. 

 

11.4.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lasca, por seu turno, encontram-se também representados por 5 peças, 

duas das quais associadas aos materiais mais alterados pelo boleamento das suas arestas de 

talhe, enquanto as 3 restantes evidenciam arestas vivas. 

Entre as primeiras identificou-se a presença de um raspador transversal direito, algo 

desviado, definido a partir de uma lasca de tipo 18 com talão liso, enquanto a outra peça não só 

resultava do afeiçoamento por retoque de um fragmento de lasca, como também denotava a 

associação de um amplo e bem marcado entalhe retocado a outras zonas activas que no 

conjunto nos levaram a adoptar a classificação indicada. 

Os 3 outros utensílios sobre lasca que não apresentavam qualquer alteração significativa do 

seu estado físico correspondiam todos a diferentes tipos de raspadores, resultando aliás 

parcialmente do aproveitamento de distintos suportes. Uma destas peças, por exemplo, cor-

responde a um raspador duplo convergente, desviado, confeccionado sobre uma lasca de tipo 

14A com talão facetado. Já as duas restantes resultaram da adequada transformação de lascas de 

descorticagem cujo talão foi suprimido, correspondendo num dos casos a um raspador lateral 

convexo sobre face plana, enquanto o último evidencia o amplo desenvolvimento periférico de 

um gume cortante definido por retoque abrupto, o que confere ao utensílio em causa uma 

significativa atipicidade. 

 

11.4.2.2.4. Utensílios diversos 

Finalmente, há que assinalar a presença de um verdadeiro triedro, agrupado em termos 

descritivos entre os chamados utensílios diversos. Trata-se de um utensílio manufacturado a 

partir de um seixo rolado, evidenciando uma base espessa e globulosa da qual se destaca porém 

uma volumetria globalmente afilada através da extracção de levantamentos com origem em 3 

arestas distintas, o que permite aproximá-lo do paradigma morfológico dos chamados triedros 

de tipo A definidos no âmbito do estudo das indústrias acheulenses no interior da Península 

Ibérica (QUEROL e SANTONJA, 1979). De registar também a presença de uma pequena placa 

cortical preservada na extremidade apontada do utensílio, característica esta que, como já se 

referiu, encontra alguns paralelos curiosos entre as peças bifaciais igualmente não alteradas 

descritas no quadro do estudo desta colecção. 
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11.4.3. Interpretação 

 

As precárias condições de jazida a que foi possível associar a colecção oriunda da Quinta de 

S. Venâncio e depositada no M.N.A.E., indiciando claramente o seu posicionamento num 

contexto secundário, limitam naturalmente a caracterização dos seus materiais, situação essa 

agravada ainda pela circunstância de a própria composição da colecção testemunhar a recolha 

selectiva dos achados, o que permite explicar o número desproporcionadamente elevado de 

utensílios em relação aos produtos de talhe e entre os utensílios o excessivo peso dos bifaces. 

No entanto, a forma como expressivamente os materiais se dividem entre um grupo de peças 

com arestas de talhe pronunciadamente boleadas e outro reunindo objectos líticos talhados sem 

qualquer adulteração significativa do seu estado físico, sugere a existência de vestígios 

arqueológicos associáveis a pelo menos duas distintas ocupações da região pelo homem do 

Paleolítico inferior - em ambos os casos assinala-se a presença de utensílios tradicionalmente 

relacionados com as indústrias acheulenses - o que é aliás parcialmente corroborado pela 

identificação de dois utensílios com dupla pátina. 

Por outro lado, é de destacar o facto de nos bifaces inventariados entre os materiais não 

alterados se assinalar não apenas a presença de um biface parcial plano sobre lasca, como 

também se registar a existência de outros 7 utensílios integráveis no chamado grupo dos bifaces 

lanceolados. Não se julgue porém que a importância desta última característica resulta de 

qualquer valoração particular de um eventual apuro de formas relacionado com a presença 

destes últimos utensílios, tanto mais que todos eles correspondem a variantes de peças de 

morfologia lanceolada ou micoquense que se evidenciam todavia pela sua configuração se ter 

estruturada em amplas e bem marcadas extracções, o que determinou a sua classificação como 

“ficrons”. O real significado da presença destas peças reside na circunstância de a sua própria 

morfologia alongada e afilada testemunhar o aparecimento de um esquema conceptual 

subjacente a uma configuração baseada na ampla alteração da volumetria original do suporte, 

ultrapassando assim as limitações que determinavam amiúde a prevalência de morfologias 

ovalares e afins ou mesmo amigdalóides, bem mais próximas da forma tendencialmente ovalar 

ou subovalar dos seixos rolados ou das amplas lascas de quartzito utilizadas tradicionalmente 

como suportes, traduzindo ao mesmo tempo um processo de manufacturação destes utensílios 

assente num esquema operatório tendencialmente mais complexo. Já a correlação entre a 

classificação morfo-tipológica destes utensílios e a sequência operatória que está subjacente ao 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces se revela totalmente inconclusiva (vd. Quadro 

11.11.).  

Não se pode, por outro lado, ignorar a identificação entre as peças bifaciais de alguns 

utensílios cujo processo de configuração e morfologia final indiciava claras similitudes com as 

chamadas peças bifaciais plano-convexas cuja existência se individualizou noutras jazidas da 

região, muito embora nem as amostragens disponíveis, nem tão pouco o contexto da pequena 

colecção em estudo permitam retirar desta simples verificação outro tipo de ilações bem mais 
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concludentes, ainda que as sugiram. 

 

 

11.5. QUINTA DE VALE DE LOBOS 

 

 

11.5.1. Contexto 

 

Nas proximidades da jazida anterior surge a Quinta de Vale de Lobos, situada numa encosta 

sobranceira à planície aluvial do vale do rio Lis e à própria estrada que a ladeia ao longo da 

respectiva margem esquerda, integrando-se também de um ponto de vista administrativo na 

freguesia e concelho de Leiria. 

O topónimo desta quinta foi desde há muito associado à identificação e recolha de uma das 

pequenas colecções de materiais paleolíticos que se encontram depositados nas reservas do 

M.N.A.E. (V. Quadro 11.1.), sem que todavia se conhecesse qualquer referência mais precisa 

sobre a exacta proveniência dos achados. Para ultrapassar esta dificuldade tivemos assim que 

contar de novo com as informações que nos foram disponibilizadas pelo Sr. João Pedro Santos, 

o que nos permitiu situar a jazida num pequeno cabeço que se destaca a meia encosta, cerca de 

200 m a SSE das instalações centrais da propriedade. Uma breve prospecção realizada no local 

levou-nos não só a registar a presença de diversos seixos rolados dispersos pela superfície, 

surgindo mesmo nas suas imediações alguns amontoados destes materiais decorrentes da 

preparação dos terrenos adjacentes para a prática da agricultura, como propiciou ainda a recolha 

de 2 novas peças líticas talhadas. 

Em termos geológicos esta jazida apresenta características similares às já observadas na 

Quinta de S. Venâncio, integrando-se não apenas no amplo afloramento do complexo arenítico 

atribuído ao Cretácico inferior que aí se encontra assinalado ao longo da margem esquerda do 

rio Lis, como também evidencia o superficial coluvionamento desses mesmos depósitos ao 

longo da vertente, fenómeno este a que certamente não será estranho o aparecimento dos 

materiais líticos talhados a meia encosta, num contexto claramente secundário e também 

distinto do observado na Quinta de S. Venâncio. 

 

 

11.5.2. Materiais 

 

A colecção aqui estudada integra meia centena de objectos líticos talhados, 48 dos quais 

oriundos das antigas colecções do M.N.A.E., a que decidimos adicionar as duas peças que após 

a identificação do local preciso da jazida nos foi aí possível recolher.  

Como sucedia na generalidade das restantes colecções da região, as peças inventariadas 

revelam uma escolha preferencial e quase exclusiva do quartzito como matéria-prima, tendo-se 
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apenas assinalado a presença de dois objectos talhados em sílex. Paralelamente, quando se 

procede à análise do estado físico destes materiais verifica-se que se apresentam globalmente 

afectados pelo boleamento, muito embora a incidência desta alteração permita dividir a 

colecção em dois grupos mais ou menos equitativos, o primeiro dos quais com arestas de talhe 

particularmente adulteradas, enquanto no segundo as peças aí agrupadas apenas se 

apresentavam moderadamente boleadas. Em todo caso, tendo em conta as condições de jazida a 

que foi possível reportar a recolha da colecção, a distinção apontada apenas possui valor 

descritivo. 

 
Quadro 11.12. Quinta de Vale de Lobo. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3

Quartzito 24 23 1

Sílex 2
 

 

Optou-se assim por proceder ao estudo sumário e global de todos estes materiais, indi-

vidualizando como sempre os produtos de talhe dos utensílios e dentro de cada um destes 

conjuntos os principais grupos de peças tradicionalmente consideradas, apenas assinalando em 

cada um dos casos referidos e em paralelo com outros atributos por vezes bem mais 

significativos o diferenciado estado físico dos materiais descritos. Refira-se, contudo, que 

quando se procede à análise da distribuição destes materiais pelas diferentes categorias de 

produtos de talhe e de utensílios cuja existência foi por nós considerada, distinguindo-a em 

função da diferente alteração do seu estado físico, os valores envolvidos são bastante próximos 

entre si, sendo de assinalar exclusivamente a ocorrência de disparidades muito pouco 

expressivas. 

 
Quadro 11.13. Quinta de Vale de Lobo. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias 
categorias classificativas consideradas em função do seu estado físico e no seu todo. 

 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 TOTAIS

Lascas 7 5 12

Núcleos 7 5 12

Fragmentos de talhe 1 1

Bifaces 4 7 1 12

Machados de mão 1 5 6

Utensílios sobre lasca 2 3 5

Utensílios diversos 2 2
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11.5.2.1. Os produtos de talhe 

 

No seu conjunto, os produtos de talhe representam cerca de 50% do total dos materiais 

estudados, repartindo-se equitativamente entre lascas (12 exemplares) e núcleos (12 exem-

plares), a que se associa a presença de um fragmento de talhe. No que se refere ao seu estado 

físico, 3/5 destas peças surgem muito afectadas pelo boleamento, enquanto as restantes não 

apresentam qualquer alteração significativa. 

 

11.5.2.1.1. Lascas 

O estudo das lascas abarcou um total de 30 peças, 29 das quais em quartzito e uma em sílex, 

nelas se integrando quer as lascas não transformadas como as que foram aproveitadas como 

suporte dando pontualmente origem à exploração de determinados núcleos ou conduzindo mais 

frequentemente ao desenvolvimento dos processos operatórios de configuração de diferentes 

tipos de utensílios. Do ponto de vista classificativo regista-se o claro predomínio das lascas de 

primeira geração sobre as lascas de segunda geração, situação essa igualmente observável 

quando se considera em separado a análise destes produtos de debitagem a partir do seu 

diferenciado estado físico. Em qualquer dos casos referidos verifica-se ainda a prevalência dos 

talões lisos sobre os corticais, observando-se contudo, paralelamente, a ocorrência de planos de 

percussão preparados e a presença de um número expressivo de talões suprimidos. 

Mas se a valia destas características deve ser ponderada em função da reduzida represen-

tatividade das amostragens em estudo, não se pode também ignorar o facto de a maior parte das 

lascas classificadas corresponderem a lascas suporte de utensílios de média e grandes 

dimensões, o que poderá ter contribuído para o elevado número de lascas de primeira geração 

inventariadas. 

 

11.5.2.1.2. Núcleos 

Os núcleos desta colecção, por seu turno, agrupavam 12 peças resultantes do aproveitamento 

de diversos tipos de suportes, muito embora em 7 dos referidos exemplares a sua acentuada 

exploração não permitisse porém identificar a natureza dos suportes utilizados. Já no que diz 

respeito à matéria-prima, era por demais evidente o uso quase que exclusivo do quartzito, 

tendo-se apenas assinalado a presença de um pequeno núcleo do grupo IV em sílex, enquanto a 

caracterização do estado físico destas peças sugeria a associação de 7 delas ao grupo de 

materiais muito alterado, denotando as restantes um boleamento bem menos pronunciado das 

suas arestas de talhe. 

Relativamente ao seu grau de exaustão, é de salientar a circunstância de a maioria das peças 

se apresentar intensamente explorada, tendo-se apenas identificado um núcleo com um 

reduzidíssimo número de extracções, curiosamente associáveis à preparação de um plano de 

percussão para a extracção de um único levantamento de tipo Kombewa, o que nos levou 

classificá-lo como correspondendo a um núcleo do subgrupo Xa, bem como dois outros núcleos 
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que se consideraram esgotados, ambos associáveis ao grupo IV e evidenciando uma morfologia 

subglobulosa. O destaque em termos classificativos vai no entanto para a identificação de 3 

núcleos centrípetos associáveis ao subgrupo VIb e de um núcleo Levallois linear, apresentando-

se todos eles bastante afectados pelo boleamento, situação essa particularmente incidente na 

última peça referida. 

 

11.5.2.1.3. Fragmentos de talhe 

Como já se viu, o inventário dos produtos de talhe desta colecção é ainda completado pela 

presença de um único fragmento de talhe de média dimensões, em quartzito e muito alterado 

pelo boleamento. 

 

11.5.2.2. Os utensílios 

 

Abarcando a outra metade da colecção estudada, o que só por si testemunha bem o carácter 

selectivo da recolha de materiais líticos talhados originalmente realizada nesta jazida e a 

deficiente representatividade da própria amostragem em análise, os utensílios inventariados 

foram na sua totalidade confeccionados a partir de diferentes suportes de quartzito, evi-

denciando no que diz respeito ao seu estado físico uma distribuição proporcionalmente inversa 

à dos produtos de talhe, dado que agora 2/3 das peças se apresentam apenas moderadamente 

boleadas, enquanto das restantes 9 surgem profundamente alteradas e uma outra, integrada nos 

bifaces, não evidencia qualquer alteração significativa do seu estado físico. 

 

11.5.2.2.1. Bifaces 

Os bifaces, agrupando um conjunto de 12 peças de quartzito, são também aqui o grupo de 

utensílios melhor representado em termos quantitativos, embora não evidenciando as 

proporções manifestamente distorcidas que se registaram na jazida estudada anteriormente. 

Tendo em conta a diferenciada alteração do seu estado físico e o tipo de suporte utilizados, 

verifica-se que das 4 peças muito alteradas apenas numa se identificou o aproveitamento de um 

seixo rolado como suporte, já que nas restantes não foi possível determinar tal característica, 

para o que certamente terá contribuido a adulteração das arestas e dos estigmas de talhe aí 

presentes. Em contrapartida, 5 das 7 peças moderadamente boleadas resultaram da trans-

formação de diferentes lascas, não se identificando apenas o tipo de suporte usado em duas das 

peças. 

A classificação morfo-tipológica destes utensílios permite, por outro lado, verificar a 

existência entre as peças muito alteradas de subtipos pouco característicos e por vezes mesmo 

manifestamente atípicos, enquanto os bifaces medianamente boleados se repartiam por subtipos 

relativamente mais padronizados em termos morfológicos, aí se integrando contudo 3 bifaces 

parciais e um uniface. Em todo o caso, os quantitativos envolvidos não autorizam que se retire 

de nenhuma destas variações qualquer conclusão minimamente explícita, pelo que também aqui 
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se procedeu ao estudo conjunto destas peças. 

Um dos utensílios mais peculiares desta colecção resultou do judicioso aproveitamento de 

um seixo rolado bastante adelgaçado e anguloso, tendo o seu processo de configuração de 

acordo com o desenvolvimento alternante do talhe nas suas duas faces levado à definição de um 

utensílio de silhueta assimétrica e secção longitudinal tabular, onde se inseria uma extremidade 

distal arredondada por retoque. Mas se as dimensões tridimensionais do utensílio justificavam a 

sua associação aos bifaces planos com silhueta de recorte ovalar, paralelamente, o aspecto 

globalmente grosseiro da peça, para o que contribuía o seu forte boleamento, e a fractura da sua 

zona proximal impediam que essa mesma classificação fosse mais precisa e sublinhavam o seu 

carácter atípico. 

O grupo dos bifaces ovalares e afins, por seu turno, encontrava-se representado por um 

único utensílio moderadamente alterado e confeccionado a partir de um suporte indeterminável 

de acordo com uma sequência alternante do desenvolvimento do talhe das suas duas faces, 

determinando as respectivas características volumétricas a sua associação ao subtipo das 

“proto-limandes” com talão. Em termos estritamente morfológicos é ainda de assinalar a 

silhueta equilibrada, embora não simétrica, desta peça, bem como o seu perfil longitudinal 

plano-convexo e a morfologia apontada da sua extremidade distal. 

A presença dos bifaces amigdalóides circunscreve-se também a uma única peça que pela 

conjugação do valor do seu índice de alongamento com a morfologia da respectiva zona 

proximal foi associada ao subtipo dos bifaces amigdalóides típicos (EST.152.1). Trata-se de um 

utensílio elaborado a partir de uma lasca suporte de acordo com uma estratégia alternante do 

talhe das duas faces, apesar de a definição morfológica do seu gume bifacial resultar em boa 

parte da extensão da incidência continua do retoque ao longo da zona mesial e distal do bordo 

direito da sua face inferior e na zona distal do bordo oposto da mesma face. De destacar 

também a sua silhueta de simetria não equilibrada, a par de uma secção longitudinal biconvexa 

e assimétrica e de uma extremidade distal claramente apontada. 

Entre os chamados bifaces diversos contabilizaram-se 2 peças bastante alteradas pelo 

boleamento, ambas resultantes do aproveitamento de suportes não identificados e evidenciando 

silhuetas de simetria algo irregular, além de repartirem extremidades distais apontadas. Num 

dos casos a ponta surge mesmo destacada pelo desenvolvimento de um amplo entalhe 

adjacente, o que nos levou a classificar o utensílio como biface com entalhe (EST.152.2). O 

destaque vai no entanto para o facto de a configuração desta peça ter assentado na extracção nas 

suas duas faces de mais do que uma geração de levantamentos de acordo com uma sequência 

operatória alternante, trabalho esse complementado na face inferior do utensílio por um amplo 

desenvolvimento do retoque, o que permitiu a global regularização do perfil das arestas dos 

seus dois bordos, situação essa bem observável na secção longitudinal do utensílio. 

Relativamente à outra peça referida, o destaque vai para a preservação ao longo de um dos seus 

bordos de uma ampla e contínua placa cortical que apesar de a sua inclinação não ser 

totalmente abrupta define claramente um dorso lateral que justifica a classificação do utensílio 
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como um biface de dorso. De sublinhar, porém, que a forte alteração do utensílio não só 

inviabilizou a caracterização da sequência operatória em que se alicerçou o talhe das suas duas 

faces, como impediu parcialmente a identificação de retoques de regularização dos bordos. 

O grupo de bifaces mais numeroso é, como se viu, o dos bifaces parciais, onde se integram 3 

dos utensílios não muito alterados e um outro bem mais afectado pelo boleamento das suas 

arestas de talhe. Esta última peça corresponde a um biface de silhueta assimétrica e secção 

longitudinal plano-convexa, cuja forte alteração dos estigmas de talhe associados à sua 

configuração não permite discernir a sequência operatória de desenvolvimento do talhe das suas 

duas faces, nem tão pouco o tipo de suporte utilisado, determinando, contudo, as dimensões da 

sua silhueta e a morfologia da extremidade proximal a sua associação às chamadas “proto-

limandes” com talão. As restantes peças deste grupo resultaram todas da judiciosa 

transformação de lascas suporte, evidenciando ainda em comum silhuetas com uma simetria 

não muito regular e num dos casos mesmo fortemente assimétrica, bem como secções 

longitudinais biconvexas e assimétricas ou num dos casos tabular. Apresentavam extremidades 

distais com distintas morfologias e duas delas, tanto pelas suas dimensões, como pelo valor dos 

respectivos índices de aplanamento e de alongamento, foram associadas respectivamente aos 

bifaces amigdalóides com talão e aos amigdalóides curtos com talão. Já a terceira peça 

considerada se destacava por conservar na sua face superior, ao longo do respectivo bordo 

esquerdo, uma extensa placa cortical cujo posicionamento relativo em relação ao plano de 

intersecção das duas faces do utensílio, embora relativamente oblíquo, permitia considerar 

como definindo um amplo dorso, justificando-se assim a classificação do utensílio como um 

biface parcial de dorso com uma extremidade distal apontada, embora parcialmente fracturada 

(EST.153.1). 

De assinalar também a presença de um uniface sobre lasca, moderadamente boleado, cuja 

silhueta assimétrica, associada a um perfil longitudinal biconvexo e igualmente assimétrico e a 

uma base de morfologia espessa, permitia a aferição de características dimensionais e de 

índices justificativos da sua associação aos utensílios tipológicamente designados como 

amigdalóides curtos com talão. 

Por último, assinala-se ainda a identificação de dois fragmentos proximais de bifaces, não se 

tendo podido identificar em nenhum deles o tipo de suporte utilizado na confecção do 

respectivo utensílio original. Num dos casos tratava-se de uma peça cuja espessura, associada à 

morfologia não cortante de uma zona proximal onde imperava a presença do córtex original do 

suporte, deixava vislumbrar a possibilidade de este último ter correspondido a um seixo rolado 

de quartzito. 

 

11.5.2.2.2. Machados de mão 

Pela sua importância numérica, logo a seguir aos bifaces, surgem os machados de mão, 

representados por um total de 6 peças de quartzito maioritariamente afectadas por um 

boleamento moderado das suas arestas de talhe, apesar de uma delas evidenciar uma pro-
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nunciada alteração do seu estado físico. No que se refere à sua classificação, eles repartem-se 

equitativamente pelos 3 tipos de machados de mão cuja conceptualização e subsequente 

definição operatória é tradicionalmente considerada menos complexa. 

Os dois machados de mão associados ao tipo 0 resultaram do aproveitamento de duas lascas 

de descorticagem cujo talão foi suprimido no decurso do seu processo de configuração, assente 

essencialmente na regularização por retoque dos seus dois bordos, não sendo possível 

determinar a sua original direcção de percussão e, consequentemente, definir a sua correlação 

com o eixo morfológico do utensílio. Uma das peças apresenta uma característica silhueta em 

V, associada a um gume de recorte convexo e perpendicular ao eixo do utensílio, o que 

contrasta com a silhueta em U do outro machado de mão, ao qual se associa um gume rectilíneo 

e sinuoso em posição claramente oblíqua, ainda que ambas as peças evidenciem um recorte 

fortemente irregular associado a secções transversais biconvexas e igualmente assimétricas. 

O tipo I, por seu lado, encontra-se representado por dois utensílios com silhuetas em U e 

secção transversal tabular cujos gumes transversais se posicionam obliquamente em relação ao 

eixo morfológico da peça, denotando num dos exemplares uma morfologia marcadamente 

rectilínea e no outro um recorte claramente convexo. O suporte utilizado na configuração dos 

dois machados de mão corresponde a lascas de primeira geração decorrentes do desen-

volvimento lateral do talhe, por forma a recortar o negativo do levantamento previamente 

obtido e assim pré-determinar a definição do gume característico destes utensílios. No entanto, 

o traço mais peculiar destes dois utensílios reside no facto de em qualquer um deles o negativo 

do levantamento pré-determinante do gume abranger boa parte da sua face superior, sugerindo 

uma situação de clara aproximação aos machados de mão do tipo II, individualizados 

exactamente por não apresentarem vestígios significativos de córtex na sua face superior, dado 

que os suportes usados na sua confecção corresponderiam a lascas amplamente descorticadas. 

Entre os materiais moderadamente boleados registou-se ainda a presença de um machado de 

mão de tipo II, manufacturado a partir de uma lasca de tipo 14A cujo talão diedro e o dorso 

cortical abrupto a ele adjacente permitiu dispensar qualquer trabalho de regularização do bordo 

esquerdo do utensílio, transformação esta que se restringiu ao bordo oposto da peça através de 

um retoque directo, contínuo, invasor e oblíquo, pontualmente bifacial na sua zona distal. O 

resultado final traduz-se, no entanto, numa peça de recorte equilibrado, silhueta em V e secção 

transversal tabular, com uma direcção de percussão oblíqua e um gume distal rectilíneo e 

perpendicular em relação ao eixo do utensílio. 

O único machado de mão associável aos materiais mais alterados corresponde também a um 

utensílio do tipo II, evidenciando uma silhueta em V marcadamente assimétrica onde se destaca 

de novo uma secção transversal tabular e a presença de um gume rectilíneo claramente oblíquo. 

Não se ficam porém aqui as semelhanças com o utensílio anteriormente descrito, dado que esta 

peça resultou igualmente do aproveitamento de uma lasca de tipo 5A com uma direcção de 

percussão oblíqua e um talão e dorso cortical que permitiam por si só a adequada definição do 

bordo direito do machado de mão, restringindo-se pois o trabalho de finalização do utensílio à 
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regularização por talhe do bordo oposto. 

 

11.5.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lasca, por seu turno, encontram-se representados por 5 peças, das quais 2 

associáveis aos materiais muito afectados pela alteração do seu estado físico e evidenciando as 

restantes 3 um moderado boleamento das suas arestas de talhe. Como habitualmente sucede, 

trata-se de lascas de diferentes tipos cuja morfologia original foi parcialmente alterada pela 

diferenciada incidência de um retoque tendo em vista a definição de uma zona activa 

relativamente circunscrita, não permitindo os quantitativos envolvidos o reconhecimento de 

qualquer escolha preferencial de determinados suportes em detrimento de outros. 

O único raspador identificado resultou da transformação de uma lasca de descorticagem cujo 

talão foi suprimido por retoques aparentemente acidentais, através do desenvolvimento de 

retoques inversos ao longo do seu bordo direito, o que conduziu à definição de um raspador 

lateral convexo sobre face plana com arestas de talhe moderadamente boleadas. Evidenciando 

um estado físico similar, contabilizaram-se em seguida 2 furadores atípicos, um dos quais 

sumariamente definido a partir de uma lasca de tipo 18 com talão punctiforme e morfologia 

globalmente apontada, donde emerge uma extremidade relativamente romba destacada por 

retoque abrupto do bordo transversal da peça. O outro furador, por seu lado, foi definido a 

partir de um fragmento de lasca com a criação por retoque de uma extremidade lateral 

adelgaçada que se apresenta parcialmente fracturada. Em ambos, porém, é patente o talhe fruste 

e a morfologia pouco apurada da zona activa criada, o que justifica a sua atipicidade. 

A presença deste grupo de utensílios é ainda complementada por 2 entalhes pronun-

ciadamente alterados pelo boleamento das suas arestas, sendo cada um deles individualizável 

pelo seu posicionamento relativo no suporte utilizado. Um corresponde a um entalhe de tipo 

clactonense e surge em posição em posição central no gume distal distal de uma lasca de tipo 18 

com talão facetado, a qual se apresenta seccionada longitudinalmente por um acidente de tipo 

buril de Siret. O outro utensílio referido, por seu lado, é definido por um pequeno entalhe bem 

marcado, mas igualmente não retocado, situado na zona distal do bordo esquerdo de uma lasca 

de tipo 5A.     

 

11.5.2.2.4. Utensílios diversos 

O inventário dos utensílios da colecção estudada termina com a identificação de duas peças 

não associáveis a nenhum dos grupos de utensílios anteriormente considerados e evidenciando 

ainda características que pela sua clara atipicidade reforçaram a sua inclusão na abrangente 

rubrica dos utensílios diversos. Trata-se de utensílios de apreciáveis dimensões bastante 

afectados pelo boleamento, ambos resultando da transformação de suportes que não nos foi 

possível identificar, embora o facto de apresentarem extremidades apontadas e bem destacadas 

permita classificá-los como picos. O facto de num dos casos a extremidade afilada do utensílio 

evidenciar um afeiçoamento alicerçado na extracção de levantamentos a partir de 3 arestas 
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distintas levou a designá-lo como pico triédrico, por oposição ao outro utensílio que pela sua 

relativa atipicidade foi apenas considerado como um pico diverso. 

 

 

11.5.3. Interpretação 

 

No seu conjunto os materiais estudados em associação com a Quinta de Vale de Lobos 

revelam uma composição bastante heterogénea, bem evidenciada tanto pelos valores 

aproximados que a totalidade das lascas inventariadas apresentam em relação às peças nu-

cleiformes aí existentes, como pela sua partição rigorosamente equitativa entre os chamados 

produtos de talhe e os utensílios. A esta última situação não seria também estranha a recolha 

selectiva dos achados originais, tendo-se privilegiado muito provavelmente a identificação de 

peças com dimensões mais significativas e denotando de forma mais explícita a intervenção do 

talhe intencional na definição da sua morfologia final. 

As semelhanças entre as condições de jazida observáveis nesta jazida com as anteriormente 

registadas na Quinta de S. Venâncio, sugeridas pela proximidade entre ambos os locais e pela 

sua aparente associação a um mesmo contexto geológico, deve ser no entanto encarada com 

alguma prudência. Uma análise criteriosa das duas situações permite aliás verificar que na 

Quinta de S. Venâncio se está perante a acumulação de materiais coluvionadas na base da 

vertente adjacente, enquanto na Quinta de Vale de Lobos o local dos achados surge numa 

posição topográfica bem distinta, situada claramente a meia encosta, mesmo se igualmente 

relacionada com o desenvolvimento local de coluviões. Por outro lado, na primeira jazida 

referida os materiais líticos exumados apresentam-se isentos de qualquer alteração significativa 

do seu estado físico ou encontram-se simultaneamente muito boleados e eolizados, o que 

contrasta com o facto de na segunda jazida eles surgirem todos globalmente adulterados pelo 

boleamento, embora a incidência dessa alteração apresente alguma variação. De qualquer 

forma, está-se perante duas colecções que manifestamente não provêm apenas de dois locais 

diferentes, onde se encontravam associadas a contextos relativamente distintos, embora em 

qualquer dos casos em posição derivada, como terão sido também certamente submetidas a 

condições pós-deposicionais desiguais. 

Não se deve, todavia, deixar de sublinhar a circunstância de os bifaces identificados, inde-

pendentemente das variações do seu estado físico, se associarem quase que exclusivamente a 

estratégias operatórias de desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, por forma a 

determinar a configuração de peças resultantes da aposição de duas faces tendencialmente 

convexas e algo dissimétricas. De igual forma, não é também possível ignorar a identificação 

entre os núcleos muito boleados de uma peça Levallois característica, que constitui o único 

testemunho em toda a colecção do conhecimento deste peculiar método de debitagem. 
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11.6. MATOEIRA 

 

 

11.6.1. Contexto 

 

O lugar de Matoeira localiza-se cerca de 1 km para NE da povoação de Regueira de Pontes, 

num local da margem direita do rio Lis onde o seu largo vale é delimitado por vertentes pouco 

acentuadas e recortadas pela rede de drenagem actual que o separam do amplo planalto 

sobranceiro que se estende para NE. Em termos administrativos esta pequena povoação e a sua 

zona envolvente pertencem à freguesia de Regueira de Pontes, do concelho de Leiria. 

Os materiais líticos talhados depositados no M.N.A.E. em associação com este topónimo 

não provêm porém de qualquer local específico situado nas imediações da povoação, mas sim 

de uma ampla área adjacente que se espraia desde o topo de um pequeno cabeço que se ergue 

imediatamente a norte do pequeno aglomerado até próximo do ribeiro do Pinheiro, que corre a 

Sul em direcção ao rio Lis. Esta dispersão dos achados foi-nos indicada pelo Sr. João Pedro 

Santos, directamente responsável pelas prospecções aí efectuadas por iniciativa do Prof. 

Manuel Heleno, tendo-nos sido possível confirmá-la através da recolha de novos materiais um 

pouco por toda a área referida. 

De acordo com a carta geológica da região na escala de 1/50000 e as múltiplas observações 

que coligimos na cuidada prospecção de toda a zona envolvente (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 

1968; TEXIER e CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992), é possível situar a área de proveniência dos 

achados numa zona intermédia entre as formações fluviais adjacentes que aí se desenvolvem de 

forma particularmente expressiva ao longo da margem direita do rio Lis e os depósitos 

pliocénicos de fácies continental que cobrem a zona aplanada mais elevada, zona essa que 

corresponde ao afloramento do miocénico de fácies igualmente continental onde “predominam 

as argilas, as margas com concreções calcárias e os arenitos argilosos, mostrando, às vezes, 

fácies nitidamente lagunar” (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968, p. 18). Nos poucos cortes que 

aí se puderam observar, quase sempre associados a pequenas tricheiras abertas pela construção 

de estradas ou pelo encaixe mais pronunciado de alguns caminhos rurais, regista-se por norma a 

presença de areias grosseiras, quartzosas, muito argilosas e integrando por vezes feldspatos 

alterados, com uma coloração avermelhada matizada por algumas manchas acinzentadas e 

evidenciando uma forte compactidade, aparentemente associáveis ao Miocénico continental. 

Trata-se, porém, de depósitos superficialmente coluvionados, que se estendem por toda a 

encosta e zonas baixas mais próximas, integrando frequentemente seixos rolados de quartzito 

de grandes dimensões certamente oriundos do desmantelamento dos depósitos pliocénicos que 

se sobrepõem nas zonas aplanadas mais elevadas ao Miocénico. 

A generalidade dos vestígios arqueológicos encontraram-se na superfície destes depósitos, 

evidenciando na sua quase totalidade um ligeiro boleamento das arestas de talhe imputável 

muito provavelmente à deslocação sofrida no interior dos materiais detríticos grosseiros 
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coluvionados ao longo da vertente. Curiosamente, a maior parte dos materiais não alterados da 

colecção estudada foram recolhidos no decurso das nossas próprias prospecções no topo do 

cabeço sobranceiro à povoação, tendo-se na ocasião detectado mesmo uma lasca no interior de 

um pequeno corte aí existente. Em contrapartida, as primeiras recolhas efectuadas nesta jazida 

terão ocorrido exclusivamente nas zonas agricultadas mais baixas e próximas da povoação e nas 

áreas de encosta contíguas que já então se apresentavam florestadas, de acordo com as 

informações que recolhemos junto do Sr. João Pedro Santos, situação que conduziu à 

diferenciação entre os materiais oriundos do pinhal e os restantes, individualizando-se os 

primeiros com a inscrição em cada uma das peças do topónimo de Matoeira-Pinhal. 

Pode-se pois concluir que a colecção estudada em associação com o topónimo de Matoeira 

integra peças recolhidas à superfície em posição claramente derivada e numa área relativamente 

extensa, sugerindo a topografia e a geologia local a sua provável proveniência do topo da 

elevação adjacente, onde testemunhariam a ocupação do local, eventualmente em distintos 

momentos muito ou pouco separados entre si - os dados disponíveis são em relação a estes dois 

últimos aspectos naturalmente inconclusivos - disfrutando todavia do seu excelente 

posicionamento estratégico face à ampla planície aluvial contígua e da ampla disponibilidade 

local da matéria-prima necessária ao desenvolvimento dos seus sistemas de produção de 

materiais líticos talhados. 

Tendo em conta a presença no topo da elevação de alguns materiais líticos não alterados, 

ganha alguma consistência a possibilidade de originalmente os vestígios arqueológicos aí 

abandonados pelo homem paleolítico terem permanecido relativamente agrupados no interior 

de depósitos coluvionares locais, tendo posteriormente a erosão conduzido não só ao seu 

desmatelamento, como também ao escoamento dos seus constituintes ao longo das vertentes, 

determinando obviamente a sua ampla dispersão. De qualquer forma, as prospecções realizadas 

no local não permitiram a identificação de eventuais resquícios desses depósitos originais.  

 

 

11.6.2. Materiais 

 

No âmbito do presente trabalho sobre a jazida paleolítica de Matoeira estudaram-se um total 

de 336 peças, integrando para o efeito 3 diferentes colecções depositadas nas reservas do 

M.N.A.E. e uma outra colecção de materiais por nós exumados no decurso do reconhecimento 

do local e da concomitante observação das condições de jazida aí existentes.  

Como se viu, duas das colecções do M.N.A.E. apresentavam a generalidade dos seus 

constituintes associadas ao mesmo código de inventário original da colecção contemporâneo de 

Manuel Heleno, embora apenas numa delas fosse explícita a associação do referido código ao 

topónimo de Matoeira, o que aparentemente havia justificada a distinção entre ambas. Já 

relativamente à terceira colecção referida, na qual se agrupava aliás um número de peças 

superior ao das duas anteriores colecções juntas, o mesmo código surgia de novo em associação 



Colecções do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia                                                                     543 

 

com o topónimo, embora agora acrescido da denominação “Pinhal”, de acordo com o 

significado a que se aludiu no ponto imediatamente anterior.  

Os materiais que haviamos recolhidos na jazida, por seu turno, provinham de múltiplos 

sítios, desde o topo da elevação às proximidades do ribeiro, confirmando naturalmente as in-

formações que, entretanto, se tinham obtido sobre a ampla dispersão dos próprios achados 

originais. 

Tendo em conta o estado físico dos materiais de cada uma das colecções referidas, verificou-

se que em todas elas prevaleciam de forma particularmente expressiva as peças com as arestas 

de talhe moderadamente boleadas, restringindo-se as peças muito alteradas, com arestas vivas 

ou globalmente afectadas pela eolização a quantitativos claramente residuais. A única excepção 

residia no facto de pouco mais de 1/4 das peças associáveis à nova colecção não apresentarem 

qualquer alteração significativa do seu estado físico, sendo aliás todas elas oriundas da zona 

mais elevada da jazida, onde aparentemente não havia incidido originalmente a atenção dos 

primeiros prospectores do local. 

 
Quadro 11.14. Matoeira. Proveniência dos materiais estudados e sua distribuição em função do respectivo 
estado físico. 
 

       TOTAIS
EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E

Nº %

M.N.A.E. 0793 76 1 1 78 23,2

M.N.A.E. 0794 2 173 1 176 52,3

M.N.A.E. 0796 19 3 22 6,5

Nova colecção 1 42 17 60 17,9
 

 

Esta relativa homogeneidade das várias colecções de materiais líticos talhados agrupadas no 

estudo da jazida de Matoeira é aliás tambem observável quando se entra em linha de conta com 

as matérias-primas utilizadas em cada uma delas, dado que a escolha quase que exclusiva do 

quartzito é uma constante, assinalando-se apenas entre as colecções depositadas no M.N.A.E. a 

presença de um diminuto número de peças em quartzo e em sílex. 

 
Quadro 11.15. Matoeira. Repartição dos materiais líticos das várias colecções consideradas pelas 
matérias-primas identificadas. 
 

Quartzito Quartzo Sílex

M.N.A.E. 0793 74 2 2

M.N.A.E. 0794 174 1 1

M.N.A.E. 0796 21 1

Nova colecção 60
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Já no que se refere à distribuição das peças de cada uma das colecções pelas várias cate-

gorias de materiais líticos talhados cuja existência foi devidamente individualizada no quadro 

do presente trabalho, são por demais evidentes algumas distinções significativas entre elas. 

Com efeito, se nas duas colecções mais numerosas do M.N.A.E. os diferentes grupos de 

materiais considerados surgem representados em proporções relativamente próximas, obser-

vando-se em cada uma delas uma relação entre produtos de talhe e utensílios de cerca de 2 para 

1 e de 3 para 1, na colecção mais pequena assinala-se apenas a existência de núcleos de grandes 

dimensões e de 3 bifaces, o que de certa forma demonstra bem a inconsistência da sua 

individualização, assente exclusivamente na ausência de indicação do topónimo nas peças que a 

integram. Não deixa aliás de ser curioso verificar que se adicionarmos os materiais desta última 

colecção às peças da colecção em que a relação entre os produtos de talhe e os utensílios era  

próxima de 2 para 1, o conjunto obtido evidenciava uma composição bastante mais próxima dos 

da terceira colecção referida. 

 
Quadro 11.16. Matoeira. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias classificativas 
consideradas em função da sua diversificada proveniência. 

 

M.N.A.E. 0793 M.N.A.E. 0794 M.N.A.E. 0796 Nova colecção

Lascas 16 52 31

Núcleos 32 82 19 23

Fragmentos de talhe 1

Bifaces 17 21 3 2

Machados de mão 3 7

Utensílios sobre lasca 8 12 3

Utensílios diversos 1 2 1
 

 

Quando porém se procede à análise da nova colecção e se verifica que a relação entre 

produtos de talhe e utensílios é aí de 9 para 1, torna-se claro o carácter algo selectivo das 

recolhas que conduziram à reunião das colecções mais antigas, onde se terá privilegiado, como 

já se viu noutras situações, a identificação de peças com maiores dimensões e/ou uma mais 

ampla transformação por talhe, situação essa que terá reforçado algumas das características 

decorrentes da posição derivada de todos os materiais em estudo. 

Tendo em conta as múltiplas observações realizadas, quer em relação ao diferenciado estado 

físico dos materiais contabilizados, quer no que se refere à sua contextualização no quadro 

geológico local, optou-se por proceder ao estudo conjunto das diferentes colecções, já que a 

diferenciação entre elas se afigurava meramente circunstancial, enquanto o respectivo estado 

físico evidenciava um padrão claramente predominante, o que inviabilizava que a partir da sua 

análise se procurasse vislumbrar qualquer distinção minimamente fundamentada entre os 

materiais inventariados.  
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O presente trabalho incidiu assim a sua atenção sobre um total de 336 peças maioritaria-

mente em quartzito e com arestas de talhe medianamente afectadas pelo boleamento, limitando-

se o número de peças de quartzo e de sílex ou cujo estado físico se apresentava muito alterado 

ou evidenciavam uma eolização relativamente abrangente das suas superfícies a quantitativios 

que de forma alguma permitiam o seu estudo autónomo. As peças de quartzo e de sílex surgiam 

aliás todas moderadamente boleadas e a totalidade dos materiais que denotavam um estado 

físico distinto do da maioria das peças contabilizadas neste estudo eram de quartzito. Esta 

última situação abrangia também a pequena colecção de objectos líticos talhados com arestas 

vivas que provinha da zona mais elevada da jazida, facto esse que aparentemente os terá 

isentado dos processos pós-deposicionais responsáveis pela parcial adulteração das arestas de 

talhe das restantes peças. 
 
Quadro 11.17. Matoeira. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

       TOTAIS
EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E

Nº %

Quartzito 3 302 22 2 329 97,9

Quartzo 4 4 1,2

Sílex 3 3 0,9

TOTAIS 3 ( 0,9% ) 309 ( 92% ) 22 ( 6,5% ) 2 ( 0,6% )

 

 

Não deixa de ser significativo verificar que quando se procura correlacionar a distribuição 

dos materiais em estudo pelos diferentes grupos classificativos de peças com a variação do 

respectivo estado físico, a quase totalidade dos utensílios identificados se integra entre os 

materiais moderadamente afectados pelo boleamento, reportando-se as poucas excepções mais 

significativas a  peças com arestas vivas. Em todo caso, no seu cômputo geral estes materiais 

apresentam uma relação proporcional entre a totalidade dos produtos de talhe inventariados 

(76,2%) e o conjunto dos utensílios (23,8%) muito próxima da observada na maior das 

colecções depositada no M.N.A.E. - MNAE 0794 - onde a relação entre esses dois grupos era 

também de 3 para 1, sendo ainda de sublinhar a expressiva representação dos núcleos, bem mais 

numerosos do que as lascas, o que testemunha as limitações da amostragem em estudo. 

 

 

11.6.2.1. Os produtos de talhe 

 

Entre os chamados produtos de talhe contabilizaram-se um total de 256 peças, nas quais se 

integravam diversas lascas simples e fragmentadas, um conjunto bem mais numeroso de 

núcleos e 1 único fragmento de talhe. 
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Quadro 11.18. Matoeira. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias classificativas 
considerados em função do seu estado físico e no seu todo. 

 

       TOTAIS
EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E

Nº %

Lascas 1 86 11 1 99 29,5

Núcleos 1 146 8 1 156 46,4

Fragmentos de talhe 1 1 0,3

Bifaces 42 1 43 12,8

Machados de mão 10 10 3

Utensílios sobre lasca 21 2 23 6,8

Utensílios diversos 1 3 4 1,2
 

 

 

11.6.2.1.1. Lascas 

Na sua totalidade inventariaram-se e classificaram-se 154 lascas, o que representa 45,8% das 

peças estudadas, não obstante o número de lascas simples aí identificadas constituir apenas 

29,5% dos materiais das colecções reunidas no presente trabalho, nelas se incluindo 4 

fragmentos de lascas, 12 lascas retocadas e 11 lascas com retoques dispersos e sem qual dis-

posição aparente. 

A maior parte das lascas estudadas apresentava arestas medianamente boleadas (90,3%), 

como sucedia com a generalidade das restantes peças, assinalando-se apenas a presença de 13 

lascas sem qualquer alteração significativa do seu estado físico e de dois outros exemplares, 

num dos casos com arestas muito boleadas e no outro evidenciando a totalidade da sua 

superfície afectada pela eolização. Refira-se que numa ou noutra peça boleada se vislumbravam 

também pontualmente alguns indícios de eolização, embora o diminuto número de casos 

envolvidos não permitisse acrescentar qualquer elemento indicativo e esclarecedor sobre as 

condições pós-deposicionais a que estiveram submetidos no seu conjunto os materiais em 

estudo. 

Relativamente às matérias-primas utilizadas, a escolha caía quase exclusivamente no 

quartzito (98,1%), correspondendo 2 das 3 únicas excepções inventariadas a lascas suporte 

exploradas de forma sumária como núcleos, num dos casos classificado como um núcleo do 

grupo I de quartzo e no outro como um núcleo do grupo Xa em sílex. 

Do conjunto das 154 lascas estudadas a classificação incidiu sobre 138 peças, já que de fora 

ficaram não apenas os 4 fragmentos de lascas já referidos, como também 4 lascas de tipo 

Kombewa e 8 peças onde não foi possível identificar os atributos técnicos e morfológicos em 

que assenta o sistema classificativo adoptado, na maior parte dos casos devido à sua posterior 

transformação no âmbito dos processos operatórios subjacentes à configuração de determinados 

utensílios. 
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Quadro 11.19. Matoeira. Distribuição das lascas estudadas em função da matéria-prima utilizada e do seu 
estado físico. 
 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E

Quartzito 1 136 13 1

Quartzo 1

Sílex 2

 

 

Entre as lascas classificadas ressalta porém o claro predomínio das lascas de primeira geração 

(64,3%) sobre as lascas de segunda geração (35,7%), muito embora estas últimas evidenciem 

uma presença proporcional bastante significativa. 
 

Quadro 11.20. Matoeira. Classificação da totalidade das lascas estudadas. 
 

Tipo Nº % Tipo Nº % Tipo Nº %

1A 12 8,8 10A 14 10,1 19A 11 8

2A 2 1,4 11A 2 1,4 20A

3A 12A 3 2,2 21A 1 0,7

4A 6 4,3 13A 8 5,9 22A

5A 1 0,7 14A 5 3,6 23A 2 1,4

6A 6 4,3 15A 6 4,3 24A 10 7,2

7A 9 6,5 16A 7 5,1 25A 7 5,1

8A 17A 4 3 26A 1 0,7

9A 7 5,1 18 10 7,2 27A 4 3
 

 

Quanto aos talões, a prevalência dos talões lisos (47,1%) sobre os corticais (41,3%), está 

longe de se poder considerar como particularmente expressiva, situação essa que no entanto se 

altera ligeiramente quando aos talões lisos contabilizados se adicionam os 10 talões facetados e 

o único talão liso que aí se identificou. O número particularmente elevado de talões facetados 

conduz aliás à determinação de índices de facetagem ampla e de facetagem restrita algo 

elevados (10,7 e 9,7, respectivamente), enquanto o índice técnico Levallois se queda por um 

valor claramente residual (0,7). 

 
Quadro 11.21. Matoeira. Repartição dos talões entre as lascas estudadas. 

 

Nº % Nº % Nº

Corticais 43 41,3 Diedros 1 1 Suprimidos 45 *

Lisos 49 47,1 Facetados 11 10,6 Fracturados 2 *

 

Estes últimos dados sugerem a presença simultânea de um persistente talhe unifacial com 

um talhe bifacial onde a preparação dos planos de percussão ganha progressiva importância, 
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desenvolvendo-se ambos preferencialmente segundo direcções de percussão paralelas e uni-

polares, embora o papel desempenhado pelo talhe bipolar seja aqui igualmente significativo.  

 
Quadro 11.22. Matoeira. Repartição da direcção dos levantamentos anteriores à obtenção das próprias 
lascas entre as peças estudadas. 

 

Nº % Nº %

Indeterminável 26 31,7 Transversal unipolar 1 1,2

Longitudinal unipolar 28 34,1 Transversal bipolar 5 6,1

Longitudinal bipolar 14 17,1 Centrípeta 8 9,8

 

 

No seu conjunto, estes múltiplos elementos de caracterização das lascas devem ser todavia 

ponderados tendo em conta a representatividade da amostragem estudada, em boa medida 

decorrente das precárias condições de jazida em que foi recolhida. Analisando, por exemplo, a 

repartição das lascas em função do diferenciado valor da sua maior dimensão, verifica-se que 

mais de metade das peças apresentam uma das suas dimensões com um valor superior a 10 mm 

e evidenciam uma relação de cerca de 3 para 1 entre as lascas de primeira geração e as lascas de 

segunda geração, enquanto essa mesma relação é bem mais equilibrada entre as lascas menos 

numerosas cuja dimensão máxima varia entre os 5 e os 10 mm, restringindo-se, por seu turno, a 

representação das peças mais pequenas a apenas 2 exemplares, um dos quais corresponde 

significativamente a um fragmento de lasca. 

 
Quadro 11.23. Matoeira. Repartição das lascas em função da sua dimensão e da respectiva associação a 
uma fase mais ou menos intensiva de exploração dos núcleos. 

 

Dimensões das lascas Nº de exemplares Lascas de 1ª geração Lascas de 2ª geração

Š 5 mm 2 * *

> 5 mm e Š 10 mm 58 29 24

> 10 mm 94 60 25
 

  

Esta sobrerepresentação das lascas maiores, que não é certamente estranha ao facto de os 

materiais exumados se encontrarem em posição claramente derivada, contribuiu para reforçar a 

inportância relativa das lascas de primeira geração na totalidade dos materiais contabilizados no 

âmbito do presente estudo.  

 

11.6.2.1.2. Núcleos 

Os 156 núcleos estudados correspondem a 46,4% da totalidade das peças inventariadas, 

constituindo de forma inequívoca o grupo de peças numericamente mais significativo, bem à 

frente das lascas simples que aí se identificaram (29,5%) e superando mesmo a totalidade das 

lascas estudadas (45,8%), nas quais se integravam não apenas as lascas simples, mas também 
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todas as outras que haviam sido transformadas na sequência do seu aproveitamento como 

suporte para o processo de configuração de determinados tipos de utensílios ou a exploração de 

determinados tipos de núcleos. 

À semelhança dos restantes materiais, a generalidade dos núcleos apresentava-se afectado 

pelo boleamento pouco pronunciado das suas arestas de talhe (93,6%), verificando-se 

igualmente a escolha preferencial do quartzito como matéria-prima (96,8%), quase sempre a 

partir da exploração de suportes com apreciáveis dimensões. As 4 peças em quartzo e o único 

núcleo de sílex aí assinalados encontram-se, por seu turno, também moderadamente alteradas, 

não permitindo a sua diminuta representatividade retirar da sua presença qualquer outra 

interpretação mais significativa. 

A classificação destes núcleos incidiu sobre um total de 143 peças, tendo-se apenas excluído 

um  núcleo em que não foi possível  identificar a estratégia de exploração que lhe estava  subja- 
 
Quadro 11.24. Matoeira. Distribuição dos núcleos estudados em função da matéria-prima utilizada e do 
seu estado físico. 

 

EF: 1 EF: 2 EF: 3 EF: E

Quartzito 1 141 8 1

Quartzo 4

Sílex 1

 

 

cente, bem como 12 outros objectos cuja fragmentação inviabilizava a sua integração nos vários 

grupos classificativos cuja existência se considerou. Na sua totalidade estes fragmentos de 

núcleos resultaram da transformação de suportes de quartzito em geral indetermináveis - 

registou-se apenas em duas das peças o aproveitamento de um seixo rolado e de uma calote de 

seixo - evidenciando uma alteração moderada das suas arestas de talhe. 

Tendo em conta a distribuição das peças classificadas pelas várias colecções que se agru-

param para a realização do presente trabalho, verifica-se de imediato a ocorrência de uma 

repartição relativamente equitativa dos principais grupos de núcleos por todas as colecções, não 

se podendo relevar das diferenças proporcionais pontualmente existentes qualquer significado 

particularmente expressivo, dado nomeadamente o distinto valor das amostragens envolvidas, o 

que todavia reforça mais uma vez a opção por se proceder ao seu estudo conjunto. 

Desta forma, no grupo I da classificação de núcleos adoptada neste trabalho integraram-se 6 

peças, das quais 5 em quartzito e 1 de quartzo, denotando contudo todas elas uma ligeira 

adulteração física das suas arestas de talhe e uma incipiente exploração. Os suportes utilizados 

correspondiam na maior parte dos casos a seixos rolados subangulosos de quartzito (4 

exemplares), não se tendo podido identificar num dos restantes núcleos considerados o tipo de 

suporte usado, enquanto no outro se assinalou a presença de uma lasca de quartzo. 
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Quadro 11.25. Matoeira. Classificação dos núcleos estudados e sua repartição em função da respectiva 
origem diversa. 

 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X a X

M.N.A.E. 0793 2 4 5 2 12 2 2 1

M.N.A.E. 0794 6 12 8 26 1 6 4 7 1 3

M.N.A.E. 0796 2 5 1 9 1

Nova colecção 2 2 4 4 1 4 1 1 1

TOTAIS 6 17 17 15 51 2 13 7 9 2 3
 

 

Em geral trata-se de núcleos de grandes dimensões, embora com um reduzido número de 

extracções, registando-se todavia numa das peças a existência de duas pequenas séries de 

extracções independentes. 

Bem mais numeroso, o grupo II abarcava 17 peças, 15 das quais em quartzito e 2 de quartzo, 

incluindo-se nas primeiras uma única peça não alterada, já que todas as restantes se 

apresentavam moderadamente boleadas. Na maior parte dos casos estes núcleos resultaram 

igualmente da exploração de seixos rolados de grandes dimensões (14 exemplares), assina-

lando-se todavia o aproveitamento como suportes de duas lascas e de uma calote de seixo. Em 

qualquer dos casos, evidenciavam em regra dimensões bastante apreciáveis, dispondo-se os 

levantamentos muitas das vezes em torno de uma aresta com recorte irregular. Apenas numa das 

peças se identificou de novo a ocorrência de dois conjuntos independentes de extracções. A 

frequente sobreposição de um apreciável número de extracções nalguns dos núcleos ou a 

manifesta eliminação de uma parte substancial da sua massa inicial noutras peças, pontualmente 

mesmo a conjugação destas duas situações descritas, levou a considerar que cerca de 1/2 dos 

núcleos deste grupo haviam sido intensamente explorados, apesar de os restantes apresentarem 

um grau de exaustão bem reduzido. 

Com idêntico número de peças, todas porém agora em quartzito e com as respectivas arestas 

de talhe relativamente boleadas, surgiam em seguida os núcleos associados ao grupo III, 

evidenciando não só uma maior diversificação dos suportes usados, como também uma 

exploração globalmente mais intensiva. As calotes de seixo e os seixos rolados são aqui o tipo 

de suporte mais frequente, identificando-se o aproveitamento das primeiras em 7 peças e os 

segundos noutras 6, a que se deverá acrescentar a utilização de 3 lascas suporte e ainda a 

presença de um núcleo cujo suporte se revelou indeterminável. No que se refere ao seu grau de 

exaustão, 15 das peças inventariadas consideraram-se intensivamente exploradas, limitando-se 

agora o número de peças com escassas extracções a apenas 2 exemplares. Em geral 

correspondem a peças com dimensões significativas, apresentando normalmente uma secção 

triangular e um plano de percussão com contorno poligonal, distinguindo-se em relação a este 

último atributo as peças com plano de percussão preparado - 6 no total - das que evidenciavam 

o aproveitamento como plano de percussão de uma superfície cortical, de uma face de 
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lascamento de uma eventual lasca suporte ou mesmo da superfície de estalamento de uma calote 

de seixo. 

Em duas das peças contabilizadas neste último grupo de núcleos as respectivas superfícies 

de exploração evidenciavam morfologias que deixavam entrever a eventual definição de zonas 

activas, sugerindo consequentemente a hipótese de reutilização dos referidos núcleos como 

utensílios. Trata-se de uma suposição que os dados arqueológicos coligidos sobre o conjunto 

dos materiais líticos aqui estudados e a sua jazida não permitem esclarecer. 

Seguem-se os núcleos associados à estratégia exploratória característica do grupo IV, 

baseada essencialmente no aproveitamento aleatório dos negativos de anteriores levantamentos 

como planos de percussão para a obtenção de novas extracções, abarcando um total de 15 peças 

de quartzito afectadas medianamente pelo boleamento. Na maior parte dos casos estes núcleos 

caracterizam-se igualmente pelas suas dimensões relativamente elevadas, revelando um grau de 

exaustão que os permite considerar na sua quase totalidade como intensamente explorados, 

correspondendo a única excepção registada a uma peça que foi considerada esgotada. Esta 

situação não impediu que em 8 das peças inventariadas se tenha vislumbrado a utilização como 

suporte de seixos rolados de quartzito e noutras 2 o aproveitamento de calotes de seixo, dado 

que a sua exploração se circunscreveu apenas a uma zona parcial do suporte, não eliminando 

pelo menos estigmas e atributos morfológicos indispensáveis à sua posterior identificação e 

permitindo compreender a prevalência entre estas peças de morfologias quase exclusivamente 

subglobulares. 

Os núcleos do grupo V, definidos pela obtenção de levantamentos bifaciais em torno de uma 

aresta, integram 51 peças, o que representa 35,7% do conjunto dos núcleos classificados e 

testemunha bem a importância do talhe bifacial no âmbito dos sistemas de produção de 

materiais líticos existentes na jazida em estudo. Na sua totalidade correspondem a peças em 

quartzito, resultando na maior parte dos casos do aproveitamento de seixos rolados como 

suporte (33 exemplares), muito embora se assinale também a pontual utilização de lascas e de 

calotes de seixo (4 exemplares cada). Nos restantes núcleos contabilizados - 10 no total - não 

foi contudo possível identificar os suportes usados. Relativamente ao seu estado físico, 

prevalecem naturalmente as peças moderadamente boleadas (46 exemplares), identificando-se 

marginalmente a presença de 4 núcleos sem qualquer alteração significativa da sua superfície 

ou das suas arestas de talhe e de um outro pronunciadamente boleado. Pontualmente, algumas 

peças apresentam características que sugerem uma situação de transição para outros grupos de 

núcleos, normalmente associáveis a um mais amplo desenvolvimento das próprias estratégias de 

exploração originalmente adoptadas, como sucedia com os núcleos do grupo VII.  

Em geral trata-se, porém, de núcleos de grandes dimensões, evidenciando um desenvolvi-

mento alternante dos levantamentos em torno de arestas equatoriais de acordo com uma 

exploração que em muito dos casos se afigura bastante intensiva, não apenas pelo número de 

extracções contabilizadas a partir dos negativos aí observáveis, mas também pela visível 

alteração sofrida pela massa inicial do suporte usado. Os produtos de talhe obtidos permitem 
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aliás compreender a destacada proporção apresentada pelas lascas de segunda geração entre as 

peças com médias e grandes dimensões, bem como o número claramente maioritário de talões 

não corticais, ambos bem reveladores da importância global do talhe bifacial.  

Refira-se ainda que a inequívoca diferenciação destas peças em relação aos seixos talhados 

bifaciais, também denomináveis como “chopping-tools”, assenta aqui não apenas nas amplas 

dimensões destes núcleos, que desde logo limitam naturalmente a sua funcionalidade, mas 

também na pronunciada sinuosidade da sua característica aresta, delimitada pela intersecção de 

levantamentos oblíquos, frequentemente invasores e com uma disposição tendencialmente 

convergentes. 

Os núcleos com uma estratégia de exploração centrípeta, apresentando amiúde uma mor-

fologia de recorte oblongo ou subcircular, integram um primeiro conjunto de 22 peças onde se 

vislumbra uma hierarquização clara das suas duas faces, correspondendo uma delas à face de 

exploração propriamente dita do núcleo, enquanto a face oposta funcionava exclusivamente 

como plano de percussão previamente preparado para o efeito na sua totalidade ou 

parcialmente, ou mesmo sem qualquer tipo de preparação. 

Duas das peças inventariadas integravam-se no primeiro modelo originalmente referido, isto 

é, apresentavam o seu plano de percussão preparado ao longo de toda a sua periferia, podendo 

em consequência serem associadas ao subgrupo VIa. Apesar de uma delas ser de quartzito e a 

outra de quartzo, resultavam ambas da transformação de suportes não identificáveis, em grande 

medida devido a intensiva exploração dos dois núcleos. 

A grande maioria das peças - 13 no total - apresentava, porém, um parcial desenvolvimento 

da preparação prévia do seu plano de percussão, correspondendo globalmente ao estereótipo do 

subgrupo VIb. Tratava-se de peças de quartzito de médias dimensões e intensamente 

exploradas, reflectindo-se esta última situação no facto de na maior parte delas não se poder 

identificar o tipo de suporte usado, embora em dois casos fosse claro o aproveitamento de uma 

calote de seixo e noutros dois se pudesse mesmo vislumbrar a utilização como suporte de um 

seixo rolado e de uma lasca. Por outro lado, a maior parte destes núcleos evidenciava as suas 

arestas de talhe moderadamente boleadas, registando-se apenas a presença de uma peça em que 

esta característica era acompanhada por ligeira eolização das suas superfícies e de um outro 

núcleo que se distinguia pelas suas arestas vivas. 

Outras 7 peças, todas igualmente em quartzito e afectadas de forma pouco pronunciada pelo 

boleamento, não denotavam qualquer tipo de preparação do seu plano de percussão, 

aproveitando-se para o efeito a relativa regularidade da superfície cortical de alguns suportes ou 

eventualmente outras superfícies pré-existentes. No caso presente boa parte dos núcleos deste 

subgrupo aproximava-se do primeiro modelo referido, podendo em consequência serem 

genericamente identificadas pela tradicional designação de “calotes de seixo”, mesmo se a sua 

intensiva exploração inviabilizava em muitas das peças a caracterização do suporte utilizado. 

Os núcleos do grupo VII, associáveis igualmente aos chamados núcleos centrípetos, dis-

tinguem-se dos subgrupos anteriores por apresentarem uma exploração baseada na extracção 
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alternante de levantamentos nas suas duas faces, aproveitando por norma de forma oportunista 

o negativo de um levantamento anterior como plano de percussão para a obtenção de um novo 

levantamento. Na colecção estudada identificaram-se 10 peças com características similares, 

todas elas em quartzito e intensamente exploradas, o que muito contribuia para inviabilizar a 

identificação dos suportes na maior parte dos casos analisados. Dois dos núcleos referidos 

foram mesmo considerados esgotados. Quanto ao seu estado físico, apenas uma das peças 

evidenciava um estado físico isento de qualquer alteração significativa, enquanto os restantes 9 

núcleos, à semelhança da grande maioria dos materiais estudados, denotava uma alteração 

pouco pronunciada das suas arestas de talhe. Sublinhe-se, todavia, que todas estas peças se 

baseavam na exploração alternante das suas duas faces, resultando da intersecção das 

respectivas extracções a definição de uma aresta equatorial sinuosa e de uma silhueta com 

recorte regular e tendencialmente oblongo, nalguns casos mesmo circular. 

Confirmando a presença já assinalada de uma lascas Levallois, regista-se em seguida a 

identificação de dois núcleos Levallois de lascas, ambos integrados consequentemente no 

subgrupo IXa, o que se por um lado é uma realidade indiciadora do conhecimento do método de 

debitagem subjacente, testemunha também a sua limitada utilização no quadro dos sistemas de 

produção dos materiais líticos em análise. Uma das peças referidas apresenta-se muito 

adulterada com o acentuado boleamento das suas arestas de talhe, sendo contudo possível 

identificá-lo como um núcleo Levallois que visaria a obtenção de uma lasca pré-determinada 

preferencial, de acordo com a versão linear do respectivo método de debitagem. O estado físico 

e o grau de exaustão da peça impediram, contudo, a identificação do tipo de suporte de 

quartzito utilizado para o seu desenvolvimento. O segundo núcleo, por seu turno, corresponde a 

uma peça de quartzito moderadamente boleada de que se ignora igualmente o tipo de suporte 

original, evidenciando uma estratégia exploratória que permite designá-lo como um núcleo 

Levallois recorrente centrípeto intensamente explorado. 

Finalmente, assinala-se a presença de 3 núcleos sobre lasca, todos eles em quartzito e 

apresentando um boleamento moderado das suas arestas, visando a sua exploração a extracção 

de levantamentos nas respectivas faces de lascamento, o que em certa medida corporizava o 

desenvolvimento do método de debitagem Kombewa. Tendo em conta o sistema classificativo 

adoptado para o estudo dos núcleos, estas 3 peças foram integradas no respectivo grupo X, 

individualizando-se duas delas com diversos levantamentos inversos e sem qualquer preparação 

de uma terceira, onde as extracções obtidas na superfície de lascamento existente no núcleo 

apresentavam uma preparação prévia dos respectivos planos de percussão  que incidia na face 

superior do respectivo suporte. Nos 2 primeiros casos os núcleos foram considerados do grupo 

Xb e no último do grupo Xc. 

Numa análise conjunto de todas estas peças destacam-se de forma clara as elevadas di-

mensões de muitos dos núcleos inventariados, não se devendo também ignorar a utilização de 

um grande número de seixos rolados como suportes, apesar de entre ambas as realidades não se 

poder estabelecer uma relação causal explícita. Com efeito, a ampla disponibilidade local da 
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matéria-prima utilizada sobre a forma de seixos rolados não levaria por si só à escolha de 

grandes suportes, já que também aí abundavam seixos rolados de médias e pequenas dimensões 

e era ainda facilmente exequível a obtenção de outros tipos de suportes. 

Em todo caso, é de salientar o facto de a esmagadora maioria das peças estudadas terem sido 

consideradas como intensamente exploradas, situação essa que abrangendo globalmente quase 

todos os grupos de núcleos identificados - a excepção reportava-se naturalmente aos núcleos do 

grupo I - surge, porém, de forma pronunciada entre as peças associados a estratégias de 

exploração mais complexas. Esta intensiva exploração da generalidade dos núcleos deixa 

entrever a eficácia das estratégias adoptadas e a sua relativa autonomia, apesar de aqui e além 

se terem assinalado a identificação de peças de transição entre diferentes grupos ou subgrupos 

de núcleos. 
 

Quadro 11.26. Matoeira. Correlação entre a classificação dos núcleos estudados com o seu grau de 
exaustão. 

 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X a X

G E : 0 6 9 2 11

G E : 1 8 15 14 40 2 13 7 8 1 3

G E : 2 1 2 1
 

 

Por razões igualmente fáceis de compreender, a maior parte dos núcleos em que se vis-

lumbrava o aproveitamento de seixos rolados como suportes correspondiam a peças dos grupos 

tecnicamente menos elaborados, em contraponto à prevalência de suportes indeterminados entre 

os núcleos relativamente mais desenvolvidos, com destaque particular para as peças dos grupos 

e subgrupos integráveis nos chamados núcleos centrípetos.  

 
Quadro 11.27. Matoeira. Correlação entre a classificação dos núcleos estudados e o suporte utilizado. 
 

I I I I I I I V V V I a V I b V I c V I I I X a X

Lasca 1 2 3 4 1 3

Seixo 4 14 16 8 33 1 1

Calote 1 7 2 4 2 1

? 1 1 5 10 2 9 5 10 2
 

 

Com a correlação entre os suportes destes núcleos e o seu grau de exaustão tornava-se aliás 

claro que se o número de suportes correspondentes a seixos rolados era claramente maioritário 

entre os núcleos sumáriamente explorados, eles não deixavam de ser igualmente importantes 

entre os núcleos intensamente explorados, embora aí se distingam proporcionalmente os 

núcleos em que se não tinha podido identificar o tipo de suporte usado. 

Quanto às suas dimensões,  o destaque vai para os elevados  valores  apresentados, realidade 
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Quadro 11.28. Matoeira. Correlação entre o suporte dos núcleos estudados e o seu grau de exaustão. 
 

Lasca Seixo Calote ?

G E : 0 5 18 3 2

G E : 1 9 49 14 40

G E : 2 4
 

 

essa bem observável na análise do respectivo quadro estatístico. Significativamente, as duas 

medidas de tendência central das três principais dimensões destas peças só encontram um 

quadro comparativo similar entre os materiais exumados em associação com a formação fluvial 

F1 a jusante de Leiria, todos eles encontrados contudo dispersos por uma ampla área e em 

posição claramente derivada. 

 
Quadro 11.29. Matoeira. Estatística das dimensões dos núcleos estudados (em mm). 

 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 156 53 246 139,5 137,5 42,07

Largura 156 46 197 109,1 106 32,43

Espessura 156 27 164 66,6 62,5 24,95

 

 

A comparação entre estas duas realidades arqueológicas é aparentemente confirmada quando 

se observam os polígonos de frequências referentes às três principais dimensões dos núcleos 

aqui estudados e se revê a representação gráfica realizada para os mesmos atributos 

dimensionais dos núcleos provenientes das jazidas da formação fluvial F1. Tanto para o 

comprimento como para a largura é visível em ambos os casos a ocorrência de uma distribuição 

plurimodal, dispersando-se os valores mais expressivos por categorias dimensionais 

relativamente elevadas. Estas últimas observações são também extensíveis à espessura, embora 

aí o respectivo polígono de frequências revele aí uma distribuição marcadamente unimodal.  
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Fig.11.1. Matoeira. Comprimento da totalidade dos núcleos estudados (polígono de frequências). 
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     Tendo em conta as precárias condições de jazida destes materiais oriundos de Matoeira, é no 

entanto de admitir a não preservação no local de muitas peças com menores dimensões, 

situação essa já sugerida na análise das lascas, o que nos leva naturalmente a encarar com al-

guma prudência alguns dos resultados obtidos com o estudo desta colecção de núcleos. 

A própria análise da distribuição proporcional das diferentes cadeias operatórias de 

debitagem individualizáveis entre os materiais  estudados deve entrar em linha de conta com 
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Fig.11.2. Matoeira. Largura da totalidade dos núcleos estudados (polígono de frequências). 
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Fig.11.3. Matoeira. Espessura da totalidade dos núcleos estudados (polígono de frequências). 

 

estas limitações. O predomínio das cadeias operatórias menos complexas, nas quais se incluem  

a cadeia operatória de debitagem simples,  a cadeia operatória de debitagem multifacial e a 
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cadeia operatória de debitagem bifacial, confirmado de forma aparente pela importância das 

lascas de primeira geração, reporta-se eventualmente a uma realidade onde se terá manifesta-

mente assistido a uma preservação diferenciada dos vestígios arqueológicos em função das suas  

dimensões,  com  a  eliminação de uma parte  significativa dos testemunhos das cadeias 

operatórias mais complexas, associadas naturalmente a uma exploração mais intensiva e 

evidenciando em consequência dimensões mais modestas.   Por outro lado, a própria circunstân- 

 

Cadeia operatória de debitagem simples

Cadeia operatória de debitagem bifacial

Cadeia operatória de debitagem multifacial

Cadeia operatória de debitagem centrípeta

Cadeia operatória de debitagem Levallois

Cadeia operatória prédeterminada

 

Fig.11.5. Matoeira. Distribuição proporcional das diferentes cadeias operatórias de debitagem 

identificadas. 

 

cia de a generalidade dos núcleos das cadeias operatórias mais abundantes e simultaneamente 

menos complexas se apresentarem intensamente explorados não permite associar a sua presença 

à abundância local da matéria-prima, nem tão pouco justifica a referida importância das lascas 

de primeira geração.  

A presença da cadeia operatória de debitagem Levallois, bem como os testemunhos ainda 

mais expressivos do desenvolvimento de outros métodos de debitagem pré-determinantes, re-

forçam aliás a genérica associação dos materiais estudados a estratégias de debitagem bem mais 

complexas do que as que o seu simples inventário permite vislumbrar. No mesmo sentido 

apontam também os elevados índices de facetagem restrita e ampla que se aferiram. 

 

11.6.2.1.3. Fragmentos de talhe 

O inventário dos produtos de talhe é completado pela identificação de um único fragmento 

de talhe de dimensões relativamente apreciáveis (112 x 94 x 55 mm), em quartzito e 

moderadamente boleado, proveniente das colecções exumadas no local aquando da descoberta 

da jazida, o que tanto pode ser associado a uma recolha selectiva dos materiais, como à 
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deficiente representatividade da amostragem analisada. 

 

11.6.2.2. Os utensílios 

 

Os utensílios identificados agrupam um total de 80 peças, na sua esmagadora maioria em 

quartzito e apresentando uma alteração física moderada das suas arestas de talhe, reportando-se 

as excepções a esta situação a casos meramente pontuais e aparentemente destituídos de 

qualquer significado particular. Tendo em conta a sua distribuição pelas várias categorias tecno-

tipológicas que se consideraram, é de destacar a circunstância de os bifaces corresponderem a 

mais de metade dos utensílios contabilizados, seguindo-se pela sua ordem de importância 

quantitativa os utensílios sobre lasca, acompanhados a relativa distância pelos machados de 

mão e só depois por um diminuto número de utensílios diversos. 

 

11.6.2.2.1. Bifaces 

Os 43 bifaces identificados constituem 12,8% do total dos materiais líticos estudados em 

associação com a jazida paleolítica de Matoeira, embora representem 53,8% dos utensílios 

inventariados. Trata-se apesar de tudo de um conjunto representativo de peças, evidenciando 

uma relativa homogeneidade no que se refere ao seu estado físico e à matéria-prima utilizada, 

dado que apenas se assinalou a presença de um único utensílio em sílex e de uma outra peça 

sem qualquer alteração significativa do seu estado físico, testemunhando todas as restantes a 

utilização do quartzito como matéria-prima e apresentando-se ao mesmo tempo globalmente 

afectadas de forma pouco pronunciada pelo boleamento. Esta situação, aliada às condições de 

jazida dos materiais e ao próprio procedimento já anteriormente adoptado no âmbito do estudo 

de outras peças, levou-nos também aqui a realizar em conjunto o estudo de todos estes 

utensílios. 

 
Quadro 11.30. Matoeira. Distribuição dos bifaces estudados em função da matéria-prima utilizada e do 
seu estado físico. 

 

E F : 2 E F : 3

Quartzito 41 1

Sílex 1
 

 

De acordo com as opções metodológicas adoptadas no presente trabalho, a descrição e 

inventariação destes utensílios desenvolveu-se segundo os critérios subjacentes à já clássica 

tipologia desenvolvida por F. Bordes, embora integrando as adaptações que se julgaram 

pertinentes para a adaptar a uma realidade arqueológica com particularismos decorrentes da 

utilização quase que exclusiva do quartzito como matéria-prima sob a forma de seixos rolados. 

Foi assim possível estabelecer uma primeira separação entre os bifaces propriamente ditos, 

integrando um total de 25 peças, os bifaces parciais, representados por 10 utensílios, e os 
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chamados unifaces, restringidos a três exemplares, a que havia que adicionar ainda 5 

fragmentos diversos de bifaces. Apenas entre os unifaces foi ainda possível assinalar a presença 

de um utensílio que pelo valor do seu índice de aplanamento se associou ao estereótipo dos 

bifaces planos, embora prevalecesse naturalmente a sua integração entre os utensílios com a 

configuração limitada a uma das suas faces. 

O chamado grupo dos bifaces lanceolados encontra-se representado por uma única peça cujo 

suporte não nos foi possível identificar. Trata-se de um utensílio morfologicamente equilibrado, 

com uma silhueta simétrica delimitada por bordos ligeiramente convexos e uma secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, onde a uma base simultaneamente espessa e cortante, 

definida parcialmente por talhe bifacial, se contrapõe uma extremidade distal fracturada. A sua 

configuração assentou no desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces através de 

amplos e bem marcados levantamentos, conferindo ao utensílio um aspecto algo fruste, situação 

essa que em combinação com as principais dimensões da peça e o valor de alguns dos índices 

aferidos justificou a sua classificação como “ficron” lanceolado. 

Pela sua ordem de apresentação tradicional seguem-se em seguida as peças que se inte-

graram no grupo dos bifaces ovalares e afins, abarcando um total de 10 utensílios, na maior 

parte dos casos resultantes da transformação de suportes que não nos foi possível identificar, 

apesar de em 2 dos exemplares inventariados se vislumbrar o aproveitamento de seixos rolados 

e noutros 2 de lascas. Correspondiam em geral a peças com silhuetas pouco equilibradas, 

frequentemente assimétricas, evidenciando secções longitudinais de recorte bastante variado, 

bases espessas ou cortantes, neste último caso definidas amiúde por talhe bifacial, e 

extremidades distais com uma morfologia tanto claramente apontada, destacando-se mesmo na 

convergência dos dois bordos da peça, como noutras situações a zona distal surge cuida-

dosamente arredondada, integrando-se no próprio recorte subcircular do utensílio. A manu-

facturação destes bifaces desenrolou-se na maior parte das vezes de acordo com um processo 

operatório estruturado no desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, apesar de a 

qualidade da matéria-prima e a própria alteração das peças inviabilizar pontualmente a 

adequada identificação de tal processo e numa das peças se ter observado o desenvolvimento 

alterno da mesma operação. 

De acordo com os critérios morfo-tipológicos seguidos e tendo particularmente em conta a 

variação do índice de alongamento destas peças e a morfologia da sua zona proximal, verificou-

se a sua distribuição classificativa por 4 distintos subtipos. Desta forma, para além de um único 

biface espesso ovalar típico, assinalou-se a presença de 4 bifaces espessos ovalares com talão, 

de 2 “proto-limandes” e de 3 “proto-limandes” com talão.  

Uma das peças mais emblemáticas deste grupo corresponde aliás a um biface espesso ovalar 

com talão que se distingue pelo recorte acentuadamente assimétrico da sua silhueta e cuja 

extremidade distal, definida na convergência dos dois bordos da peça, se apresenta fracturada e 

ligeiramente macerada (EST.157.1). Trata-se aliás de uma peça elaborada a partir de um 

suporte não identificado, muito embora a sua secção longitudinal marcadamente plano-convexa 
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sugerir a eventual utilização de uma lasca de descorticagem, hipótese essa aparentemente 

reforçada pela conservação de uma ampla placa cortical na face superior do utensílio. Do ponto 

de vista técnico, o desenvolvimento alternante do talhe das duas faces em que assentou a 

própria configuração do utensílio é relativamente evidente, sendo aliás responsável pela 

sinuosidade dos perfis das arestas dos dois bordos, situação esta para a qual também terá 

contribuido a incidência meramente pontual ou discontínua dos retoques de regularização aí 

observáveis, os quais procuraram essencialmente atenuar as irregularidades mais pronunciadas 

resultantes da intersecção dos levantamentos marginais e maioritariamente oblíquos da face 

superior com as extracções invasoras e aplanadas que surgem na face inferior. 

Paralelamente, integrado entre as chamadas “proto-limandes” com talão, surge o único 

destes utensílios que não apresentava qualquer alteração significativa do seu estado físico 

(EST.154). Elaborado a partir de um seixo rolado subanguloso, este biface é definido na sua 

face superior por 2 gerações de levantamentos invasores que ocupam a quase totalidade da sua 

superfície, enquanto na face oposta o talhe se desenvolve de forma bem mais parcimoniosa, 

permitindo, contudo, as 2 gerações de levantamentos também aí observáveis a conservação de 

uma ampla placa cortical que se prolonga lateralmente de forma irregular até à parte mesial da 

peça. Como resultado final surge uma peça de silhueta assimétrica e secção longitudinal 

biconvexa e igualmente assimétrica, com uma extremidade distal não destacada e 

cuidadosamente arredondada que se contrapõe a uma base espessa e cortical. Em termos 

operatórios, a sua configuração baseou-se claramente no talhe alternante das suas duas faces, 

bem patente na sinuosidade do perfil da aresta do bordo esquerdo, enquanto a morfologia mais 

regular do bordo oposto é determinada pela sua parcial definição por talhe unifacial. 

É também entre este grupo de utensílios de morfologia ovalar e afim que se integra o único 

biface de sílex detectado, o qual resultou da transformação de um suporte que não nos foi 

possível identificar e evidenciava não só uma silhueta de recorte simétrico bastante equilibrado, 

como também uma secção longitudinal biconvexa e igualmente simétrica. Correspondia pois ao 

arquétipo de uma peça com um destacado apuro morfológico, com as suas duas faces talhadas 

na sua totalidade por duas gerações de levantamentos, bordos convexos e amplamente 

regularizados por retoque contínuo e com arestas de perfil rectilíneo. As dimensões da sua 

silhueta, a morfologia cortante da respectiva zona proximal e o respectivo índice de 

aplanamento - embora elevado, o seu valor apenas permite aproximar a peça dos chamados 

bifaces planos - levam-na a incluir entre os bifaces com uma silhueta elíptica, denominando-a 

como “proto-limande”. Quanto à análise do processo operatório que esteve subjacente à sua 

configuração, admite-se que o desenvolvimento do talhe das suas duas faces se tenha 

desenvolvido de forma alternante, muito embora a grande amplitude dos retoques de 

regularização dos bordos apenas permita considerar tal leitura como uma hipótese, enquanto o 

afeiçoamento da sua extremidade distal arredondada foi determinado pelo retoque dos 

negativos de 2 amplos levantamentos bifaciais e transversais, com negativos bem marcados e 

direcções de percussão opostas. 
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O grupo dos bifaces amigdalóides integra, por seu turno, 12 peças, na sua esmagadora 

maioria resultantes do aproveitamento de suportes não identificáveis, dada a ampla trans-

formação por eles sofrida no decorrer do próprio processo de configuração dos utensílios em 

análise. Trata-se em geral de peças com silhuetas de simetria pouco equilibrada, por vezes 

mesmo acentuadamente assimétricas, delimitadas por bordos raramente retocados, e 

complementadas na maior parte dos casos por secções longitudinais biconvexas e assimétricas, 

apesar de a presença de alguns bifaces com uma secção longitudinal plano-convexa sugerir a 

aparente utilização de lascas como suporte. No que se refere ao afeiçoamento das suas 

extremidades distais, prevalecem claramente as peças apontadas, enquanto em relação à 

morfologia das suas zonas proximais se regista uma partição equitativa entre as bases espessas e 

cortantes, assinalando-se em duas peças a coexistência destas duas características. Por último, 

sublinhe-se que à semelhança do grupo de utensílios anteriores, também aqui 9 dos 12 bifaces 

contabilizados resultaram de um processo de configuração baseado no desenvolvimento 

alternante do talhe das suas duas faces, reportando-se 2 das excepções a peças em que tal 

operação se desenrolou de forma sequencial, enquanto na última não nos foi possível identificar 

a ordem das operações de talhe envolvidas. 

A distribuição destas peças pelos diferentes subtipos de bifaces amigdalóides cuja existência 

é tradicionalmente considerada no âmbito da tipologia adoptada, foi também aqui definida em 

função da variação do índice de alongamento de cada peça e da morfologia da sua zona 

proximal. Contabilizaram-se assim 2 bifaces amigdalóides típicos, 3 bifaces amigdalóides com 

talão, 2 bifaces amigdalóides curtos típicos e, por último, 5 bifaces amigdalóides curtos com 

talão, o que permitia sublinhar a relativa prevalência das peças curtas sobre as alongadas e dos 

bifaces em geral com bases espessas e reservadas sobre os que apresentavam uma morfologia 

proximal cortante. 

Um dos bifaces amigdalóides curtos típicos foi confeccionado a partir de um suporte não 

identificável, apesar de o seu perfil longitudinal plano-convexo e a presença de uma ampla 

placa cortical em toda a zona proximal da face superior da peça sugerir como provável o 

aproveitamento de uma lasca de descorticagem (EST.155.2). Trata-se porém de uma peça de 

reduzidas dimensões e com uma silhueta pronunciadamente assimétrica, donde se destaca uma 

extremidade distal apontada em contraponto a uma base cortante definida por talhe unifacial. A 

sua manufacturação estruturou-se no desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, 

tendo-se iniciado com o amplo aplanamento da face inferior, utilizada em seguida como plano 

de percussão para a obtenção das extracções que permitiram a configuração da face oposta e 

determinaram a definição da sua extremidade distal. 

Entre os bifaces amigdalóides curtos com talão integrou-se também um utensílio que à 

semelhança do anterior se destacava pelas suas dimensões relativamente pequenas e pela uti-

lização de um suporte que se revelou igualmente indeterminável (EST.155.1). Amplamente 

talhado numa das suas faces, apresenta, contudo, conservada na face oposta uma larga placa 

cortical, muito embora essa zona da peça se encontre seccionada lateralmente por uma fractura 
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ortogonal, oblíqua em relação ao eixo morfológico do utensílio, eliminando toda a zona 

proximal do bordo direito do biface. A reconstituição possível da sua silhueta permite, por seu 

turno, vislumbrar a imperfeita simetria da peça, complementar da sua secção longitudinal 

biconvexa e assimétrica, o que juntamente com a convexidade sinuosa dos seus dois bordos e a 

iregularidade do perfil das respectivas arestas constitui um dos principais elementos de 

caracterização deste biface. O esquema operatório subjacente à configuração deste utensílio 

baseou-se aparentemente no desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, 

integrando porém na sua face inferior mais do que uma geração de levantamentos, enquanto na 

face oposta tal transformação se limitou ao seccionamento de 2 amplas extracções transversais 

e unipolares, por uma terceira extracção, igualmente ampla, invasora e transversal, mas com 

uma direcção de percussão diametralmente oposta, recortando ainda o conjunto dois anteriores 

levantamentos, por forma a delimitar a morfologia arredondada da extremidade distal do 

utensílio. 

Um outro biface cujas dimensões bem mais expressivas da silhueta, em associação com o 

respectivo índice de aplanamento e a morfologia da sua zona proximal, determinaram também a 

sua integração entre os bifaces amigdalóides curtos com talão, resultou contudo do judicioso 

aproveitamento de um seixo rolado como suporte (EST.156). Relativamente à sua morfologia, 

persistem aí contudo algumas das mais significativas características observadas na peça 

anterior, com destaque para a assimetria da sua silhueta e o perfil longitudinal biconvexo e 

ligeiramente assimétrico, definindo-se na sua zona distal uma extremidade arredondada 

parcialmente por retoque, apesar de lateralmente se apresentar fracturada. Do ponto de vista 

tecnológico, a configuração deste utensílio baseou-se também no desenvolvimento alternante do 

talhe das suas duas faces, não eliminando aliás a incidência pontual de retoques de 

regularização nos seus bordos a relativa sinuosidade do perfil das respectivas arestas. 

A representação dos bifaces inventariados inclui ainda a identificação de um utensílio de 

bisel terminal e de um outro associado aos chamados bifaces diversos, ambos em quartzito, 

moderadamente boleados e resultantes da transformação de suportes não identificados, dada a 

total eliminação de vestígios morfológicos e/ou técnicos susceptíveis de permitirem vislumbrar 

o eventual aproveitamento de uma lasca ou de um seixo rolado, apenas para citar os exemplos 

tidos como mais comuns. 

No caso do biface de bisel terminal, a parcial preservação de alguns elementos morfológicos 

associáveis ao suporte original - ampla placa cortical conservada em posição central na face 

superior do utensílio e convexidade manifesta do reverso da peça - sugerem a possibilidade de o 

mesmo ter correspondido a uma ampla lasca de descorticagem (EST.158.2). O destaque neste 

utensílio vai no entanto para a sua silhueta relativamente equilibrada, ainda que não totalmente 

simétrica, donde emerge a definição de um amplo gume transversal bem delimitado dos bordos 

adjacentes, a par da sua secção longitudinal biconvexa e assimétrica. Do ponto de vista 

operatório a confecção desta peça desenvolveu-se de novo de acordo com uma sequência 

alternante do talhe das suas duas faces, o que certamente terá concorrido para o perfil sinuoso 
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das arestas dos seus dois bordos, tendo-se procedido ao afeiçoamento da extremidade distal 

através da interseção de um levantamento invasor e perpendicular ao eixo da peça na face 

inferior, com outro, posterior, obtido na face oposta na direcção do referido eixo da peça. 

Quanto aos bifaces diversos, neles se inclui um utensílio que pelas suas características 

morfológicas corresponde ao tradicional modelo dos chamados bifaces abevilenses, elaborado a 

partir de um suporte indeterminado por amplos levantamentos invasores, oblíquos e com os 

estigmas de talhe bem marcados, o que lhe confere um aspecto nucleiforme algo fruste, 

justificando plenamente a classificação proposta (EST.157.3). Esta situação é ainda reforçada 

pela silhueta grosseiramente elíptica e marcadamente assimétrica da peça, complementada não 

só por uma secção longitudinal biconvexa e igualmente assimétrica, como também pela 

acentuada sinuosidade do perfil das arestas dos seus dois bordos, resultando este último aspecto 

da sequência operatória alternante subjacente à sua configuração. 

Em contraponto aos 25 utensílios que pela amplitude do seu gume bifacial foram ante-

riormente repartidos por alguns dos principais grupos dos verdadeiros bifaces que a tipologia 

adoptada permite reconhecer, surgem em seguida 10 outras peças que denotando em geral um 

judicioso aproveitamento da morfologia original dos suportes utilizados, revelam todavia um 

gume periférico definido por talhe bifacial numa extensão inferior a 1/2 da periferia de cada 

utensílio. Trata-se em geral de peças resultantes da transformação de lascas suporte, muito 

embora em 3 casos se registasse o aproveitamento de seixos rolados e noutros tantos o tipo de 

suporte tenha mesmo permanecido indeterminável, associadas maioritariamente a silhuetas de 

recorte equilibrado, mas algo dissimétrico, e a secções longitudinais biconvexas e assimétricas, 

evidenciando extremidades distais de morfologia variável, ainda que frequentemente 

fracturadas, e bases na sua maioria espessas. A análise tecnológica do esquema operatório em 

que assentava a decisiva fase de configuração destes utensílios, permitiu observar mais uma vez 

a prevalência da opção por uma estratégia de desenvolvimento alternante do talhe das suas duas 

faces, registando-se a presença de 2 peças em que tal operação terá decorrido de forma alterna, 

enquanto noutras não foi possível vislumbrar a sequência de tais operações. 

Um dos aspectos mais curiosos do estudo destes utensílios reporta-se porém ao facto de a 

sua classificação, de acordo com os mesmos critérios com que se procedeu à individualização 

dos vários grupos de bifaces verdadeiros e à posterior identificação no interior de cada um deles 

de diferentes subtipos, permitir verificar nas suas linhas gerais a repetição dos mesmos padrões 

morfológicos aí registados, isto é, o predomínio dos grupos que pelo recorte das suas silhuetas - 

ovalares e afins ou amigdalóides - mais se aproximam da forma original dos suportes 

potencialmente utilizados, que corresponderiam as seixos rolados de forma, por norma, mais ou 

menos oblonga, não se afastando também muito dessa realidade as lascas que de suportes 

similares, mas melhor dimensionados, se poderiam obter. O número proporcionalmente mais 

expressivo de peças ovalares e afins que se identificaram entre os bifaces parciais reflectiria 

aliás essa mesma realidade (6 exemplares no total), dado tratarem-se agora de utensílios em que 

pela sua própria definição se procedeu apenas parcialmente a uma transformação da morfologia 
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original dos suportes, daí resultando uma menor diferenciação do produto final em relação a 

estes. Registe-se, todavia, a identificação entre os bifaces parciais de duas outras peças 

associáveis ao estereótipo dos bifaces amigdalóides com talão e de outras tantas identificáveis 

como bifaces parciais de bisel terminal. 

Uma das peças mais emblemáticas do grupo dos bifaces parciais corresponde a um utensílio 

elaborado a partir de um seixo rolado subanguloso cuja morfologia original se encontra 

conservada na metade inferior da peça, sendo em boa parte responsável pela definição da 

secção longitudinal biconvexa e assimétrica que o caracteriza (EST.157.2). Esta situação, 

decorrente da amplitude parcial do talhe nas duas faces, com uma incidência claramente restrita 

e marginal na face inferior, determina em grande medida uma silhueta elíptica e assimétrica 

cujas dimensões, juntamente com a morfologia da base, permitem a sua classificação morfo-

tipológica como biface parcial espesso ovalar com talão. O recorte ovalar da silhueta da peça é 

aliás sublinhado pela extremidade distal arredondada, definida em ambas as faces pela 

sobreposição de um primeiro levantamento de orientação não determinável por 2 levantamentos 

transversais e bipolares. Por último, refira-se que em termos operatórios o talhe das duas faces 

se desenvolveu de forma alternante, o que se traduziu na relativa sinuosidade do perfil das 

arestas dos seus dois bordos. 

Os 2 bifaces parciais amigdalóides que se identificaram partilhavam entre si silhuetas com 

simetria algo imperfeita e perfil longitudinais biconvexos e assimétricos, evidenciando ao 

mesmo tempo extremidades distais fracturadas. No que se refere à sua configuração, era em 

qualquer das peças nítido o desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, mesmo se 

num dos casos tal procedimento decorria do aproveitamento de uma ampla lasca de quartzito 

como suporte, enquanto no outro não era possível identificar o tipo de suporte utilizado. 

Entre os bifaces parciais de bisel terminal destaca-se pela sua morfologia relativamente 

apurada uma peça cuja silhueta evidencia uma notável simetria, muito embora fosse com-

plementada por uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica. Trata-se de um utensílio 

elaborado a partir de um suporte não identificável, com uma face superior amplamente talhada 

por mais do que uma geração de levantamentos, em contraponto à incidência restrita do talhe na 

face oposta, onde todavia se vislumbra também a presença de mais do que uma geração de 

levantamentos, conduzindo tal situação à sua associação aos chamados bifaces parciais 

(EST.158.1). De realçar ainda a circunstância de o esquema operatório em que se alicerçou o 

essencial do processo de configuração deste utensílio se ter traduzido no desenvolvimento 

alterno do talhe das suas duas faces, já que a incidência dos retoques de regularização em 

qualquer um dos seus dois bordos é diminuta, enquanto o afeiçoamento da característica 

extremidade distal se realizou na face inferior por uma judiciosa combinação de diferentes 

levantamentos, ligeiramente retocados na zona adjacente a um dos bordos, enquanto na face 

oposta se vislumbra essencialmente a pontual intervenção de retoques na definição da sua 

morfologia. 

É de acrescentar, em seguida, a presença de 3 utensílios similares aos bifaces verdadeiros e 
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aos bifaces parciais, dado que se tratava de peças cuja configuração se baseava na justaposição 

de duas faces de morfologia em geral convexa, mas que deles todavia se distinguiam pelo facto 

de apenas uma dessas faces ser definida por talhe, enquanto a face oposta resultava quase 

sempre de um judicioso aproveitamento da morfologia original do suporte, a qual podia 

corresponder tanto a uma superfície cortical de uma lasca de descorticagem, de um seixo rolado 

ou de uma calote de seixo, como ao reverso de uma lasca ou à superfície de clivagem de uma 

calote. No caso presente, todas as peças referidas apresentavam extremidades distais apontadas 

e silhuetas relativamente equilibradas, tendo curiosamente duas delas resultado da 

transformação de calotes de seixo, enquanto no terceiro uniface não foi possível identificar o 

tipo de suporte usado. 

Um dos utensílios referidos distinguia-se, porém, dos restantes não só pela acentuada as-

simetria da sua silhueta, como ainda por apresentar um índice de aplanamento que permitia a 

sua clara associação aos chamados bifaces planos, tendo sido classificado como um uniface 

plano “limande” com talão, dadas as principais dimensões da sua silhueta e a morfologia 

espessa da sua zona proximal. Os dois restantes unifaces correspondiam, por seu lado, ao 

paradigma dos bifaces amigdalóides com talão, apesar de numa das peças a má qualidade da sua 

matéria-prima impedir a identificação do suporte utilizado, a eventual presença de retoques de 

regularização dos seus dois bordos, o número preciso das extracções realizadas e a própria 

estratégia de afeiçoamento da extremidade distal da peça. 

O inventário dos utensílios agrupados na genérica rubrica dos bifaces termina com a 

contabilização de 5 peças fragmentadas, todas elas evidenciando características que justifi-

cavam a sua conexão com os utensílios acabados de descrever, sem que, todavia se pudesse 

reconstituir as suas características morfológicas originais de forma a determinar a sua adequada 

classificação de acordo com os parâmetros adoptados. Trata-se de peças seccionadas por 

fracturas de incidência e amplitude diversa, permitindo todas a identificação da morfologia 

original das respectivas zonas proximais, o mesmo sucedendo pontualmente com outros 

atributos morfológicos e/ou técnicos. 

Uma destas peças, por exemplo, apresenta uma extensa fractura longitudinal e ortogonal em 

relação às suas duas faces ao longo do respectivo bordo esquerdo, fractura essa que evidencia 

uma alteração do seu estado físico similar ao resto da peça, deixando preservada tanto a 

extremidade distal da peça como a sua zona proximal e permitindo ainda vislumbrar a estratégia 

alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. 

Noutro caso surge-nos um fragmento proximal de biface, seccionado por uma fractura 

transversal situada em posição mesial que se apresenta também alterado de forma similar ao 

resto da peça, inviabilizando qualquer tentativa de reconstituição da sua morfologia original. 

Apesar de tudo, é visível a sua relativa assimetria e o claro perfil plano-convexo, para o qual 

certamente terá contribuído o manifesto desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas 

faces, iniciado pela configuração de uma face superior onde a preservação central de uma 

superfície cortical é delimitada por levantamentos marginais oblíquos que em conjunto de-
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terminam a sua acentuada convexidade. A sua definição aparentemente fruste por amplas 

extracções bem marcadas, a ausência de retoques e a alteração da fractura que secciona este 

fragmento sugerem a possibilidade de poder corresponder a um utensílio fracturado no decurso 

do seu próprio processo de manufacturação, ao contrário da peça anterior, provavelmente 

partida durante a sua utilização. 

 

A análise global dos utensílios agrupados nesta rubrica permite destacar em primeiro lugar a 

importância relativa do conjunto dos bifaces propriamente ditos em relação aos chamados 

bifaces parciais, remetendo-se a presença dos unifaces a valores pouco expressivos. A quase 

totalidade dos verdadeiros bifaces reparte-se equitativamente entre grupo do bifaces ovalares e 

afins e o grupo dos bifaces amigdalóides, apresentando cada um destes grupos quantitativos 

similares aos dos bifaces parciais. Curiosamente, boa parte destes últimos evidenciam 

características que os aproximam em termos morfo-tipológicos dos bifaces ovalares e afins. 

Marginalmente representados, por vezes mesmo limitados a uma única peça, surgem não só os 

unifaces, como também alguns bifaces e bifaces parciais com bisel terminal, um utensílio 

morfologicamente associável aos lanceolados e um outro diverso. 

 
Quadro 11.31. Matoeira. Variação dos suportes utilizados entre os principais grupos tipológicos de 
bifaces. 

 

Lasca Seixo Calote ?

Bifaces lanceolados 1

Bifaces ovalares e afins 2 2 6

Bifaces amigdalóides 3 9

Bifaces de bisel terminal 1

Bifaces diversos 1

Bifaces parciais 5 2 3

Unifaces 2 1
 

 

Relativamente aos suportes utilizados, na esmagadora maioria dos utensílios inventariados 

eles revelaram-se indetermináveis, situação essa imputável à sua ampla transformação no 

âmbito do processo operatório em que se baseou a configuração destas peças. A excepção a esta 

regra reporta-se naturalmente aos bifaces parciais, onde metade dos utensílios contabilizados 

resultaram do judicioso aproveitamento de lascas como suporte, registando-se ainda noutras 

duas peças a utilização para o efeito de seixos rolados. De realçar, por outro lado, o 

particularismo evidenciado pelos unifaces, já que das 3 peças identificadas 2 foram manu-

facturadas a partir da transformação das únicas calotes de seixo usadas como suporte no âmbito 

da amostragem em estudo. 

Em todo caso, a prevalência de formas ovalares e afins ou amigdalóides permite sugerir a 
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relativa dependência da morfologia final destes utensílios, mesmo quando amplamente 

definidos por talhe, em relação ao volume inicial dos suportes utilizados, o que em termos 

tecnológicos leva a pensar que a configuração volumétrica das peças a obter, embora 

abrangente, se limitaria à alteração indispensável dos suportes escolhidos. É aliás no quadro de 

tais constrangimentos que se deve tentar compreender o predomínio das morfologias espessas 

nas zonas proximais destas peças (abarcando um total de 22 exemplares), situação essa 

particularmente destacada entre os utensílios cujo suporte corresponde inequivocamente a um 

seixo rolado, mesmo se subsiste com um apreciável número de outros bifaces com base cortante 

(14 exemplares no total), resultantes na sua maioria do afeiçoamento unifacial dessa zona das 

peças. 

Não deixa, contudo, de ser significativo verificar pela análise estatística das principais di-

mensões destas peças que a sua largura, tendo em conta os valores correspondentes às duas 

medidas de tendência central, corresponde a cerca de 2/3 do respectivo comprimento, enquanto 

os valores respeitantes à sua espessura apresentam quantitativos relativamente expressivos. 

 
Quadro 11.32. Matoeira. Estatística das dimensões dos bifaces ( em mm ). 

 

N Min Max Média Mediana Desv. padrão

Comprimento 43 80 190 134,6 135 26,18

Largura 43 53 111 86,5 86 12,96

Espessura 43 31 78 50,5 49 10,06

 

 

Quando se procede à observação dos polígonos de frequências das principais dimensões 

destes utensílios ressalta de imediato a distribuição plurimodal do seu comprimento pelas várias 

categorias dimensionais consideradas, enquanto pata a largura e espessura essa mesma 

distribuição evidencia um carácter marcadamente unimodal, bem mais acentuado no caso da  
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 Fig. 11.5. Matoeira. Comprimento da totalidade dos bifaces estudados (polígono de frequências). 
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espessura. Trata-se, no entanto, de um padrão idêntico ao observável na análise deste tipo de 

utensílios noutros contextos arqueológicos similares (veja-se a este propósito e em termos 

comparativos, por exemplo, o estudo realizado no âmbito da estação paleolítica de 

Pousias/Quinta do Cónego). 
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 Fig. 11.6. Matoeira. Largura da totalidade dos bifaces estudados (polígono de frequências). 
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Fig. 11.7. Matoeira. Espessura da totalidade dos bifaces estudados (polígono de frequências). 
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Por outro lado, a média dos principais índices determinados no âmbito da caracterização 

destes utensílios testemunha também o reduzido alongamento destas peças, em contraponto ao 

acentuado arredondamento das suas bases e à sua maior espessura. Da mesma forma, é também 

de realçar o expressivo índice de bifacialidade que se apurou, a par do baixo valor do respectivo 

índice de unifacialidade e de um índice do gume original que se revelou nulo. Sublinhe-se que, 

no seu conjunto, estes dados confirmam em pleno o essencial das observações decorrentes da 

caracterização morfológica destes utensílios. 

 
Quadro 11.33. Matoeira. Média dos principais índices aferidos para a caracterização dos bifaces. 
 

C/a C/L m/L*100 L/e Pgb/Pta Pgr/Pgb Ptg/Pgr

2,72 1,56 94,1 1,7 0,6 0,32 0

 
 

Um dos atributos mais significativos que emerge da observação destes utensílios reporta-se à 

morfologia da sua extremidade distal, a qual é em geral definida no decurso do próprio processo 

operatório de configuração destes utensílios, embora seja quase sempre objecto de um processo 

de definição específico. O destaque que em termos morfológicos lhe é amiúde atribuído, assim 

como a circunstância de corresponder à zona destas peças que mais frequentemente surge 

fracturada, ainda que a este último aspecto não seja também estranha a fragilidade que muitas 

das vezes evidencia, é bem demonstrativo da sua particular importância na definição da 

funcionalidade destes utensílios.  

Quanto à forma da zona proximal destes utensílios, não deixa de ser significativo verificar a 

preponderância das peças com base espessa, situação essa naturalmente acentuada entre os 

utensílios elaborados a partir de seixos rolados, já que no que refere aos outros suportes 

considerados não se vislumbra qualquer conexão significativa. 

 
Quadro 11.34. Matoeira. Variação da morfologia da zona proximal dos bifaces em função do tipo de 
suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo Calote ? Totais

Cortante 3 1 10 14

Espessa 3 5 2 12 22

Mista 2 1 3 6
 

   

Entre as peças aqui estudadas predominam claramente, por outro lado, as extremidades 

distais apontadas, destacando-se em seguida, pela sua relativa importância quantitativa, os 

utensílios cuja zona distal se apresenta seccionada por uma fractura que inviabiliza a identi-

ficação da respectiva morfologia. Os bifaces com uma extremidade distal arredondada surgem 
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assim num plano relativamente secundário, evidenciando em relação às peças apontadas uma 

relação de cerca de 1 para 2, enquanto as peças biseladas se remetem para uma posição ainda 

menos representativa. Na combinação entre a morfologia da extremidade distal destas peças e a 

sua inserção nos seus principais agrupamentos tipológicos, exceptuando a óbvia e directa 

ligação entre as extremidades biseladas e os bifaces ou bifaces parciais de bisel terminal, não se 

vislumbra porém a definição de qualquer outra conexão, coexistindo entre os chamados bifaces 

ovalares e afins tanto peças claramente apontadas, como outras cuja morfologia da zona distal 

se apresenta arredondada. O mesmo sucede quando se procede à correlação da morfologia da 

extremidade distal de cada peça e o tipo de suporte usado, embora aqui o destaque vá na 

generalidade dos casos para os utensílios cujo suporte não foi sequer identificado. 

 
Quadro 11.35. Matoeira. Variação do afeiçoamento da zona distal dos bifaces em função do tipo de 
suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo Calote ? Totais

Arredondada 4 4 8

Apontada 2 3 2 9 16

Bisel terminal 1 2 3

Fracturada 4 9 13
 

 

Já da correlação entre a morfologia da extremidade distal dos bifaces e o afeiçoamento da 

respectiva extremidade distal é, por seu lado, apenas de destacar a ligeira emergência como 

padrão mais significativo de peças apontadas com base espessa, evidenciando entre si as 

restantes combinatórias possíveis variações quantitativas sem aparente significado. 

 
Quadro 11.36. Matoeira. Correlação entre a morfologia da extremidade proximal dos bifaces e o 
afeiçoamento da sua extremidade distal. 

 

Cortante Espessa Mista

Arredondada 4 4

Apontada 4 9 3

Bisel terminal 1 2

Fracturada 5 5 2
 

 

Quanto à análise da silhueta destes bifaces, era por demais notório o predomínio dos 

utensílios com uma simetria algo irregular, abrangendo cerca de 1/2 das peças inventariadas, 

seguindo-se pela sua ordem de importância os utensílios que se destacavam pela manifesta 

assimetria das respectivas silhuetas, correspondendo a cerca de 2/3 das peças anteriormente 

referidas, enquanto os bifaces com um apurado recorte simétrico não abrangiam mais de 1/3 

desse mesmo conjunto. Salientava-se, contudo, o número de peças obtidas a partir da trans-
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formação de suportes não identificáveis cuja silhueta denotava uma simetria não muito 

equilibrada, a relativa paridade entre as peças assimétricas na utilização de seixos rolados como 

suporte ou da impossibilidade de se proceder à sua adequada identificação, bem como a 

circunstância de a totalidade das silhuetas simétricas se encontrar associada a bifaces cujo 

suporte se revelou igualmente indeterminado. 

 
Quadro 11.37. Matoeira. Correlação entre a silhueta dos bifaces estudados e o tipo de suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo Calote ? Totais

Simétrica 1 6 1 6 14

Simetria não equilibrada 7 1 1 12 21

Assimétrica 6 6
 

         

Finalmente, no que se refere à secção longitudinal destas peças, regista-se o inequívoco 

predomínio dos perfis biconvexos e assimétricos, limitando-se as peças com secção biconvexa e 

simétrica ou tabular a uma presença residual. Mesmo os bifaces de perfil plano-convexo não 

representam mais de 1/3 do total das peças mais representativas. O padrão predominante 

correspondia aqui a peças de secção biconvexa e assimétrica resultante do aproveitamento de 

suportes cuja ampla transformação no âmbito do processo de configuração que conduziu à 

definição destas peças inviabilizou a sua adequada identificação. 

 
Quadro 11.38. Matoeira. Correlação entre a secção longitudinal dos bifaces e o tipo de suporte utilizado. 
 

Lasca Seixo Calote ? Totais

Biconvexa assimétrica 6 6 16 28

Biconvexa simétrica 1 1

Plano-convexa 2 1 6 9

Tabular 1 1 1 3
 

 

De um ponto de vista tecnológico, a presença deste conjunto significativo de utensílios no 

âmbito  dos  sistemas de produção  de  materiais líticos existentes nas colecções provenientes 

da jazida de Matoeira, testemunha o desenvolvimento de uma importante e autónoma cadeia 

operatória de produção de bifaces, integrando não só um esquema conceptual préviamente bem 

definido, como ainda um processo operatório de manufactura da peça que integrava desde logo 

diversas variantes possíveis à execução de determinadas etapas. 

No que se refere ao primeiro ponto, o objectivo era a criação de uma peça volumétricamente 

definida pela aposição de duas faces tendencialmente convexas, de cuja intersecção resultava 

um gume cortante periférico de extensão variável que convergiria numa extremidade distal 

devidamente configurada. Tratava-se pois, no essencial, de um projecto similar aos observáveis 
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no estudo anteriormente realizado de outras indústrias acheulenses.  

O aprovisionamento da matéria-prima necessária para a confecção destas peças efectuou-se 

no próprio local da jazida, com o aproveitamento dos seixos rolados de quartzito angulosos e 

subangulosos que aí abundavam, situação essa bem visível nas irregularidades observadas 

nalgumas placas corticais que frequentemente se encontram preservadas nos utensílios, bem 

como na própria morfologia marcadamente assimétrica de certas peças. A relativa abundância 

da matéria-prima não impedia contudo que se procedesse a uma criteriosa escolha dos 

respectivos suportes em função da maior ou menor adequação da sua morfologia original para o 

fim em vista, quer estes pudessem corresponder a simples seixos rolados, quer se tratasse de 

lascas obtidas premeditadamente ou não para o mesmo efeito. Em todo caso, a abundância de 

peças cujo suporte não foi identificado e o apreciável índice de bifacialidade que era observável 

no conjunto dos utensílios inventariados, deixava entrever uma realidade na qual a generalidade 

das peças se apresentava amplamente talhada, mesmo se tal transformação não se reflectia 

numa alteração significativa da massa inicial dos suportes usados, como se depreendia do facto 

de na sua maioria elas serem associáveis a morfo-tipos com silhuetas muito próximas das dos 

tradicionais suportes. 

Ao aprovisionamento da matéria-prima e à escolha ou produção de suportes, seguia-se o 

processo de configuração destes utensílios, o qual assentava basicamente no desenvolvimento 

alternante do talhe em torno de uma aresta, por forma a que com a sua progressiva extensão se 

alcançasse a definição das duas faces justapostas, muitas das vezes através de esboços 

sucessivos e com a intervenção de mais do que uma geração de levantamentos. Opcionalmente, 

procedia-se muitas das vezes à regularização por retoques dos bordos do utensílio assim 

definido, procurando-se eliminar as irregularidades mais proeminentes decorrentes da inter-

secção das extracções ou mesmo de pontuais anomalias da matéria-prima, incidindo priori-

tariamente tal trabalho na zona mesial dos seus bordos. Em nenhuma destas situações se 

vislumbrava todavia a utilização de percutor brando. 

O afeiçoamento da extremidade distal processava-se em regra através da intersecção, pelo 

menos numa das suas faces, de dois levantamentos tendencialmente transversais e bipolares que 

permitiam o destacar de uma ponta, embora fosse complementarmente frequente tal operação 

ser completada pela intervenção do retoque, retoque este que todavia desempenhava um papel 

incontornável quando se tratava de proceder ao arredondamento dessa zona dos utensílios. 

A correlação entre a morfologia da extremidade distal destes utensílios e a estratégia de 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces não permite porém destacar a emergência de 

qualquer padrão significativo, evidenciando-se apenas a maior diversidade morfológica da zona 

distal das peças elaboradas de acordo com uma sequência alternante do talhe das suas duas 

faces, o mesmo aliás sucedendo quando se procede à correlação da estratégia operatória do 

talhe das suas duas faces com a respectiva classificação morfo-tipológica. 
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Quadro 11.39. Matoeira. Correlação entre as diferentes estratégias de desenvolvimento do talhe das duas 
faces dos bifaces com a morfologia da sua extremidade distal. 
 

Arredondada Apontada Bisel terminal Fracturada

Alternante 8 7 2 8

Alterna 2 1

Sequencial 2 1

Indeterminável 1 2
 

 

 
Quadro 11.40. Matoeira. Distribuição dos principais grupos tipológicos de bifaces pelas diferentes 
estratégias de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. 

 

Alternante Alterna Sequencial Indeterminável

Bifaces lanceolados 1

Bifaces ovalares e afins 6 1 3

Bifaces amigdalóides 9 2 1

Bifaces de bisel terminal 1

Bifaces diversos 1

Bifaces parciais 7 2 1
 

 

Situação um pouco diferente sucede quando se procede à análise da variação dessas es-

tratégias operatórias de configuração dos bifaces em função do tipo de suporte utilizado no seu 

próprio processo de confecção, onde o número de peças elaboradas segundo uma sequência 

alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces manufacturadas a partir de suportes 

não identificáveis é visivelmente maioritário. De igual forma se destaca também a exclusiva 

concentração dos bifaces resultantes do aproveitamento de seixos rolados entre as peças 

associadas ao talhe alternante das suas duas faces. 

 
Quadro 11.41. Matoeira. Distribuição dos bifaces pelas diferentes estratégias de desenvolvimento do talhe 
das suas duas faces e sua variação em função do suporte utilizado. 

 

Lasca Seixo ?

Alternante 4 7 14

Alterna 2 2

Sequencial 4

Indeterminável 1 2
 

 

Relativamente à fase de utilização e posterior abandono destes utensílios, é de sublinhar que 

a posição claramente derivada da generalidade dos materiais inviabiliza qualquer aproximação 
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fidedigna a essa mesma realidade, mesmo se pontualmente a fragmentação de uma ou outra 

peça pode ser eventualmente imputável a sua utilização, podendo ser por si só justificativa do 

seu posterior abandono. 

 

11.6.2.2.2. Machados de mão 

Os 10 machados de mão identificados no decurso do estudo das colecções da jazida pa-

leolítica de Matoeira correspondem apenas 3% do total dos materiais reunidos e a 12,5% dos 

utensílios aí contabilizados, representando pela sua dimensão quantitativa o terceiro grupo de 

utensílios mais importante, a seguir aos utensílios sobre lasca e a grande distância dos bifaces, 

superando apenas o heterogéneo grupo dos utensílios diversos. Trata-se na sua totalidade de um 

grupo de utensílios de quartzito moderadamente boleados, através da prévia definição de 

suportes pré-determinados e da sua subsequente transformação, operação esta limitada em geral 

à regularização dos bordos por retoque, não se vislumbrando no entanto em qualquer momento 

destas sucessivas transformações testemunhos da utilização do percutor brando. 

A caracterização morfológica destes utensílios permite ainda sublinhar o claro predomínio 

dos machados de mão com uma silhueta de recorte em U, nem sempre equilibrada e simétrica, 

bem como a representação maioritária das secções transversais tabulares, enquanto no que se 

refere à sua direcção de percussão se regista uma manifesta diversidade de situações. O 

elemento mais relevante desta realidade reporta-se no entanto ao facto de todas as peças 

estudadas apresentarem o respectivo gume pré-determinado através da prévia obtenção de um 

primeiro levantamento no núcleo onde em seguida se procedeu à extracção da lasca suporte, 

recortando este o negativo da anterior extracção e resultando a definição do gume da sua 

intersecção com a face de lascamento da lasca suporte. 

 
Quadro 11.42. Matoeira. Distribuição dos machados de mão pelos vários tipos classificativos 
identificados e sua correlação com a respectiva silhueta. 

 

Tipo I Tipo I I Tipo V I

U 7 1 1

V 1
 

 

Em termos classificativos, este utensílios repartem-se assim exclusivamente entre os tipos I, 

II e VI, com destaque evidente para o tipo I, o qual configura entre os tipos referidos o modelo 

tecnicamente considerado como menos complexo. Como já se viu, a generalidade destas peças 

apresenta uma característica secção em U, denotando uma inequívoca dependência da 

morfologia original dos suportes utilizados, reportando-se a única excepção inventariada a um 

utensílio do tipo II. Paralelamente, da correlação dos diferentes tipos de machados de mão com 

a respectiva direcção de percussão não surge qualquer conexão privilegiada, apenas se podendo 

sublinhar a ampla dispersão dos utensílios estudados pelas várias alternativas identificadas. 
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No seu conjunto, as 7 peças associadas ao tipo I dos machados de mão evidenciavam de 

novo na sua totalidade uma silhueta de recorte em U, por vezes marcadamente assimétrica, 

secção transversal preferencialmente tabular e extremidades proximais de morfologia na maior 

parte dos casos espessas. 

 
Quadro 11.43. Matoeira. Correlação entre a classificação dos machados de mão e a sua direcção de 
percussão. 

 

W E N NW ?

Tipo  I 1 2 2 2

Tipo  I I 1 1

Tipo  V I 1
 

   

Frequentemente procurava-se tirar o máximo partido possível da morfologia original do 

suporte, reduzindo-se ao indispensável a regularização dos respectivos bordos por retoque. 

Numa das peças estudadas, elaborada a partir de uma lasca de tipo 5A cujo talão cortical se 

encontra preservado na base espessa do utensílio, o trabalho final de adaptação da lasca suporte 

às condições de preensão adequadas restringiu-se ao retoque parcial do seu bordo direito, dado 

que no bordo oposto se aproveitou a morfologia local da sua superfície cortical que aí define 

um pronunciado dorso natural. O resultado final traduziu-se pois na produção de uma peça de 

recorte equilibrado e simétrico que se aproxima do limite possível de definição dos machados 

de mão, baseada essencialmente na pré-determinação do seu gume característico inerente à 

própria obtenção da lasca suporte. Num outro caso bem mais extremo, o aproveitamento de uma 

lasca de descorticagem de tipo 4A cujo contorno cortical apresenta em toda a sua extensão uma 

morfologia em dorso abrupto acentuado, no qual se integra aliás o próprio talão cortical da 

peça, levou à definição de uma peça morfológicamente em tudo similar aos machados de mão 

de tipo I, sugerindo mesmo os retoques de utilização observáveis no seu gume pré-determinado 

uma idêntica funcionalidade, pelo que se optou por considerar a sua inventariação no âmbito do 

estudo dos machados de mão, apesar de nos termos estritamente morfo-técnicos da sua 

definição ele não corresponder de facto a um utensílio deste tipo. A esta decisão não foi porém 

estranha a circunstância de se considerar bem mais significativa para a caracterização destes 

utensílios a pré-determinação do respectivo gume distal do que a subsequente regularização dos 

seus bordos. 

Entre os machados de mão de tipo I é ainda de destacar a identificação de uma peça que em 

termos classificativos foi associada a uma situação de clara transição entre o tipo I e o tipo II. 

Trata-se agora de um utensílio resultante do aproveitamento de uma lasca de quartzito de 

segunda geração e talão suprimido, de novo moderadamente boleado, mas com uma parcial 

eolização da sua superfície, exibindo uma silhueta equilibrada e simétrica em cuja extremidade 

distal se destaca um gume convexo e transversal ao eixo morfológico da peça, definido pelo 
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recorte do amplo negativo de uma extracção anterior à própria produção do suporte - o que 

testemunha a sua inquestionável pré-determinação - que ao estender-se pela quase totalidade da 

face superior do machado de mão o vai aproximar do arquétipo tradicional dos machados de 

mão de tipo II, resultantes da transformação de lascas amplamente descorticadas. 

Os machados de mão de tipo II, por seu turno, encontram-se representados por 2 utensílios 

relativamente evoluídos, ainda que algo distintos entre si. Uma destas peças destaca-se pela sua 

silhueta em V, complementada por uma secção transversal tabular e um gume transversal 

convexo em posição oblíqua em relação ao eixo morfológico do machado de mão, ao qual se 

contrapõe uma base de morfologia cortante determinada pela própria lasca suporte. Esta 

corresponde a uma lasca de segunda geração que conserva no respectivo bordo distal um dorso 

cortical integrado na definição da zona proximal do bordo esquerdo do utensílio final, enquanto 

para a regularização do bordo oposto se aproveitou parcialmente o talão cortical do suporte, 

seccionado em parte pelo retoque adjacente de configuração da peça. O outro utensílio referido 

apresenta, por seu turno, uma silhueta em U bastante equilibrada e na qual se integra um gume 

distal bem destacado, convexo e transversal, delimitado pela regularização de 2 bordos 

adjacentes através de um retoque total, contínuo e tendencialmente invasor. O suporte utilizado 

corresponde agora a uma lasca de tipo 17A com talão facetado. 

A peça mais curiosa e também mais emblemática do conjunto de utensílios estudados re-

sultou da transformação de uma lasca de tipo Kombewa de segunda geração, muito embora o 

gume distal e transversal do machado de mão daí obtido se apresente definido pela intersecção 

da superfície de lascamento do reverso do suporte com o negativo de um levantamento anterior 

à própria extracção do suporte, configurando assim uma clara situação de pré-determinação do 

gume (EST.158.3). Mas se esta última característica aproximava o utensílio final dos machados 

de mão de tipo I e/ou II, entendeu-se porém aceitar como prevalecente o processo de pré-

determinação do suporte de acordo com o método de debitagem Kombewa, designando 

consequentemente a peça como um machado de mão correspondente a uma situação de 

transição entre o tipo VI e II, tendo-se optado por este último em detrimento do tipo I devido ao 

facto de a face superior do utensílio surgir recortada em cerca de metade da sua superfície pelos 

negativos de anteriores levantamentos. Sublinhe-se que o machado de mão assim obtido 

evidenciava uma silhueta de recorte equilibrado e simétrico, não obstante a regularização dos 

seus bordos se apresentar bastante reduzida e disseminada. 

Em termos gerais, é de sublinhar no âmbito da análise conjunta destes utensílios a ausência 

de machados de mão de tipo 0, facto que sugerindo aparentemente a deficiente represen-

tatividade da amostragem em estudo é no entanto confrontado com a sua limitada expressão 

quantitativa. Esta situação não impede contudo que os utensílios inventariados testemunhem a 

existência de uma cadeia operatória autónoma de configuração, alicerçada naturalmente no 

aprovisionamento local da matéria-prima e na exploração subsequente de núcleos de grandes 

dimensões susceptíveis de permitirem não só a obtenção das lascas suportes necessárias, mas 

também a própria pré-determinação dos respectivos gumes através de uma judiciosa e 
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premeditada exploração, núcleos esses, recorde-se, que na sua esmagadora maioria se 

apresentavam intensivamente explorados. Os suportes assim obtidos estavam porém longe de 

evidenciarem uma expressiva padronização, o que em conjugação com um trabalho de 

regularização dos bordos frequentemente reduzido ao mínimo indispensável, conduziu amiúde 

ao aparecimento de utensílios de silhueta pouco equilibrada e dissimétrica, que coexistiam com 

outros de recorte bem mais equilibrado. 

 

11.6.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lasca, reunindo um total de 23 peças de quartzito, na sua esmagadora 

maioria com arestas de talhe moderadamente boleadas - a excepção reporta-se a dois objectos 

cujo estado físico se apresenta incólume - correspondem a 6,8% do total dos materiais as-

sociáveis à jazida de Matoeira e a 28,8% dos utensílios entre eles identificados, o que os 

transforma no segundo grupo de utensílios numéricamente mais importante do conjunto 

estudado, logo a seguir aos bifaces.  

Não contabilizados entre os utensílios sobre lasca há ainda que relembrar a presença de 12 

lascas retocadas e outras 11 com retoques, todas igualmente em quartzito e com uma alteração 

do seu estado físico idêntica à da maioria esmagadora dos materiais inventariados. Trata-se 

quase sempre de lascas de primeira geração e associadas a diferentes tipos de talão, apre-

sentando no primeiro caso referido uma transformação circunscrita da sua morfologia original 

por retoque, sem que contudo daí resulte a definição de uma zona activa explícita, enquanto as 

restantes lascas surgem associadas ao desenvolvimento disperso e algo aleatório de retoques, 

situação essa muitas das vezes imputável a acções mecânicas de origem natural. 

No que se refere contudo aos utensílios sobre lasca, regista-se de novo a escolha como 

suporte preferencial de lascas de primeira geração, associáveis em geral a diferentes tipos de 

talões, sem que se possa definir a selecção de qualquer padrão particular e não sendo também 

de admitir, consequentemente, a sua premeditada produção. De igual forma, no que se refere à 

sua classificação tipológica, não se vislumbra igualmente o predomínio de qualquer grupo 

específico de utensílios sobre lasca, devendo-se aliás destacar, em contrapartida, o significativo 

número de peças que pela sua atipicidade foram integradas no grupo dos chamados diversos. 

 
Quadro 11.44. Matoeira. Composição tipológica dos utensílios sobre lasca identificados. 

 

Tipo Nº Tipo Nº

Lascas Levallois 1 Entalhes 3

Raspadores 6 Denticulados 4

Lascas-raspadores 1 Utensílios compósitos 1

Furadores 2 Utensílios diversos 5
 

 

A primeira peça a referir corresponde a uma típica lasca Levallois de quartzito, com uma 
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largura ligeiramente superior ao comprimento, relativamente adelgaçada, amplo talão facetado 

e o anverso recortado por diversos negativos com orientação centrípeta. A sua presença, ainda 

que limitada à condição de exemplar único, não deixa porém de constituir um testemunho do 

conhecimento e utilização do respectivo método de debitagem, embora seja ao mesmo tempo 

demonstrativo do seu parco desenvolvimento. 

Segue-se um conjunto de 6 raspadores, 3 dos quais definidos pelo retoque contínuo do bordo 

distal das respectivas lascas suporte, todas elas amplamente descorticadas na sua face superior 

mas com talão cortical, enquanto dois dos restantes utensílios apresentam o gume retocado 

desenvolvido ao longo de um dos seus bordos laterais e o último constitui um claro arquétipo 

dos chamados raspadores convergentes. Um dos raspadores laterais resultou da transformação 

de uma alongada lasca de tipo 24A, com a definição por retoque contínuo de um gume 

rectilíneo ao longo da zona distal e mesial do seu bordo direito, gume esse em oposição ao 

dorso cortical que ocupa o bordo oposto em toda a sua extensão. O outro raspador lateral 

resultou da transformação de uma lasca de descorticagem cujo talão havia sido suprimido, 

tendo-se procedido para o efeito à regularização do seu oblíquo bordo esquerdo por intermédio 

de um retoque contínuo de tipo escalariforme. Por seu turno, o único raspador convergente 

identificado foi sumariamente definido a partir de uma lasca 26A por retoque marginal dos seus 

dois bordos, de que resultou a criação de um gume convexo no seu bordo esquerdo e de um 

gume côncavo no bordo direito, registando-se ainda um premeditado adelgaçamento da zona 

mesial do respectivo bordo direito por intermédio de retoques invasores e rasantes, 

aparentemente posteriores à criação do gume. Quanto aos 3 raspadores transversais a que já se 

aludiu, dois deles evidenciam um gume rectilíneo definido por retoques contínuos, em geral 

ligeiramente oblíquos e sobrepostos, enquanto o terceiro apresenta um gume claramente 

convexo e relativamente desviado, criado agora pela incidência de um retoque contínuo, 

marginal e acentuadamente oblíquo. 

Por razões de relativa afinidade, assinala-se de seguida a presença de uma lasca-raspador em 

quartzito e não alterada, decorrente da adequada transformação de uma lasca de descorticagem 

de tipo 1A, algo alargada e de médias dimensões. 

De acordo com a ordem da lista tipológica definida por F. Bordes para o Paleolítico inferior 

e médio, surge em seguida o grupo dos furadores, representados aqui apenas por duas peças, 

ambas denotando uma clara atipicidade não só pela forma fruste como nelas se procedeu ao 

destacar da ponta relativamente afilada, como também pela circunstância de essas pontas se 

apresentarem claramente rombudas, mesmo se numa das peças a sua caracterização é 

parcialmente penalizada pela fractura da sua extremidade. Neste último caso a transformação 

operada consistiu no destacar da ponta na zona distal de uma lasca de tipo 9A por 3 amplos 

retoques alternos, enquanto na outra peça a definição de uma ponta de grandes dimensões e 

ligeiramente desviada em relação ao eixo técnico do suporte é da responsabilidade de 2 amplos 

levantamentos directos de concavidade bastante pronunciada. 

Os 3 entalhes identificados, por seu turno, são na sua totalidade directos e localizam-se num 



Colecções do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia                                                                     579 

 

dos bordos laterais das respectivas lascas suportes, as quais correspondem a lascas de primeira 

geração, duas das quais com talão liso e uma terceira com talão facetado. Um deles, definido 

por um amplo entalhe clactonense retocado a posteriori, resultou do aproveitamento de uma 

espessa lasca 14A que se apresentava seccionada por um acidente de fractura de tipo buril de 

Siret, situação esta que nas suas linhas gerais é de novo observável num dos outros entalhes 

inventariados, o qual resulta igualmente do aproveitamento de uma lasca de tipo 14A de 

grandes dimensões. Características similares são ainda observáveis no outro entalhe, 

aparentemente diferenciado pela circunstância de ter sido definido numa lasca de tipo 12A. 

Entre os denticulados contabilizaram-se 4 peças, duas das quais evidenciando a sua zona 

activa definida num dos bordos das respectivas lascas suportes, enquanto nos restantes uten-

sílios ela surge no bordo distal, o que permite designá-los secundariamente como denticulados 

transversais, por oposição aos dois primeiros denticulados laterais. Um dos denticulados 

transversais resultou da criação no bordo distal de uma espessa lasca de quartzito de tipo 18 de 

dois entalhes clactonenses, adjacentes e directos, ambos obtidos a partir de um plano de 

percussão formado por um amplo levantamento inverso, enquanto o outro utensílio tipo-

logicamente similar decorreu do aproveitamento de uma pequena lasca, igualmente de tipo 18 e 

com talão liso, na qual se procedeu à definição de um gume serrilhado com a obtenção de 

pequenos entalhes retocados. Quanto aos denticulados laterais, um deles apresenta a sua 

característica denticulação definida por pequenos levantamentos reentrantes, directos e 

oblíquos ao longo do bordo esquerdo da respectiva lasca suporte, enquanto no outro se vis-

lumbra a presença de 3 pequenos entalhes clactonenses num dos seus bordos laterais. 

À margem dos diferentes tipos tradicionalmente definidos no âmbito das indústrias líticas 

associáveis ao Paleolítico inferior e médio, assinalou-se a presença de uma peça com claros 

indícios da criação de duas áreas activas bem diferenciadas, cada uma delas susceptível de por 

si mesma permitir a individualização de dois distintos utensílios sobre lasca - correspondente 

num dos casos a um raspador lateral côncavo e no outro a um amplo entalhe lateral retocado - 

sem que se possa verificar a prevalência de qualquer um deles sobre o outro, pelo que se optou 

por considerar o seu estudo global à parte como um utensílio compósito, aproximando-o apenas 

em termos descritivos dos chamados utensílios diversos. Registe-se ainda que se trata de um 

dos poucos utensílios sobre lasca em quartzito que não apresenta qualquer alteração 

significativa do seu estado físico. 

Quanto aos referidos utensílios diversos, as 5 peças neles integradas evidenciam carac-

terísticas que primam pela atipicidade dos seus principais atributos individualizadores, embora 

pontualmente tal situação seja ainda agravada pela má qualidade da matéria-prima utilizada. 

Num dos casos, por exemplo, surge-nos uma espessa lasca cortical cujo talão foi suprimido por 

amplos retoques invasores e onde se observa num dos bordos a presença de retoques 

entalhantes, bem marcados e discontínuos, sem que daí decorra a definição de qualquer zona 

activa particularmente característica, embora toda a transformação descrita seja no seu conjunto 

responsável pela impossibilidade de se proceder à classificação da lasca suporte. Outro destes 



580                                                                               O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

utensílios diversos, por seu turno, resultou do aproveitamento de uma lasca de quartzito com 

inúmeros veios de quartzo intercalados e cujo talão foi também suprimido, apresentando em 

toda a sua periferia diversos levantamentos isolados, esboçando numa ou noutra zona alguma 

continuidade e levando num dos bordos da peça à definição de um gume bifacial. 

Pode-se pois concluir que, apesar da sua relativa importância quantitativa no quadro dos 

utensílios contabilizados na indústria lítica da jazida de Matoeira, os utensílios sobre lasca 

estudados destacam-se tanto pela sua ampla dispersão por diversos grupos tipológicos, não se 

vislumbrando a emergência de qualquer padrão prevalecente, como pela manifesta atipicidade 

de muitos dos seus constituintes. Não se podendo, contudo, associar a produção dos seus 

suportes a uma cadeia operatória de debitagem específica, não é contudo possível deixar de 

registar a existência de uma cadeia operatória própria de produção de utensílios sobre lasca, 

mesmo se a sua reduzida autonomia a restringe à diversificada transformação por retoque de 

uma pequena parte da morfologia dos seus suportes, por forma a criar uma zona activa 

específica. 

 

11.6.2.2.4. Utensílios diversos 

Neste grupo integraram-se tanto utensílios associáveis a determinados tipos específicos e 

bem definidos, mas cuja residual representação entre as indústrias estudadas não justificava o 

desenvolvimento autónomo do seu estudo, o que era frequentemente o caso dos triedros, como 

outros utensílios com zonas activas bem destacadas, muito embora não fossem correlacionáveis 

com nenhum dos grupos tradicionalmente individualizados e se distinguissem amiúde dos 

utensílios sobre lasca por resultarem da transformação de distintos suportes. 

Os 4 utensílios diversos aqui identificados constituiam porém o grupo de utensílios pior 

representado, correspondendo apenas a 1,2% do total dos materiais inventariados e a 5% dos 

respectivos utensílios, todos eles resultantes do aproveitamento do quartzito como matéria-

prima e apresentando-se moderadamente boleados. A excepção a esta regra reporta-se a um 

utensílio muito rolado, definido por um retoque similar ao dos raspadores, mas incidindo sobre 

um suporte claramente diferenciado das lascas, resultante muito provavelmente do 

fraccionamento de um seixo rolado, ainda que não seja possível estabelecer a sua adequada 

identificação. Outro utensílio cuja potencial zona activa se circunscreve a um gume com 

idênticas características, mas que todavia se apresenta bem menos afectado pela alteração do 

seu estado físico, foi também elaborado a partir de um suporte não identificado, para o que 

certamente terá concorrido a má qualidade da matéria-prima utilizada, bem visível nas múltiplas 

clivagens que apresenta e nos numerosos ressaltos que afectam o talhe que nele incide. 

Situação bem diferente reporta-se a um utensílio definido a partir de um seixo rolado an-

guloso, seccionado numa das suas extremidades por 2 amplas extracções adjacentes cuja in-

tersecção confere localmente à peça uma morfologia triédrica, sem contudo permitir que se 

possa falar no destacar de uma ponta. 

A par destas peças algo atípicas, identificou-se a presença de um verdadeiro triedro, o qual 
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corresponde aliás ao arquétipo morfo-tipológico tradicional deste tipo de utensílio. Trata-se, na 

verdade, de uma peça definida a partir de um suporte indeterminado, com uma base espessa e 

parcialmente cortical, donde se destaca todo um volume afilado e com uma secção transversal 

de recorte marcadamente triangular, que culmina numa extremidade distal apontada, ainda que 

em parte seccionada por uma pequena fractura transversal. Toda esta definição volumétrica 

decorreu do próprio trabalho de talhe em que no essencial assentou a configuração desta peça, 

talhe esse que se desenvolveu de forma ampla e bem marcada a partir das 3 arestas que 

individualizam o utensílio, de acordo com uma variante pentadireccional do processo operatório 

característico dos verdadeiros triedros.    

 

 

11.6.3. Interpretação 

 

No seu conjunto, os dados recolhidos sobre a jazida paleolítica de Matoeira permitem 

destacar a ampla dispersão dos achados aí realizados, situação essa acrescida pela circunstância 

de eles serem ainda globalmente associáveis a um contexto geoarqueológico que testemunha a 

sua posição secundária. Esta realidade é confirmada e até mesmo reforçada por uma relação 

entre a totalidade das lascas inventariadas, independentemente de terem sido utilizadas ou não 

como suporte de diferentes tipos de utensílios ou mesmo de núcleos, e os nódulos 

contabilizados, agrupando os núcleos e os utensílios nucleiformes, em que se observa a clara 

prevalência destes últimos numa proporção de 56,4% contra 43,6%. 

Em todo caso, a utilização quase exclusiva do quartzito local, bem como a alteração 

globalmente homogénea do estado físico das peças líticas talhadas, conferem aos materiais 

estudados uma expressiva uniformização. 

No que se refere à relação entre a totalidade dos produtos de talhe identificados e o número 

de utensílios contabilizados, a percentagem destes últimos é aliás similar à observada noutras 

indústrias estudadas no presente trabalho, muitas das vezes associáveis a contextos bem mais 

favoráveis para a relativa salvaguarda da representatividade das amostragens disponíveis. A 

situação, porém, altera-se, evidenciando uma significativa distorsão, quando se verifica a 

elevada proporção dos núcleos inventariados relativamente às lascas simples, numa relação 

próxima de 2 para 1 (61,2% contra 38,8%). 

Já quanto à composição tipológica dos materiais estudados, se a clara prevalência dos bi-

faces entre os utensílios repete uma constante observável na generalidade das colecções estu-

dadas, o predomínio dos utensílios sobre lasca em relação aos machados de mão e o número 

diminuto de utensílios diversos aproxima a indústria em estudo de outras situações anterior-

mente analisadas, muito embora se trate em geral de realidades arqueológicas cuja contex-

tualização nos leva a encarar com alguma poderação o real valor de tais variações. 
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Não obstante todas estas limitações, os dados coligidos constituem um testemunho incon-

tornável da presença do homem paleolítico num local elevado e sobrançeiro ao amplo vale 

adjacente do rio Lis, onde abundava a matéria-prima imprescindível à produção dos seus 

característicos materiais líticos talhados. Mesmo se as precárias condições de jazida destes 

vestígios sugeriam a possibilidade de eles resultarem da presença do homem no local em 

diferentes momentos, não se dispondo aliás de dados para confirmar se se trataria ou não de 

uma ocupação minimamente continuada ou dispersa no tempo, o que a verificar-se lhes conferia 

o potencial estatuto de um verdadeiro palimpsesto. 

Em termos tecnológicos, contudo, o estudo realizado permite sublinhar a presença de sistemas 

de produção de materiais líticos talhados baseados na coexistência de diferentes cadeias 

operatórias de debitagem e de cadeias operatórias de configuração de distintos utensílios, 

qualquer delas resultante do aprovisionamento local da matéria-prima sob a forma de seixos 

rolados de quartzito. A consistência deste enquadramento encontra, com efeito, algum 

fundamento no claro predomínio das cadeias operatórias de debitagem simples, bifacial e 

multifacial, as quais coexistiam contudo com uma expressiva presença da cadeia operatória de 

debitagem centrípeta e a inequívoca existência de testemunhos do conhecimento do método de 

debitagem Levallois, apesar de ao nível das lascas correlativas se verificar um predomínio das 

lascas de primeira geração, decorrente em grande parte de uma diferenciada conservação das 

lascas de maiores dimensões. Paralelamente, ao nível das cadeias operatórias  de  configuração,  

o  destaque vai para a associação da generalidade dos bifaces ao desenvolvimento de esquemas 

operatórios alicerçados no talhe alternante das suas duas faces, registando-se a persistência de 

morfologias claramente dependentes da massa inicial dos suportes utilizados, apesar de na sua 

maioria se tratar de peças com uma volumetria definida pela aposição de duas faces convexas 

amplamente definidas por talhe. Os restantes grupos de utensílios, por seu turno, surgem 

representados por quantitivos pouco expressivos, sendo apenas de referir a relativa atipicidade 

do diversificado conjunto de utensílios sobre lasca a importância da pré-determinação dos 

suportes na generalidade dos machados de mão inventariados. 

Tendo em conta as principais características observadas no âmbito do estudo tecnológico 

dos bifaces e das cadeias operatórias de debitagem, não esquecendo entre estas últimas a 

existência de testemunhos do conhecimento do método Levallois, e relembrando a sua as-

sociação com as estratégias de exploração dos recursos naturais e de ocupação do território que 

é possível vislumbrar no estudo mais geral desta jazida, não deixa de se afigurar como sugestiva 

a sua eventual correlação com a realidade arqueológica correspondente à mais recente ocupação 

da estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego. 
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11.7. MOINHOS DA BAROSA 

 

 

11.7.1. Contexto 

 

A povoação de Moinhos da Barosa localiza-se nas proximidades da sede de freguesia da 

Barosa, no concelho de Leiria, tendo-se desenvolvido em boa parte ao longo da estrada que de 

Leiria se dirige para a Marinha Grande, em torno do cruzamento com a estrada que dá acesso à 

Barosa. Ambas as povoações situam-se na margem esquerda do Lis, junto do rebordo da 

respectiva planície aluvial, no local onde este rio, após atravessar a cidade de Leiria 

serpenteando o seu leito entre os relevos diapíricos que aí emergem, inflecte o seu curso para 

norte, iniciando a travessia de um vale significativamente alargado, apresentando-se ainda os 

Moinhos da Barosa delimitados na sua zona meridional pelo encaixe do vale da ribeira do 

Picheleiro, pequeno afluente do Lis. 

Do ponto de vista geológico a zona é ocupada pelo afloramento de amplos depósitos 

miocénicos de origem continental, localmente representados por uma fácies lagunar que re-

cobre boa parte dos planaltos adjacentes (TEIXEIRA e ZBYSZEWSKI, 1968). Lateralmente, 

porém, ao longo do vale do Lis os depósitos miocénicos dão lugar à presença de uma pequena 

mancha de depósitos pliocénicos, efectuando-se o contacto entre ambos por uma falha de 

orientação sul-norte que passa imediatamente a oeste das duas povoações inicialmente 

referidas. Em qualquer dos casos, a este e a sul estes depósitos encontram-se delimitados pela 

formação fluvial F4 que ocupa o fundo dos vales aí existentes. 

A referência repetida ao topónimo de Moinhos da Barosa para identificar uma das colecções 

da região de Leiria depositada no M.N.A.E., embora amplamente repetida nas várias 

publicações que sumariamente se referiam a tal espólio e à sua própria descoberta (vd. 

Quadro.11.1.), revelou-se, porém, totalmente ineficaz para se poder determinar de forma 

precisa a sua procedência. Por outro lado, a realização de prospecções na área envolvente, 

apesar de ter pontualmente permitido a recolha isolada de uma ou outra peça lítica talhada, 

como sucedeu com a descoberta de duas lascas de quartzito em dois locais distintos da margem 

oposta da ribeira do Picheleiro, nas proximidades de Vale do Frade, nada permitiu também 

adiantar. 

A resolução do problema contou mais uma vez com a imprescindível colaboração do antigo 

colaborador de Manuel Heleno, Sr. João Moleiro, que nos indicou terem tais achados sido 

efectuados nas trincheiras abertas pela linha do caminho de ferro do Oeste, nas proximidades 

do lugar de Pinhal Manso, na margem esquerda da ribeira do Picheleiro. Uma posterior 

observação do local, não só tornou possível que se detectasse num corte situado ao km 158,4 

dois novos objectos líticos talhados, como também permitiu a adequada definição das 

condições de jazida da generalidade dos achados. Com efeito, no seu conjunto os depósitos 

seccionados pela linha férrea correspondem basicamente a uma remobilização dos materiais 
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detríticos miocénicos pelas coluviões que se desenvolvem ao longo da encosta adjacente, 

depósitos estes que na base da vertente evidenciam aliás uma potência assinalável, 

apresentando-se naturalmente os materiais arqueológicos neles integrados em posição derivada. 

 

 

11.7.2. Materiais 

 

O estudo dos materiais líticos associados à jazida de Moinhos da Barosa incidiu sobre um 

total de 57 peças, 55 das quais pertencentes à colecção originalmente depositada no M.N.A.E., 

a que se juntaram os dois objectos líticos talhados que haviamos também recolhido no local, 

ambos curiosamente correspondentes a dois utensílios sobre lasca diferenciadamente afectados 

pelo boleamento. 

Relativamente às matérias-primas utilizadas, apesar de a utilização do quartzito ser mais 

uma vez preponderante, regista-se uma significativa presença de materiais em sílex, que 

constituem cerca de 1/5 da totalidade dos materiais inventariados. Já no que se refere ao seu 

estado físico, a característica mais saliente reporta-se à acentuada diversidade da colecção 

estudada, destacando-se essencialmente uma ligeira sobrerepresentação das peças globalmente 

eolizadas ou com arestas afectadas, ainda que de forma distinta, pelo boleamento. Não se pode 

contudo ignorar que tais observações se reportam a uma amostragem bastante limitada em 

termos quantitativos, o que naturalmente condiciona a sua pertinência. Apesar deste 

constrangimento, não deixa também de ser significativo verificar que as peças não alteradas, 

bem menos representadas, correspondem na sua grande maioria a objectos em sílex. 

 
Quadro 11.45. Moinhos da Barosa. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe E F : dp     TOTAIS

Quartzito 13 14 1 13 3 2 46

Sílex 6 5 11

TOTAIS 13 14 7 18 3 2
 

 

Reforçando a imagem de heterogeneidade que emerge desta análise, assinala-se ainda a 

presença de 2 peças com dupla pátina e de 3 outras afectadas parcialmente pela eolização. 

Quanto à distribuição dos materiais estudados pelas principais categorias consideradas 

regista-se de imediato o predomínio dos chamados produtos de debitagem sobre o conjunto dos 

utensílios identificados, numa proporção de 2 para 1, sendo contudo de destacar entre os 

primeiros a prevalência dos núcleos sobre as lascas, o que deixa entrever uma relação 

proporcional global entre a totalidade das lascas e dos nódulos aí identificáveis pouco 

abonatória para a representatividade das amostragens em estudo. Entre os utensílios o realce vai 

para a presença de bifaces e de utensílios sobre lasca, acompanhados por um reduzido número 



586                                                                               O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis 

 

de machados de mão e de outras peças que pela sua atipicidade foram integradas entre os 

utensílios diversos. 

 
Quadro 11.46. Moinhos da Barosa. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 
classificativas considerados em função do seu estado físico e no seu todo. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe E F : dp TOTAIS

Lascas 3 3 1 6 2 15

Núcleos 1 5 5 9 1 1 22

Fragmentos de talhe 1 1 2

Bifaces 3 3 1 7

Machados de mão 2 2

Utensílio sobre lasca 3 1 2 1 7

Utensílios diversos 2 2
 

 

Entrando em linha de conta com a dispersão dos materiais em estudo pelos vários grupos 

individualizados de acordo com o seu diferenciado estado físico, em relação aos produtos de 

talhe poucas alterações há a registar, embora os valores envolvidos sejam em termos absolutos 

muito pouco significativos. No entanto, quando se procede à análise dos utensílios o destaque 

vai para a concentração quase exclusiva dos bifaces e dos machados de mão entre os utensílios 

muito alterados ou apenas moderadamente afectados pelo boleamento, reportando-se a única 

excepção a um biface que foi associado aos materiais eolizados. Não deixa porém de ser 

significativo que os únicos utensílios que permitem sugerir a associação da colecção em estudo 

às chamadas indústrias acheulenses do Paleolítico inferior se integram quase exclusivamente 

entre as peças com arestas boleadas, o que não deixa de abrir a possibilidade de os materiais 

com arestas vivas, pelo menos, se poderem relacionar com a eventual presença de indústrias 

distintas. 

Em todo caso, dado que a amostragem em análise inviabiliza qualquer estudo comparativo 

susceptível de confirmar ou não a última hipótese adiantada, optou-se tanto por proceder ao 

estudo conjunto de cada um dos vários grupos em que se repartem os produtos de talhe - lascas, 

núcleos e fragmentos de talhe - e dos utensílios - bifaces, machados de mão, utensílios sobre 

lasca e utensílios diversos - assinalando-se no interior de cada um deles o diferenciado estado 

físico das peças aí contabilizadas, como se procurou descrever a análise de cada um desses 

grupos entrando em linha de conta com este último atributo. 

 

11.7.2.1. Os produtos de talhe 

 

Entre os produtos de talhe inventariaram-se 39 peças, das quais mais de metade 

correspondiam a núcleos, seguidas de perto, pela sua ordem de importância quantitativa, pelas 

lascas e, a grande distância, pelos chamados fragmentos de talhe. 
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11.7.2.1.1. Lascas 

O estudo destes produtos de talhe incidiu sobre um total de 34 peças, dado que às 15 lascas 

não transformadas inicialmente identificadas se juntaram 19 outras lascas que haviam sido 

utilizadas como suportes para a criação de diversos tipos de utensílios ou mesmo para a 

exploração de núcleos, representando o conjunto bem mais de metade da colecção reunida. Na 

sua grande maioria correspondiam a produtos de debitagem em quartzito (31 peças), 

restringindo-se a presença do sílex a quantitativos proporcionalmente um pouco mais modestos 

(3 peças), enquanto no que se refere ao seu estado físico a realidade observada se aproximava 

bastante mais da que transparecia da análise global da colecção, já que se destacavam em 

particular as lascas com arestas muito boleadas (12 peças), as lascas eolizadas (11 peças) e as 

lascas apenas moderadamente afectadas pela eolização (7 peças). Representadas de forma bem 

mais modesta, assinalava-se a presença de lascas com dupla pátina (1 única peça), parcialmente 

eolizadas (2 peças) ou mesmo não alteradas (de novo circunscritas a um único exemplar), sendo 

de assinalar o facto de significativamente a última peça referida corresponder a uma lasca em 

sílex que pelas suas dimensões se pode classificar como uma lâmina. 

No que se refere à sua classificação, apenas não se pode entrar em linha de conta com 3 

lascas que pela sua ulterior transformação por talhe não apresentavam para o efeito requerido 

as necessárias características individualizadoras, enquanto 2 outras foram também apartadas 

por corresponderem a um fragmento de lasca e a uma lasca de tipo Kombewa. A distribuição 

das restantes lascas pelos diferentes tipos considerados permitiu contudo sublinhar o 

predomínio das lascas de primeira geração (23 exemplares) sobre as lascas de segunda geração 

(6 exemplares), situação essa igualmente observável entre as lascas muito boleadas, 

moderadamente boleadas e eolizadas, independentemente dos quantitativos bem mais parcos de 

cada um destes grupos. 

Em relação aos talões destacava-se, por seu turno, a manifesta prevalência dos talões lisos 

(11 exemplares) sobre os talões corticais (4 exemplares), a que acrescia a presença de um talão 

diedro e de um outro facetado, não se podendo ignorar o elevado número de talões suprimidos 

(15 exemplares). Esta situação era de novo comum aos principais grupos de lascas 

individualizados em função do seu distinto estado físico, tendo de se ter em conta para o real 

significado de tais variações o diminuto número de peças contabilizadas, o que impedia 

também a aferição dos principais índices técnicos. 

 

11.7.2.1.2. Núcleos 

Os 22 núcleos estudados constituiam, por seu turno, cerca de 1/3 dos materiais reunidos, 

neles se integrando o conjunto mais expressivo da totalidade das peças de sílex inventariadas, 

dado que se repartiam entre um total de 14 peças em quartzito e 8 de sílex. Também no que se 

refere ao seu diferenciado estado físico a situação agora observada distinguia-se um pouco da 

realidade correspondente à totalidade das peças, dado que os materiais muito boleados se 

encontravam apenas representados por uma única peça, à semelhança do que igualmente 
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sucedia com as peças parcialmente eolizadas ou com dupla pátina. Concomitantemente, 

destacavam-se as peças não alteradas e com arestas vivas que aqui surgiam em número similar 

ao dos núcleos moderadamente boleados, apesar de a representação mais expressiva se reportar 

aos núcleos afectados globalmente pela eolização. 

Curiosamente, ou talvez não, dos 5 núcleos com arestas vivas o único em quartzito cor-

responde a um fragmento de núcleo, enquanto entre os restantes 3 são associáveis ao desen-

volvimento de uma estratégia de exploração oportunista característica dos núcleos do tipo IV, 

evidenciando todos um grau de exaustão intensivo, distinguindo-se contudo dois deles pela sua 

morfologia globulosa, enquanto o terceiro, de grandes dimensões e resultando do 

aproveitamento de um nódulo de sílex como suporte, sugere o desenvolvimento inicial de uma 

estratégia típica dos núcleos do grupo V, destacando-se todavia a má qualidade da sua matéria-

prima. O outro núcleo de sílex resultou do início da exploração de uma lasca suporte de acordo 

com uma estratégia de exploração típica dos núcleos do grupo V. 

Todos os outros núcleos em sílex apresentavam-se globalmente eolizados e intensamente 

explorados, podendo-se mesmo considerar metade deles esgotados, como sucedia aliás com um 

núcleo Levallois unilinear recorrente e com um núcleo do grupo VII de recorte oblongo, 

enquanto os dois restantes correspondiam a núcleos do grupo V, um dos quais apresentando um 

processo de desenvolvimento que aponta aparentemente para a emergência de uma situação de 

transição para o grupo VII. De assinalar ainda a presença entre as peças eolizadas de um outro 

núcleo Levallois, correspondendo agora à sua variante recorrente bipolar, bem como de outros 

3 núcleos associávesi ao grupo III, dos quais 2 denotando planos de percussão preparados e 

com contorno poligonal, a par de uma secção triangular, enquanto o terceiro surge fracturado. 

Acresce a esta situação a inclusão de um último núcleo sobre lasca cuja estratégia de 

exploração algo atípica determinou a sua classificação como um núcleo do grupo XI. 

Três dos núcleos repartem-se unitariamente pelos materiais muito boleados, pelas peças com 

dupla pátina e com eolização parcial. Nos dois primeiros casos trata-se de núcleos associáveis 

ao grupo III, apresentando-se também aqui o respectivo plano de percussão preparado, contorno 

poligonal e secção triangular, um dos quais explorado a partir de uma lasca e o outro de um 

suporte indeterminado, enquanto o terceiro correspondia a uma lasca sumariamente explorada 

como núcleo, o que levou a sua classificação entre o grupo I dos núcleos. 

Finalmente, regista-se ainda a presença de 5 peças medianamente boleadas, todas de 

quartzito, mas repartindo-se entre diferentes grupos e subgrupos de núcleos da classificação 

aqui adoptada e resultando aparentemente da utilização de diferentes suportes. Um deles, 

elaborado a partir de um suporte desconhecido, corresponde a um núcleo do tipo III com plano 

de percussão preparado e secção triangular, enquanto os outros dois evidenciam uma estratégia 

de exploração globalmente associáveis ao grupo V, ambos resultantes de uma exploração 

intensiva de suportes indetermináveis, sendo num dos casos possível considerar o núcleo como 

resultando de uma exploração intensiva dos suportes usados. De assinalar também a presença 

de núcleos centrípetos sobre lasca, um dos quais associáveis ao subgrupo VIc e outro mais 
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próximo do arquétipo dos núcleos do subgrupo VIb. 

Em suma, se as peças não alteradas indiciam essencialmente o desenvolvimento de es-

tratégias de exploração oportunistas, mas relativamente intensivas, que se traduzem quase 

sempre na presença de núcleos em sílex, o estudo conjunto dos restantes núcleos sugere 

globalmente uma aparente complexificação tecnológica das peças analisadas, destacando-se em 

particular a presença de dois núcleos Levallois, a que se juntam três outras peças associadas a 

diferentes estratégias de debitagem centrípeta e um expressivo número de núcleos 

intensivamente explorados a partir de um plano de percussão previamente preparado. 

 

11.7.2.1.3. Fragmentos de talhe 

Os produtos de talhe inventariados incluiam ainda duas peças que pelas características algo 

indefinidas dos seus vestígios de talhe foram associados aos chamados fragmentos de talhe. 

Num dos casos tratava-se de uma peça em quartzito profundamente alterada pelo boleamento, 

circunstância que muito contribuiu para adulterar a visualização dos seus vestígios de talhe. A 

outra peça considerada correspondia, por seu turno, a uma peça em sílex com arestas vivas.  

 

11.7.2.2. Os utensílios 

 

Os utensílios identificados agrupavam um conjunto de 18 peças, distribuídas preferen-

cialmente e de forma paritária pelos bifaces e pelos utensílios sobre lasca, assinalando-se 

apenas em segundo plano a presença de machados de mão e de utensílios diversos.  

 

11.7.2.2.1. Bifaces 

Os bifaces encontram-se representados por 7 peças de quartzito, revelando-se no entanto 

diferenciadamente afectadas no que se refere ao estado físico das suas arestas e das suas su-

perfícies, dado que três destes utensílios evidenciavam arestas fortemente adulteradas pelo 

boleamento, noutros tantos tal característica surgia nitidamente atenuada e um último exemplar 

apresentava-se, por seu turno, globalmente eolizado. No que se refere aos suportes utilizados, 

verifica-se o aproveitamento de lascas em quatro das peças inventariadas, enquanto nas 

restantes o suporte usado se revelou indeterminável, apresentando esta variação uma dispersão 

aparentemente aleatória em função do distinto estado físico dos materiais referidos. 

O único utensílio associável aos materiais eolizados, corresponde a um biface plano sobre 

lasca cujas dimensões da equilibrada silhueta permitem classificar entre as peças ovalares, 

determinando a morfologia cortante da respectiva base, definida por talhe bifacial, a sua de-

nominação como biface ovalar típico. O processo de configuração desta peça decorreu de 

acordo com o desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, tendo os condi-

cionalismos morfológicos do suporte usado contribuído naturalmente para a definição de um 

perfil longitudinal plano-convexo. Apenas não foi possível identificar a morfologia da 

extremidade distal, já que a mesma se apresentava seccionada por fractura. 
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Um outro utensílio confeccionado a partir de um suporte indeterminado e que se apresenta 

muito boleado foi classificado, de acordo com as suas pertinentes características mor-

fométricas, como “ficron” lanceolado. Trata-se com efeito de uma peça definida por grandes 

levantamentos, extraídos de acordo com uma estratégia alternante de talhe bifacial, o que 

resultou numa volumetria biconvexa e assimétrica, na base da qual se vislumbra a presença de 

uma zona espessa e cortical, oposta a uma extremidade distal eliminada por fractura afectada 

por uma alteração similar à observável nas restantes áreas do utensílio. 

De novo resultante da transformação de um suporte que não foi possível identificar, surge 

em seguida uma outra peça que, de acordo com os clássicos padrões da tipologia de F. Bordes, 

foi associada ao sub-tipo dos bifaces espessos ovalares com talão (EST.159.4). Confeccionado 

a partir de um quartzito de fraca qualidade, este utensílio apresenta-se muito alterado pelo 

boleamento das suas arestas, evidenciando uma silhueta irregular e assimétrica, a par de uma 

secção longitudinal biconvexa e assimétrica particularmente espessa onde se integra uma ampla 

zonal proximal onde se encontra preservado o córtex original do suporte. À semelhança da peça 

anteriormente descrita, também aqui o talhe das suas duas faces decorreu segundo uma 

sequência claramente alternante, não se tendo também podido definir a morfologia da 

respectiva extremidade distal, dado essa zona do utensílio se encontrar seccionada por ampla 

fractura ortogonal e oblíqua em relação ao eixo morfológico da peça. 

No grupo dos verdadeiros bifaces integra-se ainda uma outra peça com as arestas de talhe 

moderadamente boleadas, resultante do aproveitamento de um suporte cuja natureza não nos foi 

de novo possível identificar, peça essa também ela destacável pela sua morfologia muito 

irregular e assimétrica associada a uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, muito 

embora em termos tecnológicos ela se caracterize pelo desenvolvimento alterno do talhe das 

suas duas faces. A sua extremidade distal arredondada, em contraponto a uma base espessa e 

cortical, bem como as dimensões da sua silhueta ou outras características morfométricas 

tradicionais são contudo postergadas para segundo plano quando confrontadas com os atributos 

morfológicos que determinaram a sua classificação como um biface de dorso. 

Os restantes utensílios integrados nesta rubrica correspondem na sua totalidade ao arquétipo 

dos chamados bifaces parciais, partilhando entre si a utilização exclusiva de lascas como 

suportes, apesar de em termos estritamente morfotipológicos denotarem atributos que 

conduzem à sua associação a distintos subtipos. 

A única destas peças cujo estado físico das suas arestas de talhe surge afectado 

moderadamente pelo boleamento é associável aos chamados bifaces parciais planos, permitindo 

as dimensões da sua silhueta e a morfologia da respectiva extremidade proximal classificá-lo 

como um biface parcial subcordiforme alongado típico (EST.159.3). Trata-se todavia de uma 

peça de recorte assimétrico, compreensivelmente associado a um perfil longitudinal plano-

convexo. A diminuta dimensão do talhe nas suas duas faces, sugerindo mesmo uma certa 

proximidade em relação ao grupo dos chamados unifaces, para além de justificar a sua inserção 

entre os bifaces parciais, impediu a identificação da sequência do trabalho de talhe subjacente 
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ao seu tradicional processo de configuração. O afeiçoamento apontado da extremidade distal, 

por seu turno, foi definido na face superior pela criação de uma aresta longitudinal 

relativamente marginal, resultante da intersecção da placa cortical que se estende centralmente 

por toda a peça e que se prolonga ao longo da zona mesial e distal do respectivo bordo 

esquerdo, com um pequeno levantamento transversal obtido a partir do bordo oposto, 

formando-se assim um plano diédrico pouco pronunciado que seccionava a superfície aplanada 

existente na face oposta, decorrente da conservação local da superfície de lascamento na face 

inferior da peça. 

Um outro utensílio, com dimensões um pouco mais modestas, mas com um estado físico 

significativamente mais adulterado, apresentava uma silhueta irregular, ainda que relativamente 

simétrica, em boa parte determinada pela sinuosidade dos seus dois bordos, complementada por 

uma secção longitudinal biconvexa e relativamente simétrica (EST.159.1). Sendo clara a 

associação desta peça ao grupo dos chamados bifaces lanceolados a partir da aferição dos seus 

principais atributos morfométricos, a sinuosa convexidade dos seus dois bordos, o sumário e 

bem marcado talhe das duas faces e a diminuta espessura da zona proximal, justificaram a sua 

denominação como biface parcial “ficron” lanceolado atípico. Do ponto de vista técnico, o 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces processou-se de forma sequencial, tendo-se 

efectuado o afeiçoamento da extremidade distal pela criação na face superior de uma aresta 

longitudinal central ligeiramente sinuosa, determinada pela intersecçção de levantamentos 

transversais bipolares, o que permitiu criar um plano diédrico que seccionou a superfície 

aplanada existente na face inferior correspondente à superfície de lascamento do suporte usado. 

Finalmente, registe-se a presença de um outro utensílio igualmente muito alterado pela 

incidência do boleamento, resultante da judiciosa transformação de uma lasca de descorticagem 

e cuja extensão diminuta do gume definido por talhe bifacial, juntamente com as suas 

características métricas e a morfologia cortante da zona proximal, permitiram classificar como 

biface parcial amigdalóide típico (EST.159.2). Em termos estritamente morfológicos é de 

assinalar a relativa regularidade da sua silhueta, bem como o perfil longitudinal biconvexo e 

simétrico, enquanto no que se refere à sua definição tecnológica, a dispersão e a parcial 

incidência no talhe das suas duas faces, juntamente com o boleamento global da peça, 

inviabilizaram a definição da sequência operatória subjacente ao talhe simultâneo ou não das 

suas duas faces, enquanto a extremidade distal, ainda que parcialmente fracturada, apresentava 

um afeiçoamento em tudo similar ao observado nos restantes bifaces parciais desta colecção, 

sugerindo consequentemente a definição de uma morfologia apontada. 

 

11.7.2.2.2. Machados de mão 

Os dois únicos machados de mão inventariados integram-se ambos entre os materiais muito 

afectados pelo boleamento das suas arestas, apesar de entre deles apresentarem características 

relativamente diferenciadas, embora qualquer uma destas peças, de um ponto de vista 

morfológico, evidencie uma silhueta em U pouco equilibrada, assim como um gume distal de 
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recorte convexo e perpendicular ao eixo morfológico da peça, testemunhando ainda as duas o 

recurso ao quartzito como matéria-prima. 

Um destes utensílios resultou da oportuna transformação de uma lasca de descorticagem de 

tipo 19A, de acordo com uma estratégia configuração da peça praticamente limitada à 

regularização por retoque dos seus dois bordos, situação essa concretizada por extracções 

marginais e oblíquas ocupando a totalidade da extensão do bordo esquerdo e a zona distal e 

mesial do bordo direito, decorrendo a definição do gume transversal da delimitação do próprio 

gume original da lasca a partir da intersecção da face superior cortical do suporte com a 

superfície de lascamento presente no reverso, o que prefigura a sua correlação com os 

chamados machados de tipo 0. A peça em questão caracteriza-se por apresentar uma secção 

transversal tabular, sendo porém a sua direcção de percussão indeterminável, enquanto a sua 

zona proximal se encontra seccionada parcialmente por uma fractura transversal oblíqua 

também alterada. 

O segundo machado de mão, por seu lado, consistiu na adequada transformação de uma 

lasca de semi-descorticagem do tipo 13A, encontrando-se aí o respectivo gume pré-determinado 

por um levantamento anterior à extracção da lasca suporte, dado que é exactamente da 

intersecção do negativo de tal levantamento com a face de lascamento do reverso que ele surge 

definido na peça final, sendo lateralmente delimitado pelos retoques de regularização que se 

desenvolvem em ambos os bordos, apesar de no bordo direito eles se encontrarem circunscritos 

à respectiva zona distal, incidindo marginalmente e com uma inclinação abrupta apenas na face 

superior, enquanto no bordo oposto apresentam uma incidência igualmente directa, mas 

claramente invasora e oblíqua, abarcando toda a extensão do bordo. De realçar apenas a sua 

secção transversal biconvexa e assimétrica e a direcção de percussão oblíqua em relação ao 

eixo de simetria do utensílio. 

     

11.7.2.2.3. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lasca são, juntamente com os bifaces, o grupo de utensílios melhor 

representados na pequena colecção estudada, apesar de as 7 peças aqui contabilizadas reve-

larem uma mais ampla distribuição pelos vários grupos de materiais individualizados em 

função do seu diferenciado estado físico, observando-se no que respeita às matérias-primas 

utilizadas o uso quase que exclusivo do quartzito, apenas se registando uma peça em sílex. A 

característica mais relevante do grupo reside, porém, na sua atipicidade, dado que 3 das peças 

inventariadas apresentam atributos que não permitem a sua integração em nenhum dos 

diferentes tipos ou subtipos considerados na tipologia tradicionalmente utilizada para se 

estabelecer a sua classificação (BORDES, 1961), o que nos levou a associá-los à incontornável 

rubrica dos diversos. Quanto ao tipo de suporte prioritariamente usado, o quantitativo em 

análise acrescido da manifesta heterogeneidade do seu estado físico inviabiliza qualquer 

pretensão que procure ultrapassar o mero intuito descritivo das peças em causa. 
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Um dos utensílios mais característico da colecção correspondia a um provável fragmento de 

uma lasca de descorticagem cuja face superior, amplamente ocupada pelo córtex, se 

apresentava claramente mais afectada pela eolização, tendo a sua posterior transformação em 

utensílio sobre lasca, através da definição de um amplo gume retocado que determina a sua 

associação aos chamados raspadores laterais direitos, conferindo à peça final uma dupla pátina, 

dado que a zona activa assim criada não apresentava qualquer alteração significativa do seu 

estado físico. Refira-se que a continuada utilização do referido gume conduziu contudo ao seu 

maceramento e à criação no final de uma verdadeira truncatura. Paralelamente, uma lasca de 

descorticagem com talão liso, medianamente afectada pelo boleamento e integrada no tipo 10A 

da classificação adoptada para estes produtos de talhe, apresentava ao longo do seu bordo 

direito um gume cortante parcialmente complementado por um retoque contínuo e oblíquo, o 

que nos levou a considerá-la como uma lasca-raspador. 

O único destes utensílios em sílex, definido igualmente a partir de uma lasca de descor-

ticagem cujo talão se apresenta suprimido, corresponde, por seu turno, a um denticulado 

definido por dois amplos entalhes adjacentes e directos, peça esta que se apresenta globalmente 

afectada pela eolização. Já uma outra lasca similar em quartzito, aparentemente transformada 

numa raspadeira atípica, surge bastante afectada pelo boleamento das suas arestas de talhe. 

Trata-se neste caso de uma peça da qual se destacou por retoque directo e contínuo, por vezes 

com uma incidência abrupta, uma clara zona activa morfológicamente próxima do arquétipo 

tipológico que tradicionalmente é associado às chamadas raspadeiras, sendo ainda de destacar a 

circunstância de neste utensílio se ter ainda deliberadamente procurado eliminar a zona do 

bolbo e o talão adjacente através de retoque inverso. 

Um dos utensílios diversos mais curiosos aqui integrados, com as arestas de talhe muito 

boleadas, caracteriza-se pela sua forma alongada e fusiforme, definida por amplo retoque 

bifacial e cujas extremidades se apresentam maceradas, tendo uma análise mais detalhada das 

suas superfícies permitido identificar numa das faces os vestígios residuais de uma superfície 

de lascamento e da respectiva zona do bolbo, pelo que se inferiu que o suporte corresponderia a 

uma lasca de quartzito com talão suprimido e sem vestígios aparentes de córtex, encontrando-se 

a peça seccionada por fractura ortogonal ao longo do seu eixo de percussão - o que leva a 

sugerir a sua conexão com os chamados “buris” ou acidentes de Siret - fractura que contudo foi 

posteriormente amplamente retocada para dar origem a uma espécie de furador duplo. 

Os restantes dois utensílios sobre lasca associados aos diversos, ambos em quartzito e re-

sultantes do aproveitamento de suportes bem diferentes, permitem a identificação de 

características bem menos precisas. Num dos casos, aparentemente resultante do aproveita-

mento de uma lasca não classificável, emerge um utensílio muito afectado pela eolização, onde 

a transformação inequívoca de alguns dos seus bordos por retoque não conduz todavia à 

identificação precisa de um determinado tipo de utensílio. A outra peça, resultante da utilização 

de uma lasca de tipo 14A como suporte, encontra-se não só muito boleada, como ainda se 

apresenta truncada por amplos levantamentos de origem recente que impedem a identificação 
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global dos seus atributos morfo-tipológicos, sendo apenas de registar a observação pontual de 

retoques bifaciais. 

 

11.7.2.2.4. Utensílios diversos 

São também dois os utensílios que não se integrando em nenhum dos grupos anteriormente 

considerados foram associados aos chamados utensílios diversos, resultando ambos da 

utilização do quartzito como matéria-prima e evidenciando arestas de talhe moderadamente 

boleadas, além de ainda partilharem atributos morfológicos que se traduzem na definição de 

extremidades grosseiramente apontadas que os aparentam a alguns dos furadores atípicos, 

embora deles se distingam por resultarem do aproveitamento de suportes que de todo em todo 

não podem ser relacionados com a obtenção de determinados produtos de debitagem, o que a 

verificar-se os agregaria aos utensílios sobre lasca.  

Uma destas peças, criada a partir de um suporte indeterminável, apresenta-se talhada em 

ambas as faces, resultando desta sua transformação a definição de uma extremidade bem 

destacada e apontada. O outro utensílio, por seu lado, corresponde à utilização como suporte de 

uma placa de quartzito seccionada por dois planos de fractura que seguem duas linhas de 

clivagens paralelas, evidenciando uma alteração premeditada da sua morfologia por retoques 

que conduziram igualmente à emergência de uma ponta algo romba e de secção triangular, que 

todavia se distingue dos picos triedros pela morfologia global da peça, bem como pelas suas 

diminutas dimensões, justificando-se em consequência a sua classificação como furador atípico 

sobre placa de quartzito. 

 

 

11.7.3. Interpretação 

 

Do estudo global desta colecção transparece essencialmente a ideia de uma forte hetero-

geneidade do conjunto, situação essa agravada pela sua diminuta representatividade quanti-

tativa e pela diferenciada alteração do seu estado físico, a que acresce o contexto claramente 

secundário a que é possível associar a origem destes materiais. Não há aliás qualquer hipótese 

de inferir da sua análise o esboço de uma determinada estratégia de ocupação do território, nem 

tão pouco a estratégia ou estratégias de aprovisionamento da matéria-prima subjacentes aos 

sistemas de produção de materiais líticos nela representados. 

De salientar apenas a presença de alguns bifaces planos e de outros com um notável apuro 

morfológico, bem como a identificação de 2 núcleos Levallois, apesar de o eventual significado 

de tais factos se diluir quer no distinto estado físico das peças em causa, quer no seu reduzido 

número. 
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11.8. TERCENAS 

 

 

11.8.1. Contexto 

 

O local das Tercenas situa-se na freguesia de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha 

Grande, a pouco mais de 1 km da actual foz do rio Lis, nas imediações da povoação da Praia de 

Vieira, a montante da ponte que nos dias de hoje permite o acesso à margem norte do rio. 

Trata-se de uma zona ocupada por um largo cordão de dunas litorais que se estende desde a 

foz do rio Mondego, a norte, até próximo da povoação de S. Pedro de Muel, a sul, o qual chega 

a atingir com no seu máximo desenvolvimento uma largura de vários quilómetros. A 

característica mobilidade destas formações arenosas subactuais levou a que toda a área referida 

se apresente amplamente florestada, situação essa associada a sul do rio Lis ao histórico 

desenvolvimento do chamado Pinhal de Leiria. 

Ao ter de atravessar toda esta ampla área antes de se lançar definitivamente nas águas do 

Atlântico, o Lis apresentaria aí originalmente um leito de traçado relativamente instável, 

condicionado certamente por vezes por eventuais fenómenos de assoreamento da respectiva 

barra nos períodos de estio mais acentuado, fenómenos esses alimentados em grande parte 

pelas areias de origem dunar. Esta situação determinou que os trabalhos de hidráulica agrícola 

efectuados no vale do Lis, a jusante de Leiria, visando permitir a irrigação da sua ubérrima 

planície aluvial, fossem acompanhados pela regularização do seu leito na área descrita, o que se 

traduziu na abertura de um canal de traçado relativamente rectilíneo, delimitado ao longo de 

ambas as margens pela construção de duas motas, para o que se utilizaram os materiais 

oriundos das dragagens do referido canal. 

A associação de materiais líticos talhados depositados no Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia (M.N.A.E.) ao local conhecido pelo topónimo de Tercenas era indicada nos 

inventários das respectivas colecções entretanto publicados (vd. Quadro 11.2.), muito embora 

já Manuel Heleno, na única referência que lhe é conhecida aos trabalhos de prospecção que 

promoveu na área em estudo, tivesse também afirmado que havia encontrado “…em Leiria e 

Marinha Grande (…) estações com abevilense, clactonense e achelense, este na foz do Lis 

abaixo do nível actual dos mares” (HELENO, 1956, p. 10). Ora, o inventário que realizámos 

das referidas colecções permitiu verificar que tais objectos líticos se encontravam dispersos por 

4 colecções distintas, todas elas associáveis a uma mesma proveniência, mas todavia separadas 

devido à conexão do seu código original tanto ao topónimo de Tercenas como à indicação 

genérica de Monte Real, enquanto noutras situações surgia apenas o topónimo de Tercenas e 

omitia-se a respectiva numeração codificada. Num destes últimos casos, as duas únicas peças 

inventariadas eram relacionadas simultaneamente com o topónimo de Tercenas e a Foz do Lis, 

apesar de se encontrarem acompanhadas por uma placa que as associava à região de Rio Maior, 

o que testemunha bem os equívocos a que terão sido submetidas. 
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Em todo caso, as condições de jazida destes achados, tendo em atenção as características do 

local e as alterações aí introduzidas pelos trabalhos descritos, não eram aparentemente muito 

claras. A presença de vestígios arqueológicas algo similares na zona do cordão litoral, por 

exemplo, surge apenas assinalada num local mais de 10 km para norte da foz do Lis, numa área 

onde as cascalheiras de antigos depósitos de praia afloram à superfície entre as dunas aí 

existentes (ZBYZEWSKI, 1965a). Os vestígios de tais depósitos são porém desconhecidos nas 

imediações do local de Tercenas, onde nas poucas depressões interdunares próximas do rio Lis 

surgem representadas as modernas aluviões a ele associadas. No entanto, um pouco mais para o 

interior, a realização nas imediações de Monte Real de furos para a captação de águas permitiu 

assinalar a existência em profundidade de depósitos de cascalheira associável a “…uma série 

de estuário, desconhecida nos vales situados mais a E, onde os complexos aluviais não 

apresentam intercalações flúvio-marinhas” (MANUPPELLA, ZBYSZEWSKI e VEIGA 

FERREIRA, 1978, p. 7). 

Mais uma vez a questão foi apenas esclarecida graças aos bons ofícios do Sr. João Moleiro, 

que nos relatou ter procedido à recolha dos materiais depositados no M.N.A.E. durante a 

própria construção da mota junto a Tercenas, construção essa para a qual se recorreu aos 

materiais detríticos que ao mesmo tempo se dragavam no canal adjacente por onde corre o 

actual leito do rio Lis. Confirmou-se assim a sua proveniência de depósitos quaternários mais 

antigos, preservados na actualidade sobre as dunas que cobrem a região a uma profundidade 

inferior a do nível médio das águas do mar, não sendo todavia possível estabelecer a correlação 

de tais depósitos com as formações fluviais que se encontram escalonadas ao longo da margem 

direita do rio Lis alguns quilómetros a montante e a cujo estudo sumário se procedeu no âmbito 

do presente trabalho de investigação. Ignora-se, no entanto, se os vestígios arqueológicos 

referidos provêm de um único nível estratigráfico ou não, independentemente de aí poderem 

corresponder, ou eventualmente também não, a distintas ocupações do local pelo homem 

paleolítico. 

 

11.8.2. Materiais 

 

Na sua totalidade, as diferentes colecções reunidas em associação com o topónimo Tercenas 

entre os materiais depositados no M.N.A.E. agrupam 77 objectos líticos talhados de cujo estudo 

circunstanciado nos ocupámos. 

Os materiais referidos resultaram na sua esmagadora maioria do aproveitamento do 

quartzito como matéria-prima, reportando-se a utilização quer do quartzo, quer do sílex, a 

situações claramente pontuais, conferindo ao conjunto uma sugestiva homogeneidade. Esta 

situação é no entanto claramente contraditada quando se procede à análise do estado físico de 

tais peças, registando-se a sua partição de forma relativamente equilibrada entre um numeroso 

grupo de materiais cujas arestas de talhe se apresentavam fortemente boleadas e um outro, 

integrando peças cujas superfícies denotavam uma alteração claramente imputável à acção do 
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vento. De fora ficavam algumas peças com as arestas de talhe apenas moderadamente boleadas 

e outras sem claros vestígios da alteração do seu estado físico, não abarcando, porém, estes dois 

grupos em conjunto muito mais de 1/10 da colecção estudada. 

 
Quadro 11.47. Tercenas. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

    TOTAIS
E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E

Nº %

Quartzito 35 5 2 30 72 93,5

Quartzo 1 1 2 2,6

Sílex 2 1 3 3,9

TOTAIS 37 (48,1%) 6 (7,8%) 2 (2,6%) 32 (41,6)
 

 

Pode-se pois afirmar que os materiais líticos talhados de Tercenas são associáveis, no 

mínimo, a pelo menos dois distintos momentos da presença do homem paleolítico na actual 

zona da foz do rio Lis, podendo-se em ambos os casos associar os respectivos testemunhos 

arqueológicos às indústrias acheulenses do Paleolítico inferior. Com efeito, a análise da dis-

tribuição do conjunto das peças estudadas em função do seu diferenciado estado físico e a sua 

simultânea inserção nas principais categorias classificativas consideradas, permite verificar a 

presença de bifaces e de machados de mão tanto entre os objectos muito boleados, como entre 

aqueles que se apresentavam globalmente eolizados. Registe-se que, curiosamente, no primeiro 

caso referido o número de lascas não transformadas que se inventariaram era claramente 

superior ao dos núcleos, correspondendo a relação entre os dois grupos a uma proporção de 3 

para 1, enquanto entre os materiais eolizados a situação se invertia, representando os núcleos 

agora quase o dobro das lascas identificadas. 

Na análise destas correlações não se deve porém nunca ignorar os diminutos quantitativos a 

que elas se reportam, facto esse bem patente quando no quadro da contabilização dos utensílios 

se regista, por exemplo, a ausência de utensílios sobre lasca entre as peças eolizadas, mas em 

seguida se verifica que o total de utensílios aí identificados não ultrapassa as 5 unidades, 

enquanto entre os materiais muito boleados surgem 8 utensílios e a presença dos utensílios 

sobre lasca se limita aí a um único exemplar. A esta situação não seria também estranha a 

circunstância de no conjunto da colecção estudada serem raras as peças de reduzidas 

dimensões, o que permite admitir a possibilidade de as condições pós-deposicionais que 

afectaram estes testemunhos terem sido responsáveis pela sua dispersão e consequente 

desaparecimento. 
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Quadro 11.48. Tercenas. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 
classificativas consideradas em função do seu estado físico e no seu todo. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E TOTAIS

Lascas 22 2 7 31

Núcleos 7 1 1 13 22

Fragmentos de talhe 7 7

Bifaces 4 2 1 2 9

Machados de mão 3 1 1 5

Utensílio sobre lasca 1 1

Utensílios diversos 2 2
 

 

Por último, é ainda de registar o facto de a pronunciada alteração do estado físico destes 

materiais impedir mesmo nalguns casos a sua adequada leitura técnica, tendo-se aliás chegado a 

identificar a presença de dois ventifactos em associação com as peças afectadas pela eolização. 

Todas estas condições determinaram que tivessemos optado por proceder ao estudo destas 

colecções apartando em cada uma das categorias de peças consideradas a análise dos materiais 

muito boleados daqueles que se apresentavam essencialmente alterados pela eolização das suas 

superfícies, agregando aos primeiros as poucas peças moderadamente boleadas e inventariando 

à parte as duas únicas que não evidenciavam qualquer alteração significativa do seu estado 

físico. 

 

11.8.2.1. Os produtos de talhe 

 

Os produtos de talhe abarcavam um total 60 peças, representando assim cerca de 3/4 dos 

materiais estudados, situação essa ainda mais acentuada quando se consideram de forma 

independente os materiais muito boleados e as peças exclusivamente afectadas pela eolização. 

Por outro lado, o número das lascas não transformadas que se identificaram era apenas 

ligeiramente superior ao dos núcleos, embora, como já se viu, a proporção entre estes dois 

grupos variasse significativamente quando se avaliavam em separado as peças muito boleadas 

ou as eolizadas. 

 

11.8.2.1.1. Lascas 

O estudo destes materiais incidiu sobre um conjunto de 41 peças, dado que às 31 lascas 

simples identificadas se juntaram 10 outras utilizadas como suporte no processo de configu-

ração de boa parte dos utensílios cuja presença foi também assinalada no âmbito da análise 

global da colecção. Na sua grande maioria estas peças eram associáveis aos materiais muito 

boleados - 29 exemplares - surgindo a relativa distância as lascas eolizadas - 9 exemplares - e 

quedando-se a representação das lascas moderadamente boleadas por apenas 3 peças. 
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Entre as lascas muito afectadas pelo boleamento registava-se a persistente utilização do 

quartzito como matéria-prima, limitando-se a presença do sílex a apenas 2 lascas. Por outro 

lado, relativamente à sua classificação era patente o predomínio das lascas de primeira geração 

(19 peças) sobre as lascas de segunda geração (7 peças), apesar de na identificação dos talões, a 

prevalência dos talões lisos sobre os corticais, acrescida de uma representação unitária dos 

talões facetados, diedros e punctiformes, indicie a importância do talhe bifacial no quadro dos 

sistemas de produção de materiais líticos subjacentes a estas peças, sem que todavia seja a 

partir dos quantitativos envolvidos possível aferir índices de facetagem ampla e restrita 

credíveis. À margem destas classificações é ainda de referir a presença de 2 lascas Kombewa, 

de uma lasca cuja subsequente transformação no quadro da sua utilização como suporte 

inviabilizou a respectiva integração na tipologia adoptada no presente trabalho, de 6 lascas 

retocadas e de 2 outras com retoques sem aparente organização. 

No grupo das lascas eolizadas persistia de novo o aproveitamento do quartzito como 

matéria-prima preferencial, assinalando-se, porém, a existência de uma lasca de sílex. Quanto à 

sua classificação, era de novo manifesta a associação da maioria das peças às chamadas lascas 

de primeira geração (6 lascas), limitando-se as lascas de segunda geração a 2 exemplares, 

enquanto uma outra peça foi também aqui considerada indeterminada por razões similares às 

aduzidas na descrição das lascas muito boleadas. Duas destas lascas foram ainda consideradas 

como retocadas. A individualização deste grupo de peças apoia-se no entanto no facto de os 

talões corticais serem aqui claramente maioritários (6 peças), restringindo-se a presença dos 

talões lisos a uma única peça. 

Complementarmente, contabilizaram-se ainda 3 lascas de quartzito e de primeira geração, 

todas elas com talão cortical, num dos casos judiciosamante aproveitada como suporte de um 

machado de mão e noutro considerada como uma lasca retocada.  

 

11.8.2.1.2. Núcleos 

Na colecção em estudo inventariaram-se 22 núcleos, 21 dos quais de quartzito e 1 em 

quartzo, quase sempre resultantes do aproveitamento de seixos rolados ou do seu pontual 

fraccionamento sob a forma de calote de seixo, apesar de num grande número de casos a sua 

intensiva exploração ter mesmo inviabilizado a identificação do suporte usado. Apenas um dos 

núcleos estudados foi associado ao aproveitamento de uma lasca de quartzito como suporte.  

Quanto ao seu estado físico, mais de metade das peças inventariadas apresenta-se global-

mente alterada pela eolização (13 núcleos), seguindo-se pela sua ordem de importância 

numérica os núcleos muito boleados (7 peças), a que se juntam ainda um único núcleo 

moderadamente boleado e outro sem qualquer alteração significativa do seu estado físico. 

O grupo dos núcleos muito boleados integra apenas peças de quartzito resultantes da 

transformação de diversos tipos de suportes, ainda que em 3 delas não se tenha conseguido 

determinar a natureza destes últimos, facto a que poderá não ser estranha a intensiva exploração 

das referidas peças. Dois destes núcleos foram associados ao grupo III, evidenciando ambos 
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uma inequívova secção triangular e uma exploração estruturada em torno de um plano de 

percussão de contorno poligonal, resultando este último elemento num dos casos do 

aproveitamento da superfície de clivagem que seccionou a calote usada como suporte e no 

outro da utilização para o mesmo efeito da face de lascamento da respectiva lasca suporte. 

Outras 3 peças foram classificadas como núcleos do grupo V, observando-se em todas elas uma 

estratégia de debitagem baseada na extracção alternante de lascas em torno de uma aresta 

equatorial e sinuosa. Em 2 destes núcleos foi possível verificar a utilização de seixos talhados 

como suporte, surgindo um deles sumariamente explorado, enquanto o outro se encontrava 

intensamente explorado e havia sido eolizado após ter já estado submetido às condições pós-

deposicionais responsáveis pelo intenso boleamento das suas arestas de talhe. O núcleo 

sobrante, por seu turno, corresponde a uma peça intensamente explorada, o que juntamente com 

a sua pronunciada alteração muito contribuiu naturalmente para a indeterminação do seu 

suporte, evidenciando uma situação de clara transição para os núcleos centrípetos do grupo VII, 

cuja exploração se estruturava igualmente de forma alternante em torno de uma aresta em 

posição mais ou menos equatorial. De assinalar também a presença de 2 outros núcleos cujo 

suporte se ignora, ambos com um apreciável grau de exaustão no que se refere à sua 

exploração, justificando-se pela disposição dos levantamentos na sua face de exploração, bem 

como pela presença de de uma extensa preparação periférica dos respectivos planos de 

percussão, a sua integração entre o subgrupo VIb. 

Um outro núcleo associado ao grupo III, resultando novamente do aproveitamento de uma 

calote de seixo como suporte e apresentando também uma secção triangular, foi considerado 

em separado, já que as respectivas arestas de talhe se apresentavam apenas moderadamente 

boleadas. Registe-se, contudo, que ao contrário dos outros núcleos do mesmo grupo 

anteriormente inventariados, esta peça evidenciava uma preparação parcial do respectivo plano 

de percussão, o qual não deixava mais de uma vez de patentear o seu característico recorte 

poligonal. 

Igualmente limitados à presença de um único exemplar entre os núcleos, os materiais cujo 

estado físico não se apresenta alterado estão representados por um núcleo do grupo VII de 

grandes dimensões, explorado de forma intensiva em torno de uma aresta equatorial sinuosa e 

lateralmente seccionado por uma fractura acidental, não tendo sido possível identificar o 

suporte utilizado. 

Seguem-se os núcleos globalmente eolizados, nos quais se integram 12 peças de quartzito e 

o único exemplar em quartzo identificado em toda a colecção estudada. A utilização de seixos 

rolados como suporte foi aqui assinalada em cerca de 2/3 das peças contabilizadas, não tendo 

sido possível identificar nos restantes casos a sua natureza. Quanto ao respectivo grau de 

exaustão, verifica-se que 7 destes núcleos surgem sumariamente explorados, outros 4 foram 

considerados intensivamente explorados e uma única peça encontrava-se ainda aparentemente 

esgotada. Não se podia, todavia, estabelecer qualquer conexão inequívoca entre nenhuma das 

características mencionadas e a diversificada classificação destes núcleos, à excepção do facto 
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de, naturalmente, as peças associadas aos grupo de núcleos tecnicamente menos elaborados 

serem as que se apresentavam sumariamente exploradas, o que obviamente facilitou a 

identificação do respectivo suporte.  

Esta última situação incidia antes do mais nas peças únicas conectadas com os grupos I, II e 

IV da classificação adoptada, todas elas muito afectadas pela eolização e estruturadas numa 

exígua exploração dos suportes usados - seixos rolados quase sempre algo angulosos - 

obviamente de acordo com as estratégias próprias de cada um dos citados grupos. A única 

característica digna de se assinalar no seu estudo circunscreve-se ao facto de o referido núcleo 

do grupo II apresentar duas séries distintas de extracções. Igualmente decorrentes na sua 

maioria do aproveitamento de seixos rolados como suportes, surge em seguida um conjunto de 

6 peças associáveis ao grupo V, evidenciando em geral uma exploração pouco desenvolvida, 

embora alternante, em torno da exploração de uma aresta equatorial sinuosa. As excepções 

reportam-se a um núcleo sobre seixo rolado de quartzo que se encontrava intensivamente 

explorado, enquanto uma outra peça de quartzito foi mesmo considerada esgotada, não se tendo 

podido agora identificar o suporte usado. A estas peças há ainda a acrescentar a presença de 

dois núcleos centrípetos de quartzito baseados na exploração intensiva de uma das suas faces, 

num dos casos com a preparação do plano de percussão estendida por boa parte da sua 

periferia- subtipo VIb - e recorrendo no outro para o efeito ao aproveitamento da regularidade 

da superfície cortical preservada no seu reverso - subtipo VIc. Finalmente, registe-se que uma 

das peças inventariadas foi associada aos núcleos diversos do grupo XI e uma outra foi 

considerada como correspondente a um fragmento de núcleo. 

 

11.8.2.1.3. Fragmentos de talhe 

Nos fragmentos de talhe agruparam-se convencionalmente os objectos líticos com 

inequívocos vestígios de talhe, embora a leitura técnica de tais estigmas ou até mesmo a sua 

disposição morfológica não permitisse estabelecer a sua associação a um determinado grupo de 

produtos de talhe ou até mesmo de utensílios. No caso em análise é de sublinhar a circunstância 

de as 7 peças integradas nesta rubrica corresponderem na sua totalidade a objectos de quartzito 

muito eolizados, tendo certamente esta última situação contribuído decisivamente para a sua 

classificação. 

 

11.8.2.2. Os utensílios 

 

Os 17 utensílios identificados no âmbito do estudo desta colecção representavam pouco 

mais de 1/5 do total de materiais inventariados, distribuindo-se de forma irregular entre os 

vários grupos de peças individualizadas em função do respectivo estado físico, sendo contudo 

de realçar o número mais significativo de utensílios muito boleados (8 peças) em relação 

aqueles que apenas se apresentavam afectados pela eolização ( 5 peças), assim como a 

existência de 3 utensílios moderadamente boleados. Os bifaces emergem quase sempre como os 
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utensílios melhor representados, seguidos em greal pelos machados de mão, apesar de os 

diminutos quantitativos envolvidos não permitirem retirar destas relações proporcionais 

qualquer significado minimamente expressivo.  

 

11.8.2.2.1. Bifaces 

Os bifaces surgem aqui representados por um total de 9 peças, uma das quais em quartzo e 

as restantes de quartzito. No que se refere ao seu estado físico, à semelhança dos restantes 

materiais inventariados, estes utensílios apresentam-se diferenciadamente alterados, enquanto 

em relação aos suportes utilizados é de sublinhar o facto de na sua maioria eles terem sido 

considerados indetermináveis (5 peças), destacando-se entre os restantes a presença das lascas 

(3 peças). 

Um dos bifaces mais notável desta colecção corresponde a uma peça muito boleada, con-

feccionada a partir de uma delgada lasca de descorticagem de quartzito, facto este que se 

revelou determinante na definição das características que justificaram posteriormente a sua 

associação aos chamados bifaces planos (EST.160.1). Em termos morfo-tipológicos trata-se 

aliás de uma peça particularmente evoluída, com uma secção longitudinal biconvexa e 

simétrica, a par de uma silhueta regular e igualmente simétrica, cujos bordos convexos se 

apresentam amplamente regularizados por retoque contínuo. O índice de aplanamento deste 

biface, as dimensões da sua silhueta, juntamente com a morfologia cortante da base, levaram a 

considerá-lo como um biface ovalar típico, de acordo com a já clássica tipologia de François 

Bordes. A leitura tecnológica desta peça, nomeadamente no que se refere à sequência 

operatória subjacente ao talhe das suas duas faces, foi contudo inviabilizada pela extensão do 

retoque de regularização dos bordos, responsável pela eliminação dos estigmas de talhe aí 

originalmente existentes, assim como pela intensa alteração da peça. Quanto ao 

arredondamento da extremidade distal, ele foi conseguido em ambas as faces através do retoque 

do respectivo gume. 

Entre os bifaces muito boleados surge ainda uma outra peça com um considerável apuro 

morfológico e cujo suporte se ignora, tendo a definição por talhe das suas duas faces sido 

desenvolvida a partir de 2 gerações de levantamentos de acordo com uma sequência operatória 

que se ignora. Para esta situação contribuiu tanto a acentuada alteração do seu estado físico, 

como a circunstância de toda a zona distal do utensílio ter sido eliminada por uma ampla 

fractura, cuja superfície se encontra aliás igualmente alterada. As dimensões da sua simétrica 

silhueta, complementada por um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico, bem como a 

morfologia cortante da base, permitiram associar este utensílio aos chamados bifaces 

amigdalóides típicos. 

Evidenciando um estado físico em tudo similar às duas peças anteriores e resultando 

também do aproveitamento de um suporte de que não sobraram vestígios identificativos após a 

sua transformação no âmbito do processo de configuração do utensílio em análise, regista-se 

em seguida a presença de um biface de dorso (EST.160.3). A silhueta assimétrica da peça é 
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delimitada por bordos globalmente convexos e sinuosos, de cuja convergência na extremidade 

distal surge a definição de uma morfologia claramente apontada, encontrando-se todavia 

preservada na zona mesial do bordo direito uma ampla placa cortical alongada e em posição 

ortogonal em relação às duas faces da peça, característica esta na qual se alicerça a 

classificação aduzida, permitindo a inserção do utensílio entre os chamados bifaces diversos. A 

análise técnica desta peça, por seu turno, permitiu identificar o desenvolvimento alternante do 

talhe das suas duas faces, tendo-se estabelecido o afeiçoamento da extremidade distal na face 

superior com a criação de uma aresta longitudinal central decorrente da intersecção de dois 

levantamentos transversais e bipolares, enquanto na face oposta se procurou estabelecer uma 

superfície aplanada através de um único levantamento transversal e invasor, posteriormente 

retocado. 

A representação dos bifaces entre os materiais muito boleados é complementada por um 

fragmento distal de um biface de que se desconhece naturalmente o suporte, apresentando-se a 

superfície de fractura que a secciona também alterada. É, todavia, de destacar a circunstância 

de a peça sugerir a sua proveniência de um utensílio com silhueta assimétrica e secção 

longitudinal aparentemente biconvexa e assimétrica, arredondado na sua extremidade distal, 

não se podendo contudo definir a sequência operatória subjacente ao seu processo de 

configuração. 

Duas outras peças foram, porém, associadas aos poucos materiais que apresentavam as suas 

arestas de talhe moderadamente boleadas. Uma delas havia resultado da transformação de um 

seixo rolado de quartzo a partir da justaposição de duas faces talhadas segundo uma sequência 

operatória alternante, daí resultando a definição de uma peça com uma silhueta equilibrada, 

embora não rigorosamente simétrica, com um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico e 

apresentando preservada na sua base a morfologia original do suporte, enquanto a respectiva 

extremidade distal se apresentava fracturada. O desenvolvimento limitado do gume periférico 

definido por talhe bifacial em conjugação com as principais dimensões do utensílio e a 

morfologia espessa da base permitiram a sua classificação como um biface parcial amigdalóide 

com talão. Paralelamente, a outra peça deste grupo foi sumariamente confeccionada a partir de 

uma lasca de quartzito, tendo-se limitado essencialmente o processo de configuração do 

utensílio ao destacar de uma extremidade distal arredondada, pelo que se optou por o integrar 

entre os chamados esboços de biface. 

Já os materiais sem qualquer alteração significativa do seu estado físico, apresentando 

mesmo arestas de talhe praticamente incólumes, tem a sua existência limitada a uma única peça 

entre os bifaces inventariados, a qual, juntamente com o único núcleo centrípeto do grupo VII 

que se identificou, perfaz na sua totalidade a sumária representação deste conjunto de peças na 

colecção estudada. O biface referido foi elaborado a partir de um suporte não identificado, 

denotando uma apurada morfologia, onde é possível destacar a definição de uma silhueta 

elíptica e simétrica delimitada por bordos convexos bastante regulares, sendo o conjunto 

complementado por uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica (EST.160.2). Do ponto de 
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vista tipológico, de acordo com os critérios classificativos definidos por F. Bordes, as 

dimensões da silhueta, a sua extremidade proximal cortante e o índice de aplanamento da peça 

permitem associá-la ao subtipo das chamadas “proto-limandes”. O amplo desenvolvimento do 

talhe nas suas duas faces, integrando a extracção de mais do que uma geração de 

levantamentos, processou-se de acordo com uma sequência claramente alterna, não sendo 

possível determinar as características técnicas subjacentes ao afeiçoamento da extremidade 

distal, dado ela se apresentar seccionada por uma ligeira fractura transversal e oblíqua. 

Por último, assinala-se ainda a presença de dois outros utensílios globalmente afectados pela 

eolização da superfície dos múltiplos negativos que os definem, bem como das superfícies 

corticais igualmente incorporadas na sua volumetria. Num dos casos em estudo surge-nos um 

utensílio manufacturado a partir de um suporte indeterminado através da criação de duas faces 

justapostas, ambas definidas por mais do que uma geração de levantamentos. O resultado 

obtido delimita uma silhueta particularmente regular e simétrica, delimitada por dois bordos 

convexos regularizados na quase totalidade da sua extensão por retoques contínuos, o que 

confere ao utensílio um notável apuro morfológico, reforçado ainda pelo seu perfil longitudinal 

biconvexo e simétrico. A alteração da peça, bem como o amplo desenvolvimento dos retoques 

de regularização dos bordos laterais impediram a sua adequada leitura técnica, não se tendo 

também podido caracterizar a definição da respectiva extremidade distal, embora a sua posição 

na convergência dos dois bordos sugerisse claramente uma morfologia de novo apontada. A 

outra peça referida corresponde, por seu turno, a uma pequeno biface confeccionado a partir de 

uma lasca bastante espessa, característica essa que determinou em boa parte a secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica do utensílio, bem como a sua inserção entre os bifaces 

espessos (EST.160.4). As dimensões da silhueta oval, regular e simétrica desta peça, 

combinada com a morfologia espessa da sua zona proximal, levou a associá-la aos bifaces 

espessos ovalares com talão, enquanto em termos técnológicos se vislumbrou o 

desenvolvimento alterno do talhe das suas duas faces, embora a clara identificação de tal 

sequência operatória se encontre frequentemente dificultada pela obliteração dos estigmas de 

talhe com a alteração da peça e com o desenvolvimento dos retoques ao longo dos seus bordos. 

A presença destes últimos na zona distal da peça sugere o seu intencional arredondamento, sem 

que a fractura parcelar desta zona do utensílio permita, contudo, uma leitura totalmente 

concludente de tal atributo.  

 

11.8.2.2.2. Machados de mão 

Integrados neste grupo contabilizaram-se 5 peças, todas em quartzito e apresentando na sua 

maioria um pronunciado boleamento das respectivas arestas de talhe, dado que apenas um 

destes utensílios se encontrava moderadamente afectado pelo boleamento e outro denotava as 

suas superfícies globalmente afectadas pela eolização. 

Duas das 3 peças associadas aos materiais mais boleados correspondiam ao arquétipo dos 

machados de mão de tipo 0, resultando ambas de um judicioso aproveitamento de lascas 
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primárias de descorticagem, num dos caos com talão cortical e um eixo de percussão oblíquo 

em relação ao eixo de simetria do utensílio. A primeira peça referida destaca-se ainda pela 

circunstância de apresentar uma silhueta assimétrica de recorte em V, associada a uma secção 

transversal de morfologia convexa situado em posição perpendicular ao eixo da peça. No 

segundo caso, o machado de mão resulta de um judicioso aproveitamento da morfologia 

original da lasca suporte, evidenciando uma secção transversal tabular e uma silhueta em U 

particularemente simétrica, não obstante o posicionamento oblíquo do seu gume. Acresce ainda 

o facto de nesta última peça a definição dos respectivos bordos ter sido realizada pelo 

desenvolvimento de retoques marginais e inversos, limitados no entanto no bordo esquerdo à 

sua zona proximal, dado que para a sua regularização se tirou partido da plataforma ortogonal 

correspondente ao talão da lasca suporte. Um terceiro utensílio também muito boleado, foi 

relacionado com os machados de mão de tipo II, apesar de não ter sido possível caracterizar 

adequadamente o respectivo gume distal. Trata-se, porém, de uma peça com uma silhueta em U 

e uma secção transversal biconvexa e assimétrica, manufacturada a partir de uma lasca de tipo 

14A com um eixo técnico oblíquo em relação ao eixo morfológico da peça, cujo talão liso foi 

também parcialmente aproveitado para a regularização do respectivo bordo direito. 

Uma outra peça, resultante do aproveitamento de uma lasca de descorticagem com talão 

cortical e uma direcção de percussão oblíqua em relação ao eixo do utensílio, denotava um 

boleamento bem mais moderado das suas arestas de talhe, sendo em consequência associável a 

um outro grupo de utensílios e correspondendo em termos classificativos ao arquétipo dos 

machados de mão de tipo 0. Este utensílio caracterizava-se pela sua silhueta em U de recorte 

equilibrado, embora não simétrico, complementada por uma secção transversal biconvexa e 

assimétrica, apresentando-se a regularização dos seus bordos definida por retoques contínuos, 

marginais e inversos, evidenciando apenas pontualmente uma incidência bifacial. 

Por último, o grupo dos machados de mão integra ainda um outro utensílio que se distingue 

dos restantes pela eolização global das suas principais superfícies, o qual, apesar de se 

aproximar em termos da sua caracterização tecnológica dos machados de mão de tipo I, 

apresenta um gume definido no seu anverso pelo negativo de um levantamento anterior à 

extracção da lasca suporte que, pelas suas amplas dimensões ocupa boa parte da sua face 

superior, aproximando a peça dos machados de mão de tipo II. Paralelamente, assinale-se a 

circunstância de o utensílio em causa apresentar uma secção transversal plano-convexa 

acompanhada por uma silhueta em U, apresentando-se esta última delimitada pela regularização 

do seu bordo esquerdo com retoques contínuos, marginais e oblíquos, enquanto para a definição 

do bordo oposto se aproveitou a adequada morfologia do talão cortical da lasca suporte. 

 

11.8.2.2.3. Utensílios sobre lasca  

A presença deste grupo de utensílios encontra-se aqui limitada apenas a uma peça de 

quartzito, muito boleada, correspondendo o seu suporte a uma lasca inicial de descorticagem 

cujo talão foi suprimido, tendo a área útil do utensílio sido determinada pelo desenvolvimento 
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ao longo do bordo direito de um retoque contínuo, marginal e oblíquo que configura a definição 

de um raspador lateral convexo. 

 

11.8.2.2.4. Utensílios diversos 

Com uma representação não muito mais expressiva, as duas peças em quartzito aqui in-

tegradas apresentam em relação ao grupo anterior uma alteração diferenciada do seu estado 

físico, dado que ambas se integram claramente entre os materiais muito alterados pelo 

boleamento. Uma delas resultou na definição de uma zona activa por intermédio de um retoque 

bifacial, tendo porém a indeterminação da natureza do suporte utilizado sido decisiva para a sua 

classificação. Já o outro utensílio considerado resultou da criação de um gume por retoque 

unifacial de um dos bordos de uma calote de seixo, o que conduziu à emergência de um 

utensílio que pelas suas características morfo-técnicas não se enquadrava em nenhum dos 

grupos tradicionalmente individualizados. 

 

 

11.8.3. Interpretação 

 

A importância desta colecção reside essencialmente no facto de ela testemunhar a asso-

ciação de significativos vestígios das indústrias acheulenses a um contexto aparentemente 

peculiar na área da bacia hidrográfica em estudo. Diga-se, contudo, em abono da verdade, que 

não nos é possível definir as suas condições de jazida precisas, nem tão pouco esclarecer de 

uma forma inquestionável se os depósitos donde tais materiais são originários se podem 

eventualmente correlacionar ou não com as formações fluviais existentes a montante. 

Em todo caso, a partição relativamente equilibrada dos materiais estudados entre o grupo de 

peças muito boleadas e um outro particularmente afectado pela eolização, sugere a sua 

associação a dois distintos contextos, eventualmente correspondentes também à presença do 

homem paleolítico na região em, pelo menos, dois momentos igualmente diferenciados. Os 

vestígios de uma fase mais antiga terão sido abandonados numa situação que veio a determinar 

a sua sujeição a condições pós-deposicionais responsáveis pelo acentuado boleamento das suas 

arestas de talhe, enquanto numa fase provavelmente posterior materiais com características 

similares foram abandonados numa superfície que veio a ser em seguida ou se encontrava já 

mesmo em certas épocas do ano fustigada pelo vento. 

Apesar de a composição tipológica de cada um dos referidos grupos de materiais permitir 

estabelecer a sua associação com as chamadas indústrias acheulenses, os quantitativos en-

volvidos em cada uma das situações descritas desaconselhassem qualquer tentativa de se es-

tabelecer entre elas qualquer tipo de estudo comparativo, mesmo se a relação entre as lascas e 

os nódulos sugere a representação mais homogénea dos materiais que apresentam as arestas de 

talhe bastante boleadas. 
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11.9. OUTRAS COLECÇÕES 

 

 

A par das colecções acabadas de descrever, cuja localização e/ou contexto nos foi possível 

reconstituir, pelo menos em termos parciais, assinalou-se ainda a presença de outros materiais 

correspondentes a achados avulso efectuados num ou noutro local bem determinado, a 

colecções pouco expressivas em termos quantitativos e/ou qualitativos e a conjuntos mais 

significativos, mas cuja proveniência se ignora ou que são associáveis a um topónimo genérico, 

sem que se tenha podido em qualquer dos casos definir as suas originais condições de jazida. 

 
Quadro 11.49. Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. Repartição pelas várias categorias 
classificativas de materiais líticos talhados de outras colecções e achados avulso cujo estudo foi também 
considerado. 

 

Ponte de Areia
Milagres Oiteiros Souto Sesmaria Ortigosa

Cavaleiros Branca

Lascas 6 1 10 7 4

Núcleos 14 3 1 4 4 7

Bifaces 3 1 1 2 1 4

Utensílios sobre lasca 3 1 1 2

Utensílios diversos 1 2
 

 

A diversidade de situações enunciadas conduziu naturalmente a uma distinta valorização do 

seu estudo, tendo incidido a nossa atenção preferencialmente sobre os materiais cuja 

proveniência nos foi possível determinar, independentemente de muitas vezes se tratar de 

achados limitados a um pequeno número de peças, ou, mais pontualmente, sobre colecções cuja 

dimensão quantitativa e aparente homogeneidade as destatacava no quadro do estudo do 

Paleolítico inferior da região. 

 
Quadro 11.50. Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. Repartição em função do seu diferenciado 
estado físico dos materiais líticos talhados de outras colecções e achados avulso cujo estudo foi também 
considerado. 

 

Ponte de Areia
Milagres Oiteiros Souto Sesmaria Ortigosa

Cavaleiros Branca

E F : 1 4 2 1 3 2 2

E F : 2 20 3 2 12 2

E F : 3 2 1 1 1 4 1

E F : E 3 12

E F : pe 1 2
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11.9.1. Milagres 

 

A presença de materiais líticos talhados associáveis genericamente ao Paleolítico inferior na 

zona onde se situa a povoação de Milagres foi precocemente assinalada por alguns pioneiros 

dos estudos pré-históricos em Portugal que incidiram a sua atenção na região de Leiria, tanto no 

último quartel do século passado, como nos inicios do nosso próprio século (vd. as referências 

a tais descobertas efectuadas no âmbito do capítulo 3 do presente trabalho). A posterior 

descoberta de materiais arqueológicos similares na mesma área, no decurso das prospecções 

promovidas por Manuel Heleno nas regiões de Leiria e Monte Real, foi apenas assinalada num 

inventário efectuado aquando da realização de uma primeira tentativa de reorganização das 

colecções do M.N.A.E. (PEREIRA, 1974-1977). 

O estudo que realizámos destas colecções permitiu identificar um total de 19 peças de 

quartzito, genericamente relacionadas com o topónimo de Milagres, apesar de a sua observação 

individual ter levado a verificar que em geral eram oriundas de diferentes locais situados na 

área envolvente da povoação com o nome do topónimo referido, podendo nalguns casos 

corresponder mesmo a achados avulso. Proviriam certamente da superfície dos depósitos 

miocénicos que aí se encontram amplamente conservados, embora afectados frequentemente no 

seu topo por fenómenos de tipo coluvionar, mas que testemunhavam bem as deambulações do 

homem paleolítico pelo extenso planalto que aí se desenvolve sobranceiro ao adjacente vale do 

rio Lis. Não obstante estes particularismos, dado o insignificante número de peças envolvidas, 

optou-se por proceder à sua descrição conjunta, tanto mais que na sua maioria se apresentavam 

moderadamente boleadas. 

O estudo das 6 lascas não transformadas que se identificaram nesta colecção foi com-

plementado com outras 5 peças utilizadas como suporte no âmbito do processo de configuração 

de diferentes tipos de utensílios, ou até mesmo, num dos casos inventariados, aproveitado para 

a pontual exploração de um núcleo. Correspondendo na sua totalidade a testemunhos 

exclusivos da debitagem do quartzito, estas peças apresentam-se na maior parte dos casos 

moderadamente boleadas (8 lascas), limitando-se os materiais muito alterados pelo boleamento 

a uma reduzida representação. No que se refere à sua classificação é por demais evidente em 

qualquer dos casos a prevalência das lascas de primeira geração sobre as lascas de segunda 

geração, verificando-se aliás na última situação descrita que a totalidade dos objectos aí 

contabilizados se integravam nas lascas de primeira geração. De registar ainda o facto de no 

conjunto dos materiais analisados se observar um claro predomínio dos talões corticais, apenas 

se notando em paralelo um considerável número de lascas com talão suprimido. 

Os núcleos, por seu turno, agrupam um total de 14 peças de quartzito, na sua grande maioria 

com as respectivas arestas de talhe afectadas de forma pouco pronunciada pelo boleamento, 

revelando aliás pontualmente superfícies parcialmente afectadas pela eolização. A única 

excepção reporta-se a um núcleo sobre calote sem alteração visível do seu estado físico, o qual 

denota uma sumária exploração, justificativa, além do mais, da associação da peça ao grupo I 
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dos núcleos. As restantes peças, na sua generalidade consideradas como tendo sido 

intensivamente exploradas, repartiam-se por diferentes grupos e subgrupos da classificação 

adoptada para o estudo dos núcleos, sendo apenas de destacar a presença de 6 núcleos do grupo 

V e de 3 outros associáveis ao grupo VII, bem como de uma outra peça correspondente ao 

tradicional arquétipo dos núcleos Levallois. Em termos globais é de realçar, finalmente, o facto, 

de na maior parte destas peças não se ter podido identificar o tipo de suporte usado, limitando-

se a presença dos restantes a uma expressão meramente simbólica. 

Entre os utensílios o destaque vai naturalmente para os bifaces, representados por 3 peças de 

quartzito, sendo, porém, associados à utilização de diferentes tipos de suportes e evidenciando 

distintas alterações do seu estado físico. 

A peça cujas arestas de talhe se apresentam mais adulteradas pelo boleamento resultou do 

aproveitamento de um suporte que não nos foi possível identificar, mas que todavia se 

caracterizava pela má qualidade do respectivo quartzito, o que naturalmente se reflectiu no seu 

talhe acidentado. A configuração desta peça através de amplas extracções de incidência 

bifacial, desenvolvidas de acordo com uma sequência operatória alterna, não impedindo a 

preservação na sua base de uma parte significativa da zona cortical do suporte, traduziu-se na 

definição de uma silhueta ovalar de recorte assimétrico, complementada por uma secção 

longitudinal biconvexa e assimétrica, muito embora a principal característica deste utensílio se 

radicasse na presença de um gume transversal bem destacada na sua extremidade distal, o que 

justificava a sua classificação como biface de bisel terminal. 

Um outro utensílio, claramente menos afectado pelo boleamento, ainda que parcialmente 

eolizado nalgumas zonas da sua superfície, foi confeccionado a partir da transformação de uma 

lasca suporte através do desenvolvimento alternante do talhe de duas faces justapostas, daí 

resultando uma peça com um deficiente equilíbrio bilateral e bifacial, donde se destacava uma 

extremidade distal arredondada e espatulada, em oposição a uma base simultaneamente espessa 

e cortante. A diminuta extensão do gume definido por talhe bifacial, as tradicionais dimensões 

da sua silhueta, o respectivo índice de aplanamento e a morfologia da sua zona proximal 

determinaram a classificação do utensílio, em termos morfo-tipológicos, como um biface 

parcial espesso ovalar com talão. 

Por último, surge um biface manufacturado a partir de um seixo rolado anguloso, de acordo 

com uma sequência operatória de desenvolvimento do talhe das duas faces que não nos foi 

possível definir, em boa parte devido ao facto de tal transformação incidir de forma algo parcial 

na face superior do utensílio e restringir-se ao mínimo na face oposta, o que obviamente 

implica a associação do utensílio obtido aos chamados bifaces parciais (EST. 153.2). Trata-se, 

apesar de tudo, de um utensílio com uma silhueta relativamente equilibrada, fruto do judicioso 

aproveitamento da morfologia original do suporte, embora esteja longe de se poder considerar 

simétrica, com uma secção longitudinal marcadamente biconvexa e assimétrica e uma 

extremidade distal arredondada, definida em ambas as faces pela intersecção de levantamentos 

transversais e invasores sumariamente retocados. 
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Em igual número surgem em seguida representados os utensílios sobre lasca, todos eles 

correspondentes a peças em quartzito, duas das quais com as respectivas arestas de talhe muito 

alteradas pelo boleamento e uma terceira moderadamente afectada. 

No primeiro caso destaca-se a presença de uma lasca de descorticagem com talão suprimido 

que num dos seus bordos apresenta um amplo gume retocado, embora a acentuada alteração do 

estado físico da peça não facilite uma observação muito cuidada da sua transformação. O outro 

utensílio muito boleado, por seu turno, encontra-se parcialmente eolizado, tendo a sua definição 

resultado da criação de uma extremidade distal apontada, através da intersecção de amplos 

levantamentos inversos com a superfície cortical preservada no anverso de uma lasca de tipo 

4A. 

O utensílio sobre lasca que se apresentava menos afectado pelo boleamento denotava 

também alguns particularismos curiosos, apesar de corresponder ao arquétipo de um dos tipos 

mais comuns entre os utensílios sobre lasca. Como suporte utilizou-se uma lasca de tipo 18 

seccionada longitudinalmente por uma fractura correspondente à ocorrência de um acidente de 

Siret, apresentando a respectiva superfície da fractura uma incidência oblíqua em relação ao 

reverso da lasca. Ora, foi exactamente no gume assim criado que incidiu um retoque contínuo 

de que resultou a definição de um raspador lateral convexo. 

Na colecção em estudo assinalou-se ainda, por último, a existência de um utensílio cujas 

características morfo-tipológicas não permitiam a sua associação a nenhum dos grupos 

tradicionalmente individualizados, o que justificou a sua integração entre os chamados 

utensílios diversos. Trata-se basicamente de um utensílio em quartzito, de tipo nuclear, embora 

definido a partir de um suporte não identificado, situação para a qual terá contribuído a 

circunstância de a peça se encontrar muito boleada e ainda afectada parcialmente pela 

eolização, resultando a sua original configuração da intersecção de uma face cortical com uma 

superfície constituída por dois planos talhados e convergentes, que não só determinaram uma 

secção transversal claramente triangular, como definem dois potenciais e resistentes bordos 

laterais. 

 

 

11.9.2. Ponte de Cavaleiros 

     

A colecção do M.N.A.E. conectada com o topónimo de Ponte de Cavaleiros integra apenas 6 

peças talhadas de quartzito, recolhidas de acordo com as informações de João Moleiro na 

margem esquerda do rio Lis, nas imediações do seu leito, cerca de 1 km a montante das jazidas 

da Quinta de S. Venâncio e da Quinta de Vale de Lobos, em condições não muito distintas dos 

achados aí efectuados e a que já anteriormente se fez referência. Na verdade, embora na 

actualidade o local se apresente adulterado por novas edificações e pelo alargamento da estrada 

que segue ao longo da margem esquerda do Lis, a proximidade do leito do rio em relação à 

íngreme encosta adjacente torna tal similitude bastante plausível. Acresce que o estado físico 
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dos materiais aí exumados, tal como se havia observado nas vizinhas jazidas a que aludimos, 

encontram-se também afectados diferenciadamente pelo boleamento, não apresentando contudo 

nenhum vestígio de eolização. 

Duas das peças inventariadas foram identificadas como lascas de descorticagem, uma das 

quais com talão suprimido e transformada num raspador duplo através da cuidada regularização 

discontínua do bordo transversal e proximal por um retoque marginal e oblíquo, enquanto a 

outra, seccionada na sua periferia por diversas fracturas, se encontrava bastante mais boleada e 

apresentava um talão diedro. Os produtos de debitagem encontravam-se ainda representados 

por 3 outras peças, duas das quais foram associadas aos chamados fragmentos de núcleos, num 

caso correspondendo a uma peça com arestas de talhe muito boleadas e evidenciando o outro 

uma alteração menos pronunciada. A terceira peça referida foi, por seu turno, classificada como 

um núcleo do subgrupo VIb, apresentando-se intensivamente explorada a aprtir de um suporte 

não identificável.  

O conjunto é completado por um biface com arestas vivas, manufacturado sobre um suporte 

não identificável, apesar de a morfologia global da peça sugerir o eventual aproveitamento de 

uma lasca. O utensílio em causa evidencia uma silhueta equilibrada mas não totalmente 

simétrica, a par de uma secção longitudinal biconvexa e simétrica, determinando as suas 

características dimensionais em associação com a morfologia da base a sua classificação como 

uma “proto-limande” com talão donde emerge porém uma extremidade distal bem destacada e 

apontada. Em termos técnicos é ainda de salientar o facto de a configuração do utensílio se ter 

alicerçado no desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces. 

 

 

11.9.3. Oiteiros 

 

Relacionados com este topónimo, localizado de acordo com os dados coligidos cerca de 200 

m a norte da gare do caminho de ferro de Leiria, inventariam-se dois objectos líticos talhados 

em quartzito, denotando um deles um intenso boleamento das suas arestas de talhe, enquanto o 

outro não evidenciava qualquer alteração significativa do seu estado físico. 

A peça que se apresentava mais boleada correspondia a um biface sobre lasca, não tendo 

sido possível identificar a sequência de desenvolvimento do talhe das suas duas faces devido à 

mencionada adulteração do seu estado físico. As dimensões da sua silhueta de recorte 

simétrico, combinadas com o índice de aplanamento da peça e a morfologia cortante da sua 

zona proximal revelaram-se determinantes para estabelecer a sua classificação como um biface 

espesso ovalar típico, onde é ainda de destacar o arredondamento da sua extremidade distal e a 

clara ausência de um plano de equilíbrio bifacial. 

A segunda peça contabilizada distinguia-se não só pela integridade física das suas vivas 

arestas de talhe ou a preservação do córtex original do bloco de matéria-prima utilizado como 

suporte, mas também por se enquadrar entre os produtos de debitagem, devendo ser classificada 
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como um núcleo do subgrupo VIb, intensamente explorado a partir de uma lasca suporte. O 

facto de a aresta delineada ao longo do seu contorno pela intersecção da face onde incidiu a 

ampla preparação do seu plano de percussão e os negativos da sua face de exploração denotar 

por vezes uma forte maceração indicia a possibilidade de a peça ter sido eventualmente 

reutilizada, apesar de as aparentes condições de jazida obrigarem a encarar com prudência uma 

tal hipótese. 

Com efeito, a recolha das suas duas peças acabadas de descrever ter-se-á processado 

sugestivamente na superfície da formação F3, uma das formações quaternárias da região onde 

até hoje não se identificaram quaisquer testemunhos arqueológicos, sem que se possa a partir 

daí estabelecer uma associação credível entre elas. 

 

 

11.9.4. Souto 

 

Em condições de jazida aparentemente similares, ainda que numa zona relativamente 

distantes da jazida anterior e com uma envolvência geológica igualmente diferenciada, 

recolheram-se isoladamente dois bifaces de quartzito, 100 m para nascente da igreja da 

povoação de Souto da Carpalhosa. Neste caso ambas as peças apresentavam-se moderadamente 

boleadas, resultando qualquer uma delas do judicioso aproveitamento de amplas lascas suporte. 

O primeiro utensílio foi confeccionado a partir de uma lasca de descorticagem com talão 

cortical, cuja face inferior foi aproveitada como plano de percussão para a obtenção de um 

reduzido número de levantamentos transversais e bipolares, com uma incidência claramente 

marginal e uma inclinação oblíqua, tendo a sua intersecção na zona distal desde logo permitido 

criar uma curta aresta longitudinal, determinante para a definição da morfologia apontada da 

extremidade do biface (EST.161). Em seguida, usando parcialmente como plano de percussão 

os negativos já existentes na face superior, procedeu-se ao talhe da face oposta com o aparente 

intuito de se procurar obter o aplanamento da acentuada convexidade do reverso da lasca 

suporte. Porém, apesar das duas gerações de levantamentos que aí se extrairam, as 

características da matéria-prima, originando frequentes acidentes de talhe e, em particular, a 

ocorrência de fenómenos de ressalto nas lascas extraídas, conduziu à definição de um perfil 

longitudinal claramente biconvexo e assimétrico. Do ponto de vista estritamente morfo-

tipológico este biface evidencia uma silhueta bastante regular e apontada, cujas dimensões e 

morfologia de base permitem integrá-lo no tipo dos bifaces ovalares com talão, embora com um 

índice de aplanamento que o associa aos bifaces espessos. 

A outra peça referenciada correspondia, por seu turno, a um biface de bisel terminal 

igualmente manufacturado a partir da transformação de uma lasca de descorticagem também de 

acordo com uma estratégia de desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces 

(EST.162). Trata-se de uma peça que de um ponto de vista morfo-tipológico apresenta uma 

silhueta simétrica e equilibrada, complementada por uma secção longitudinal tabular, com 
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dimensões que a aproximam claramente dos bifaces ovalares, ainda que o afeiçoamento da sua 

extremidade distal em bisel terminal justifique uma outra classificação. A importância 

funcional deste último atributo é ainda reforçada pelo retoque contínuo que o gume distal 

evidencia na face inferior, o qual tanto pode ter sido determinado pela sua continua utilização, 

como é possível que tenha constituido parte integrante do afeiçoamento da extremidade distal. 

Em todo caso, a diferenciação desta peça em relação aos machados de mão, com os quais 

compartilha um mesmo tipo de suporte e um idêntico gume distal transversal, reside contudo no 

facto de o amplo levantamento transversal que na face superior define o gume ser claramente 

posterior à extracção da lasca suporte, ao contrário do que sucede entre os machados de mão. 

 

 

11.9.5. Sesmaria 

 

À semelhança dos dois objectos líticos recolhidos em Oiteiros e anteriormente descritos, a 

pequena colecção de peças talhadas associadas ao topónimo de Sesmaria que se encontra 

depositada no M.N.A.E. provêm também da superfície da formação fluvial F3, sem que se 

possa estabelecer a sua clara conexão com tais depósitos.  

Sublinhe-se, contudo, o facto de estes materiais apenas apresentarem o estado físico das 

suas arestas diferenciadamente afectados pelo boleamento, prevalecendo no entanto a sua 

moderada adulteração e assinalando-se apenas num caso, curiosamente correspondente a uma 

peça de sílex, a ausência de qualquer alteração significativa do respectivo estado físico. 

Acresce ainda a circunstância de duas das peças de quartzito moderadamente boleadas apre-

sentarem as suas superfícies parcialmente eolizadas. De qualquer forma, a diminuta dimensão 

da colecção em estudo - 15 peças no total - tal como a sua composição - as 10 lascas e os 4 

núcleos inventariados encontram-se apenas associadas a um único utensílio - desaconselham o 

desenvolvimento de estudos comparativos, independentemente dos seus critérios de 

fundamentação. 

O estudo das 10 lascas não transformadas que se contabilizaram foi completado com a 

integração de uma lasca utilizada como suporte para a exploração de um dos núcleos iden-

tificados na colecção de Sesmaria, perfazendo no conjunto um total de 10 lascas de quartzito e 

uma de sílex, maioritariamente afectadas de forma pouco pronunciada pelo boleamento (7 

peças), ainda que se assinale a presença de algumas lascas muito alteradas (3 peças) e se 

verifique que o único objecto lítico sem alteração aparente do seu estado físico corresponda à 

única lasca de sílex aí existente. Do ponto de vista classificativo é de realçar o facto de o 

número das lascas de segunda geração ser ligeiramente superior ao das lascas de primeira 

geração, vislumbrando-se na análise dos respectivos talões o eventual predomínio do talhe 

bifacial. Não deixa aliás de ser interessante a circunstância de entre os talões não corticais 

prevalecerem os talões diedros e se assinalar mesmo a presença de um talão facetado, o que 

indicia aparentemente a importância da preparação dos planos de percussão no âmbito do 
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desenvolvimento das operações de debitagem. 

Os 4 núcleos, por seu turno, apresentavam as arestas de talhe na sua totalidade 

moderadamente afectadas pelo boleamento, embora em relação aos seus restantes atributos 

individualizadores evidenciassem entre si uma acentuada pluralidade, bem patente desde logo 

na sua distribuição por distintos grupos ou subgrupos de núcleos. A única peça que denotava 

uma exploração tão intensiva que foi mesmo considerada como encontrando-se esgotada, 

correspondia a um núcleo de quartzito do grupo IV, não se tendo podido significativamente 

identificar o tipo de suporte utilizado. Uma outra peça, associada ao grupo V, resultava da 

exploração relativamente intensiva de um nódulo de sílex. Nos dois restantes núcleos, ambos de 

quartzito, foi já possível vislumbrar o aproveitamento de um seixo rolado e de uma lasca como 

suportes. No primeiro caso referido a peça apresentava-se sumariamente explorada, ainda que 

tenha sido possível associá-la ao desenvolvimento de uma estratégia de pré-determinação da 

sua debitagem, enquanto a outra denotava uma exploração característica do subgrupo Xc. 

Finalmente, assinalava-se a presença de um único biface, com arestas de talhe não muito 

boleadas, confeccionado a partir de um seixo rolado de quartzito de acordo com uma sequência 

operatória de desenvolvimento do talhe das suas duas faces que não nos foi possível identificar, 

em boa parte devido à extensão dos retoques de regularização que incidem nos seus dois bordos 

laterais (EST.153.3). Em termos morfo-tipológicos, as dimensões da equilibrada silhueta desta 

peça, embora de recorte não integralmente simétrica, o índice de aplanamento a partir daí 

calculado e a morfologia espessa da respectiva extremidade proximal, determinaram a sua 

classificação como uma “proto-limande” com talão.  Complementarmente, é ainda de assinalar 

a irregularidade do seu perfil longitudinal biconvexo e assimétrico e a morfologia arredondada 

da extremidade distal. 

 

 

11.9.6. Areia Branca 

 

A colecção do M.N.A.E. associada ao topónimo de Areia Branca integra 14 objectos líticos 

talhados, na sua maioria em quartzito (9 peças), embora seja também de relevar um expressivo 

número de peças em sílex (5 no total). Quanto à análise do seu estado físico, os materiais 

inventariados evidenciam características muito diversificadas, destacando-se todavia um 

elevado número de peças com arestas vivas (5 no total), seguidas de perto por outras que se 

apresentam globalmente eolizadas (4 peças). 

Não deixa aliás de ser curioso registar o facto de esta colecção, apesar do diminuto conjunto 

de peças que integra, apresentar uma interessante similitude com a colecção da vizinha jazida 

de Casal de Santa Maria 2, não apenas decorrente da proximidade geográfica entre ambas, mas 

acima de tudo alicerçada na circunstância de compartilharem uma idêntica posição topográfica 

e de os materiais nelas exumados serem oriundas da superfície, ainda que os respectivos locais 

de procedência sejam associáveis a distintos depósitos geológicos. No mesmo sentido aponta o 
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facto de os materiais aí recolhidos indiciarem uma mais ampla utilização do sílex e 

evidenciarem também distintos graus de alteração do seu estado físico. Acresce a toda esta 

situação que os materiais em estudo integram apenas produtos de talhe, dado que o único 

utensílio referenciado corresponde a um utensílio sobre lasca, o que dificulta naturalmente a 

sua classificação, apenas se podendo apoiar a sua eventual associação às indústrias acheulenses 

pelas similitudes apresentadas com os materiais de Casal de Santa Maria 2. 

As 10 lascas identificadas integram 5 peças de quartzito e 3 de sílex, denotando no seu 

conjunto uma diversificada alteração do respectivo estado físico, sendo destacar em termos 

classificativos a sua equilibrada repartição pelas lascas de primeira e segunda geração, bem 

como a presença de um número equitativo de talões corticais e lisos, agregando-se a estes 

últimos a identificação de um talão diedro. As lascas de primeira geração raramente configuram 

situações que testemunhem a inicialização do processo de debitagem. Por outro lado, assinala-

se a presença de duas lascas com retoque e uma outra, cujo talão se encontra suprimido, que foi 

transformada num furador atípico. Trata-se basicamente de um utensílio sobre lasca no qual se 

destacou uma ponta rombuda e alargada, através de 2 levantamentos entalhantes. 

Por seu lado, metade dos 4 núcleos identificados correspondiam ao aproveitamento de 

seixos rolados de quartzito como suportes, enquanto nos restantes não nos foi possível iden-

tificar o tipo de suporte usado, embora qualquer deles correspondesse agora a peças em sílex. 

No que respeita ao seu estado físico, todos eles surgem moderadamente boleados. Uma das 

peças de quartzito apresenta-se intensamente explorada e significativamente adulterada pela 

eolização, embora seja possível a partir da disposição dos seus negativos associá-la 

genericamente aos núcleos do grupo V. Já outra peça que denota uma idêntica alteração do seu 

estado físico foi porém classificada como um fragmento de núcleo em sílex, não se tendo 

conseguido determinar o tipo de suporte utilizado. O segundo núcleo estudado em quartzito 

encontra-se, por seu lado, apenas parcialmente afectado pela eolização, correspondendo a sua 

intensiva exploração ao arquétipo tradicionalmente atribuído aos núcleos do subgrupo VIb. O 

destaque no estudo deste pequeno conjunto de produtos de talhe vai todavia para o último 

núcleo inventariado, que tendo sido classificado como um núcleo em sílex do grupo III, não 

apresentando as suas arestas de talhe qualquer alteração significativa, evidencia uma estratégia 

de debitagem claramente direccionada para a produção de lamelas, sendo consequentemente 

associável a contextos arqueológicos claramente posteriores ao desenvolvimento das indústrias 

acheulenses na região. 

O estudo desta colecção permitiu ainda inventariar a presença de dois fragmentos de talhe 

de quartzito, um dos quais não alterado e o outro com as suas múltiplas superfícies globalmente 

afectadas pela eolização. 
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11.9.7. Ortigosa 

 

Recolhidos na superfície de um planalto formado por uma extensa mancha de depósitos 

pliocénicos sobranceiros ao vale do rio Lis, numa área situada alguns quilómetros para jusante 

das duas anteriores jazidas, não muito longe, porém, dos achados oriundos das imediações da 

povoação de Souto da Carpalhosa, surge uma colecção de 19 objectos líticos talhados 

associados genericamente ao topónimo de Ortigosa, muito embora a indicação da sua 

proveniência do Cemitério Novo da povoação homónima tenha permitido precisar ade-

quadamente a sua localização original. Trata-se de um conjunto de materiais onde a prevalência 

do quartzito como matéria-prima (12 peças) é acompanhada por um apreciável número de 

objectos de sílex (6peças), sendo ainda de assinalar a presença de um objecto talhado de 

quartzo. No que se refere ao seu estado físico assinala-se, por outro lado, o facto de a maioria 

dos objectos inventariados se apresentar globalmente eolizados (12 peças), situação essa que 

afectava apenas parcialmente boa parte dos restantes materiais (5 peças) e limitando-se a 

presença dos objectos não alterados ou profundamente boleados a uma peça cada. 

Os produtos de talhe estudados agrupavam um total de 13 peças, dado que aos 7 núcleos aí 

existentes e às 4 lascas não transformadas que se identificaram se associaram 2 outras, 

utilizadas na sumária definição de outros tantos utensílios sobre lasca. Das 6 lascas estudadas 4 

eram de quartzito, 1 em sílex e outra de quartzo, apresentando-se todas elas afectadas pela 

eolização, embora em 4 destas peças tal alteração incidisse de uma forma parcial. No que se 

refere à sua classificação, pondo de parte a presença de um fragmento de lasca, 3 das peças 

contabilizadas correspondiam a lascas de primeira geração, embora nenhuma delas 

correspondesse estritamente a formas de inicialização do talhe, enquanto as 2 restantes peças 

eram associadas a lascas de segunda geração. Em qualquer dos casos denotava-se a primazia 

dos talões corticais, ainda que os quantitativos envolvidos não permitissem deduzir uma clara 

situação de prevalência de tais talões sobre os restantes com todas as consequências daí 

decorrentes para a caracterização do talhe subjacente à produção destes materiais líticos. 

Quanto aos 7 núcleos inventariados, registava-se a presença de 3 peças em sílex, duas das 

quais correspondiam aliás aos dois únicos núcleos desta colecção que se consideraram esgo-

tados, enquanto os restantes 4 núcleos eram em quartzito e haviam resultado do aproveitamento 

de seixos rolados ou de calotes de seixo como suportes. No caso dos dois núcleos de sílex 

esgotados o suporte não foi porém identificado, enquanto na terceira peça ele correspondia a 

um nódulo. Da classificação destes núcleos ressalta a circunstância de na maioria das peças se 

observar o desenvolvimento de uma estratégia exploratória alicerçada em torno de uma aresta 

equatorial em relação às suas duas faces e de perfil sinuoso, quer se tratasse dos 3 núcleos do 

grupo V aí detectados, dois dos quais com apreciáveis dimensões, quer fosse o caso do único 

núcleo do grupo VII que aí foi encontrado. Entre os outros núcleos 2 correspondiam ao 

estereótipo do grupo III, evidenciando ambos um plano de percussão de contorno poligonal e 

uma secção triangular, ainda que num deles, em quartzito, o plano de percussão corresponda à 
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superfície de clivagem que seccionou um seixo rolado, definindo a calote utilizada como 

suporte, enquanto no outro, em sílex, se observou a existência de um plano de percussão 

parcialmente preparado. Por último, regista-se ainda a presença de um núcleo cuja estratégia de 

exploração determina a sua associação ao grupo IV da classificação adoptada, apesar de a peça 

em questão não evidenciar qualquer aproximação às suas características peças de morfologia 

globulosa. No que se refere ao estado físico destes núcleos, é de realçar a circunstância de 

todos eles se apresentarem globalmente eolizados, situação essa que afecta também o núcleo 

em sílex do grupo VII, cujas arestas se destacam pela sua apreciável preservação. 

Nos utensílios identificados no âmbito do estudo desta colecção o destaque incidia na 

presença de 4 bifaces, todos em quartzito e globalmente afectados pela eolização, apesar de 

uma das peças se diferenciar significativamente das restantes pelo profundo boleamento das 

suas arestas. Trata-se, com efeito, de um utensílio bastante alterado, confeccionado a partir de 

um suporte que se desconhece de acordo com uma sequência operatória de desenvolvimento do 

talhe das suas duas faces que não foi também possível identificar, determinando o recorte da 

sua silhueta assimétrica juntamente com o respectivo índice de aplanamento a sua classificação 

como um biface naviforme espesso. De referir, porém, que não obstante a configuração 

genericamente apontada das duas extremidades da peça, a zona distal apresenta-se localmente 

fracturada. 

Das 3 peças eolizadas, uma delas, justamente a única em que tal alteração incidiu par-

cialmente nas respectivas superfícies, corresponde a um fragmento proximal de um biface 

elaborado a partir de um seixo rolado anguloso de quartzito, cujo córtex original se encontra 

aliás amplamente preservado na sua zona proximal, contribuindo largamente para a sua 

morfologia espessa. Da mesma forma, uma das peças eolizada apresentava toda a sua zona 

distal eliminada por uma fractura cuja superfície não denota nenhuma alteração do seu estado 

físico, não permitindo a parte preservada qualquer caracterização explícita dos seus atributos 

morfo-tipológicos susceptível de viabilizar a respectiva classificação. Optou-se pois por 

considerá-la como um fragmento proximal e mesial de um biface de base cortante e com uma 

silhueta equilibrada, ainda que não simétrica, e uma secção longitudinal biconvexa e 

assimétrica. Surge, finalmente, uma peça manufacturada a partir de um seixo rolado de 

quartzito de acordo com um desenvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, levando 

o valor das principais dimensões da sua simétrica silhueta em conjugação com o índice de 

aplanamento da peça e a morfologia espessa da base a classificá-la como um biface espesso 

ovalar com talão, onde é todavia de sublinhar a presença de uma secção longitudinal biconvexa 

e algo assimétrica, a par de uma extremidade distal aparentemente arredondada. 

Seguem-se dois utensílios sobre lasca, ambos correspondentes a denticulados de quartzito, 

ainda que num dos casos se tenha aproveitado como suporte um framento de lasca, enquanto o 

outro resulta do aproveitamento de uma lasca de semi-descorticagem do tipo 4A. Neste último 

caso o utensílio referido é definido por amplos entalhes não retocados. 

Para concluir é ainda de fazer uma referência à identificação de dois outros utensílios em 
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sílex, ambos muito eolizados, o que contribuiu decisivamente para a imprecisão da sua 

classificação. Num dos casos trata-se de uma peça aparentemente definida por talhe unifacial, 

sugerindo a sua silhueta uma morfologia de recorte sugestivo e relativamente regular, enquanto 

na outra se destaca o delinear de bordos algo sinuosos num utensílio de tipo nuclear, sem que 

em relação a nenhum deles se pode adiantar uma melhor caracterização. 

 

 

11.9.8. Salgueiros 

 

Uma das principais colecções de materiais líticos talhados provenientes da bacia do rio Lis e 

genericamente associáveis ao Paleolítico que se encontra depositada no M.N.A.E. está 

associada ao topónimo de Salgueiros, cuja localização precisa se revelou até aos dias de hoje 

desconhecida, apesar dos múltiplos esforços que se fizeram para alterar tal situação. 

Desconhecendo-se pois tanto as condições de jazida da colecção, como o contexto ou contextos 

arqueológicos a que seria possível eventualmente associar os seus constituintes, o seu estudo 

limitou-se consequentemente à análise das múltiplas características destes últimos, destacando-

se de imediato o elevado número de peças envolvidas e a sua relativa homogeneidade no que se 

refere à alteração do seu estado físico. 

Com efeito, cerca de 2/3 das 173 peças inventariadas apresentava-se eolizada, ainda que tal 

alteração incidisse pontualmente de forma parcial nalguns desses objectos, surgindo as 

restantes peças sem qualquer adulteração significativa do seu estado físico ou com as arestas de 

talhe ligeiramente boleadas. Quanto às matérias-primas usadas, se a inequívoca utilização 

prioritária do quartzito reafirmava uma característica partilhada pela generalidade das indús-

trias líticas estudadas na região, não deixava porém de se assinalar aqui a expressiva presença 

de um significativo conjunto de peças de sílex, metade das quais curiosamente relacionadas 

com os materiais cujo estado físico havia permanecido incólume. 

 
Quadro 11.51. Salgueiros. Matérias-primas e estado físico dos materiais líticos estudados. 

 

    TOTAIS
E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe E F : dp

Nº %

Quartzito 2 27 14 87 17 1 148 85.6

Sílex 1 11 6 6 24 13,8

Outra 1 1 0,6

TOTAIS 2 (1,2%) 28 (16.2%) 26 (15%) 93 (53,8%) 23 (13,4%) 1 (0,6%)
 

 

Delineava-se assim uma situação em que se justificava o desenvolvimento do estudo desta 

colecção em dois conjuntos separados, agrupando-se num deles os materiais genericamente 

afectados pela eolização e no segundo as peças não alteradas ou com as arestas de talhe 
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relativamente boleadas, ainda que em relação a este segundo conjunto de peças a composição 

tipológica dos materiais com arestas vivas e a utilização algo paritária que entre eles se 

verificava do quartzito e do sílex sugerisse a sua distinção das peças boleadas. Os diminutos 

quantitativos envolvidos desaconselhavam, todavia, uma tal opção. 

Por outro lado, se entre as peças eolizadas a relação proporcional entre a totalidade das 

lascas identificadas e os nódulos utilizados era particularmente equitativa, correspondendo cada 

um dos grupos considerados a 50% do total dos materiais inventariados, o que deixava entrever 

a sua deficiente representatividade, o problema agrava-se quando a nossa atenção incide nas 

restantes peças desta colecção, dado que no conjunto dos materiais com arestas frescas ou 

ligeiramente boleadas a relação entre as lascas e os nódulos é de cerca de 1 para 3. Já o número 

de utensílios identificados em relação ao produtos de talhe é nos primeiros materiais referidos 

de 1 para 2, valor bastante desproporcionado em relação às médias observadas noutras 

colecções, situação da qual se aproximam bastante mais os outros materiais contabilizados,  

onde a proporção entre os utensílios e os produtos de talhe é de 1 para 3. 

 
Quadro 11.52. Salgueiros. Distribuição dos materiais líticos estudados pelas várias categorias 
classificativas considerados em função do seu estado físico e no seu todo. 

 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe E F : dp TOTAIS

Lascas 7 5 31 9 52

Núcleos 1 13 17 22 8 61

Fragmentos de talhe 6 2 8

Bifaces 1 7 1 18 3 30

Machados de mão 4 4

Utensílio sobre lasca 1 7 1 9

Utensílios diversos 1 2 5 1 9
 

  

O presente estudo incidiu assim de forma separada sobre dois distintos conjuntos de 

materiais individualizados em função do seu estado físico. O mais numeroso agrupava um total 

de 116 peças globalmente eolizadas ou apenas afectadas parcialmente por tal alteração, 

registando-se aí a clara preferência pela utilização do quartzito como matéria-prima (89,7%), 

situação observável também entre as peças não alteradas ou moderamente boleadas, ainda que 

de uma forma não tão pronunciada, onde 1 em cada 5 peças é em sílex. No que concerne à 

distribuição de cada um destes conjuntos de materiais pelas várias categorias de peças cuja 

individualização foi considerada no presente trabalhos, é de destacar o facto de as lascas não 

transformadas constituírem o grupo mais representativo entre os materiais eolizados (34,5%), 

seguidas todavia de perto por um significativo conjunto de núcleos (25,9%), enquanto nos 

utensílios o destaque vai para o expressivo número de bifaces - 1 em cada 5 das peças 

inventariadas corresponde a um biface - acompanhados a uma expressiva distância por 

machados de mão, utensílios sobre lasca e utensílios diversos. Paralelamente, nos materiais não 
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alterados ou moderadamente boleados, os núcleos representam mais de metade das peças 

contabilizadas, superando claramente as lascas não transformadas, realçando-se por outro lado 

e de novo a importância dos bifaces entre os utensílios, já que apenas se assinala a existência de 

um utensílio sobre lasca e de 2 outros agrupados nos chamados utensílios diversos.  

 

11.9.8.1. Os produtos de talhe 

 

Na totalidade da colecção estudada os produtos de talhe englobavam 121 peças, o que 

correspondia a um pouco mais de 2/3 do total de objectos inventariados (69,9%), registando-se 

um relativo equilíbrio entre o número de lascas e de núcleos contabilizados, embora com um 

claro predomínio destes últimos. Esta última situação invertia-se porém quando se 

consideravam à parte os materiais afectados pela eolização, ainda que os 78 objectos líticos aí 

associáveis aos chamados produtos de talhe não representassem também muito mais de 2/3 das 

116 peças aí contabilizadas (67,4%). Quando nos reportamos aos materiais não alterados ou 

reduzidamente boleados estas proporções alteram-se globalmente, pois não só os núcleos se 

sobrepõem agora nitidamente às lascas, como a totalidade dos produtos de debitagem 

representa mais de 3/4 das 54 peças aí reunidas. 

 

11.9.8.1.1. Lascas 

Entre os materiais eolizados identificaram-se 40 lascas não transformadas, às quais se 

juntaram outras 22 utilizadas como suportes de diversos tipos de utensílios ou, em menor 

número, para a exploração de determinados núcleos. O estudo incidiu assim sobre um total de 

62 peças, na sua grande maioria de quartzito (no total inventariaram-se 59 objectos de quartzito 

contra apenas 3 em sílex) e afectadas globalmente pela eolização (apenas em 9 destas peças a 

eolização se desenvolveu de uma forma parcelar). 

 
Quadro 11.53. Salgueiros. Distribuição da totalidade das lascas estudadas em função da matéria-prima 
utilizada e do seu estado físico. 
 

E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe

Quartzito 9 3 52 7

Sílex 3 1 2
 

 

Em termos classificativos estas lascas distribuem-se prioritariamente pelos tipos associáveis 

a uma primeira geração de extracções, não abarcando as lascas de segunda geração muito mais 

do que 1/4 das peças estudadas. Embora os quantitativos envolvidos não sejam de todo em todo 

expressivos, assinale-se também o facto curioso de entre as lascas de primeira geração 

prevalecerem aparentemente peças em que a orientação dos negativos de anteriores 

levantamentos é longitudinal e unipolar, enquanto nas lascas de segunda geração surgem 
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ligeiramente destacadas as peças cujos negativos de anteriores extracções apresentam uma 

orientação longitudinal bipolar. De igual forma, nas primeiras é significativa a presença de 

talões corticais, ainda que predominem em termos globais os talões lisos, situação essa bem 

diversa da que se verifica nas lascas de segunda geração, onde a presença dos talões corticais é 

limitada a um exemplar único, surgindo os talões lisos acompanhados por um número idêntico 

de talões facetados e quase outros tantos diedros. 

Complementarmente, é ainda de assinalar a presença de 8 fragmentos de lascas e de 4 outras 

peças cuja posterior alteração, decorrente quase sempre da sua utilização como suporte, o que 

inviabilizou a sua classificação de acordo com a metodologia adoptada para o efeito, bem como 

a identificação entre os materiais inventariados de 4 lascas retocadas e de 2 com retoques 

dispersos. 

No estudo dos materiais líticos cujas arestas de talhe haviam permanecido incólumes ou se 

apresentavam ligeiramente boleadas, às 12 lascas não transformadas aí inicialmente iden-

tificadas juntaram-se outras 3, utilizadas como suporte na configuração de alguns utensílios ou 

visando a sua exploração como núcleos, englobando o total das lascas estudadas um conjunto 

de 15 peças, na sua maioria em quartzito. As lascas ligeiramente alteradas eram em número 

ligeiramente superior ao das lascas com arestas vivas, registando-se todavia entre as primeiras a 

presença de l2 peças ligeiramente eolizadas. 

Neste grupo de lascas a classificação incidiu apenas sobre 12 peças, já que de fora ficaram 

também 2 fragmentos de lasca e uma outra peça que não nos foi possível classificar. Não 

obstante a diminuta dimensão da amostragem, não deixa, porém, de ser curioso realçar a 

circunstância de as lascas de segunda geração serem em maior número do que as de primeira 

geração, registando-se em qualquer dos casos o predomínio dos talões lisos sobre os corticais, 

integrando-se entre os primeiros um apreciável número de talões facetados. Quanto à 

orientação dos negativos de anteriores levantamentos observáveis no anverso destas lascas, 

sublinhe-se que a ligeira supremacia das extracções longitudinais e bipolares é acompanhada 

nas lascas de segunda geração por um igual número de peças onde tal atributo é 

manifestamente centrípeto. 

Do estudo destes materiais vislumbra-se, pois, um constante predomínio do talhe bifacial, 

podendo-se admitir a partir dos dados coligidos uma acrescida complexificação da debitagem 

entre as peças afectadas pela eolização e as que se encontram não alteradas ou apresentam as 

arestas relativamente boleadas, ainda que tendo em conta o valor das amostragens reunidas tais 

considerações devam ser essencialmente tomadas como uma hipótese de trabalho. 

 

11.9.8.1.2. Núcleos 

Os núcleos cujas superfícies se apresentavam globalmente eolizadas ou nas quais estas 

alteração incidiam de uma forma parcelar abarcavam um total de 30 peças, 22 das quais 

correspondiam à primeira situação descrita, enquanto as restantes 8 foram consideradas 

parcialmente eolizadas. Curiosamente, também eram 8 os núcleos em sílex, decorrendo todos 
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os outros do aproveitamento de diferentes suportes de quartzito. 

 
Quadro 11.54. Salgueiros. Distribuição dos núcleos estudados em função da matéria-prima utilizada e do 
seu estado físico. 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe

Quartzito 1 12 10 17 5

Sílex 1 7 5 3
 

 

No que aliás se refere aos suportes utilizados, é de destacar o facto de na maior parte das 

peças analisadas a sua identificação se ter revelado inconclusiva - 16 no total - situação a que 

não será talvez estranha a intensa exploração observada na maior parte dos núcleos. Entre os 

suportes identificados o destaque vai, por seu turno, para a representação relativamente 

equilibrada das lascas (5 peças), dos seixos rolados (4 peças) e dos nódulos (4 peças), estes 

últimos naturalmente referentes a núcleos de sílex, sendo apenas de acrescentar a presença de 

uma calote de seixo. 

Relativamente à classificação destas peças, pondo de parte a presença de 5 fragmentos de 

núcleos, todos em quartzito e resultantes do aproveitamento de suportes não determináveis, 

assinala-se a identificação de um único núcleo do grupo I e de um outro associável ao grupo II, 

ambos escassamente explorados e resultando no primeiro caso do aproveitamento de uma lasca 

de quartzito como suporte e no segundo de uma calote de seixo. 

Seguem-se 4 núcleos do grupo IV, qualquer um deles intensamente explorado e resultante 

do aproveitamento de nódulos de sílex como suporte. De sublinhar contudo o facto de apenas 

uma das peças evidenciar uma morfologia subglobulosa e outra apresentar de forma esboçado o 

desenvolvimento da estratégia operatória característica destes tipos de núcleos. 

Os núcleos do grupo V, por seu turno, encontram-se representados por 5 peças, 4 das quais 

em quartzito e uma em sílex. Esta última desenvolveu-se a partir de um nódulo de sílex, 

apresentando-se parcialmente eolizada e intensamente explorada através da extracção de 

levantamentos alternantes em torno de uma aresta equatorial bastante sinuosa. Quanto às 

restantes 4 peças, duas delas forma definidas a partir da exploração de seixos rolados de 

quartzito, embora apenas uma apresente uma exploração intensiva, já que na outra o escasso 

número de extracções obtidas apenas permite sugerir o desenvolvimento de um núcleo 

associável a este grupo classificativo. Os outros dois núcleos, ambos decorrentes do 

aproveitamento de suportes não identificados, evidenciam um grau de exaustão intensivo, 

tendo-se mesmo num dos casos considerado a peça esgotada. 

O destaque vai porém para o elevado número de núcleos associáveis a estratégias 

operatórias centrípetas ou pré-determinantes, reportando-se estas últimas ao desenvolvimento 

do método de debitagem Levallois.  

O conjunto mais numeroso destas peças foi associado ao subgrupo VIb, constituido por 
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núcleos com uma clara hierarquização das suas duas faces, correspondendo a primeira à su-

perfície de exploração do núcleo de acordo com uma estratégia centrípeta, enquanto na outra 

face incide a preparação periférica e mais ou menos ampla do respectivo plano de percussão. 

No caso em análise, os 7 núcleos aí contabilizados encontram-se na sua maioria intensamente 

explorados e resultaram do aproveitamento de suportes que se não identificaram, verificando-se 

ainda um ligeiro predomínio do sílex - 4 peças no total - sobre o quartzito - 3 peças. Apenas 

uma destas peças, curiosamente desenvolvida a partir de um suporte não identificável em sílex, 

foi considerada esgotada. De registar, contudo, a presença entre os suportes identificados de 2 

lascas e de um nódulo, bem como a circunstância de numa das peças se vislumbrar o possível 

reaproveitamento de um núcleo Levallois abortado ou abandonado, enquanto noutra surgem 

traços de clara aproximação com algumas das características próprias dos núcleos Levallois, 

nomeadamente no que se refere à sua secção transversal plano-convexa.  

Um outro núcleo explorado a partir de uma lasca de quartzito foi integrado no grupo VII, 

evidenciando nas suas duas faces não hierarquizadas o desenvolvimento alternante de 

extracções tendencialmente centrípetas, organizadas em torno de uma aresta equatorial sinuosa. 

Também à parte, identificaram-se 3 núcleos Levallois, um dos quais resultou do 

aproveitamento de um suporte indeterminado em sílex e evidencia uma estratégia de exploração 

correspondente à variante dos chamados núcleos Levallois recorrentes e centrípetos, tendo sido 

considerado esgotado. As duas outras peças foram igualmente exploradas de forma intensiva a 

partir de suportes não identificados, sendo, porém, agora ambos de quartzito, um dos quais 

desenvolvido com o estereótipo do método Levallois linear, enquanto o outro surge 

essencialmente marcado por grandes clivagens internas da matéria-prima, tendo provavelmente 

sido reaproveitado. 

Finalmente surge uma peça de quartzito com uma exploração aparentemente resultante do 

aproveitamento de um núcleo originalmente pertencente ao grupo V, cujo suporte se ignora, 

muito embora a atipicidade da estratégia de exploração que posteriormente lhe está associada 

determine a sua inclusão entre os núcleos do grupo XI. 

 

Entre os materiais cujo estado físico se revelava incólume ou se encontrava apenas 

ligeiramente alterado através de um moderado boleamento das suas arestas de talhe, reuniu-se 

igualmente um conjunto de 30 núcleos, que no entanto representavam agora mais de metade das 

peças contabilizadas (55,6%). O quartzito era de novo a matéria-prima mais utilizada - 22 peças 

- sendo apenas complementado pelo uso do sílex - 8 peças. Em relação aos suportes 

destacavam-se claramente as peças onde a sua identificação se revelou inviável - 19 núcleos no 

total - sendo porém de assinalar o aproveitamento de seixos rolados em 8 casos e de nódulos 

noutros 3, correspondendo estes últimos a núcleos de sílex. 

A classificação destes materiais incidiu aqui num total de 28 peças, já que dela se apartaram 

dois fragmentos de núcleos, ambos em sílex e com arestas de talhe frescas. 

No grupo III integraram-se 4 peças, todas elas correspondentes a núcleos com planos de 
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percussão de contorno poligonal e secção triangular, apresentando-se todos eles intensamente 

explorados. Duas das peças cujo suporte se revelou indeterminável apresentavam planos de 

percussão preparados, enquanto as duas restantes, ambas exploradas a partir de seixos rolados 

de quartzito, evidenciavam planos de percussão corticais, sugerindo-se a sua possível 

reutilização como “rabots”. 

Outras 5 peças, denotando uma estratégia de exploração claramente oportunista, foram 

associadas ao grupo IV. Os dois únicos núcleos deste grupo em quartzito evidenciavam uma 

morfologia subglobulosa, apresentando-se um deles esgotado, o que se revelou determinante 

para impedir a identificação do respectivo suporte, e outro intensivamente explorado a partir de 

um seixo rolado. Por seu turno, um dos núcleos de sílex que desde logo se destacava pelas suas 

diminutas dimensões, foi também considerado esgotado, não se tendo igualmente identificado o 

suporte usado. Quanto aos dois restantes núcleos de sílex, não só ambos decorriam do 

aproveitamento de nódulos, como pareciam resultar da transformação de antigos núcleos do 

grupo V. 

É no entanto no grupo V que se integra um grande número destes núcleos, 9 peças no total, 

todos eles alicerçados no desenvolvimento alternante de extracções em torno de uma aresta na 

maior parte dos casos em posição equatorial e por vezes de perfil sinuoso. Quatro destes 

núcleos resultaram da exploração de seixos rolados de quartzito, matéria-prima esta igualmente 

usada no desenvolvimento das restantes peças cujo suporte não nos foi possível identificar, 

situação essa em boa medida resultante do seu intensivo grau de exaustão. Apenas num caso o 

diminuto número de extracções obtidas nos levou a considerar a peça como sumariamente 

explorada e num outro se verificou exactamente o contrário, tendo-se considerado o núcleo 

respectivo esgotado. Refira-se que uma das peças intensamente explorada e definida a partir de 

um seixo rolado de quartzito com uma morfologia algo angulosa foi reutilizada com a posterior 

criação de um amplo entalhe clactonense retocado. 

Imediatamente a seguir aos núcleos do grupo V, surgem pela sua importância numérica os 

núcleos centrípetos, integrando 3 peças associáveis ao subgrupo VIb e repartindo-se pari-

tariamente as restantes entre o subgrupo VIc e o grupo VII. No primeiro caso mencionado todos 

os núcleos se encontram intensivamente explorados, embora muitas vezes apenas evidenciem o 

esboçar da estratégia exploratória que permite a classificação referida, não se tendo podido em 

dois deles definir o tipo de suporte usado, enquanto numa terceira peça se vislumbra o 

aproveitamento de um seixo rolado de quartzito. De igual forma, também as duas peças do 

subgrupo VIc foram consideradas intensamente exploradas, resultando uma delas da exploração 

de um seixo rolado de quartzito e não se conseguindo na outra identificar o tipo de suporte 

utilizado. Já os 2 núcleos do grupo VII resultavam ambos da transformação de suportes não 

identificáveis e denotavam uma exploração alternante em torno de uma aresta em posição mais 

ou menos equatorial, correspondendo uma das peças a um pequeno núcleo esgotado em sílex. 

O método de debitagem Levallois encontra-se representado por uma única peça em quartzito 

cujo suporte se ignora e claramente associável à variante Levallois que visava a obtenção de 
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uma lasca preferencial. 

A representação dos núcleos era complementada por 2 outras peças de sílex cuja exploração 

delineava uma estratégia não associável especificamente a nenhum dos grupos individualmente 

considerados no sistema classificativo adoptado, tendo-se procedido à integração de ambas no 

grupo XI. 

De lado ficou uma das duas únicas peças da colecção cujas arestas se encontravam pro-

fundamente alteradas pelo boleamento, a qual correspondia a um núcleo do subgrupo VIb 

desenvolvido a partir de um seixo rolado de quartzito. 

 

11.9.8.1.3. Fragmentos de talhe 

No conjunto dos materiais estudados em associação com o topónimo Salgueiros inven-

tariaram-se 8 objectos cuja fragmentação aparentemente acidental não permitia associar a 

nenhum grupo específico de produtos de talhe, nem tão pouco a qualquer tipo determinado de 

utensílios, tendo-se optado por os englobar em conjunto entre os fragmentos de talhe. Sublinhe-

se que, curiosamente, todos eles se apresentavam de uma forma mais ou menos expressiva 

afectados pela eolização, assinalando-se apenas a presença de um único objecto em sílex, dados 

que todos os restantes eram em quartzito. 

 

11.9.8.2. Os utensílios 

 

Os utensílios encontravam-se bem melhor representados entre o conjunto dos materiais 

afectados de uma forma diferenciada pela eolização, onde correspondiam a cerca de 1/3 das 

peças aí contabilizadas, enquanto entre os materiais cujas arestas de talhe se apresentavam 

incólumes ou apenas ligeiramente boleadas não chegavam a constituir 1/4 das peças inven-

tariadas. Em qualquer dos casos, porém, era manifesta a prevalência do grupo dos bifaces sobre 

todos os outros grupos cuja individualização foi reconhecida no presente trabalho. 

 

11.9.8.2.1. Bifaces 

Os 30 utensílios enquadrados de acordo com os critérios adoptados no chamado grupo dos 

bifaces representavam cerca de 17,3% do total das peças inventariadas na colecção, 

apresentando-se mais de 2/3 das peças associáveis aos materiais eolizados, enquanto boa parte 

dos restantes surgia moderadamente boleada. As excepções reportavam-se a duas peças, uma 

das quais sem qualquer alteração aparente do seu estado físico e cujo estudo foi agregado aos 

utensílios anteriores, enquanto a outra denotava as arestas de talhe particularmente esbatidas 

pelo boleamento. 
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Quadro 11.55. Salgueiros.  Distribuição dos bifaces estudados em função da matéria-prima utilizada e do 
seu estado físico.Bifaces 
 

E F : 1 E F : 2 E F : 3 E F : E E F : pe

Quartzito 1 7 18 3

Outra 1
 

 

Os 21 bifaces de quartzito identificados no grupo de materiais eolizados constituiam, por 

seu turno, 18,1% do total das peças aí contabilizadas e 53,8% dos respectivos utensílios. Em 

geral trata-se de peças preferencialmente resultantes da transformação de lascas suporte, 

evidenciando os resultados obtidos a definição de utensílios tendencialmente apontados, em 

contraponto a uma base de morfologia na maior parte dos casos cortante, raramente se ob-

servando um apurado plano de equilíbrio bilateral e muito menos um plano de equilíbrio 

bifacial, prevalecento, neste último caso de forma clara os perfis longitudinais biconvexos e 

assimétricos. 

De acordo com os já tradicionais princípios da classificação morfotipológicos a que 

recorremos para proceder à inventariação, descrição e classificação destas peças, observa-se 

uma repartição relativamente equitativa entre os bifaces propriamente ditos e os bifaces 

parciais, verificando-se ao mesmo tempo a ausência de unifaces e a presença de um número 

minimamente expressivo de esboços - 4 peças - e de 2 fragmentos. Tanto nos bifaces como nos 

bifaces parciais é de sublinhar o facto de as peças aí contabilizadas se dispersarem por uma 

grande diversidade de tipos e subtipos, sendo ainda de destacar no segundo grupo a presença de 

três utensílios complementarmente associáveis aos chamados bifaces planos. 

Entre os bifaces, uma das peças, confeccionada a partir de um suporte não determinável por 

intermédio de amplos e bem marcados levantamentos, obtidos de acordo com uma estratégia de 

desenvolvimento alternante do talhe das duas faces, apresenta um aspecto globalmente fruste, o 

que associado às características dimensionais da silhueta da peça, ao seu índice de 

aplanamento, à morfologia relativamente rectilínea dos seus bordos, à base maciça e espessa e à 

secção losângica da extremidade distal, determinou a sua classificação como um “ficron” 

lanceolado típico. 

A esta representação singular do grupo dos bifaces lanceolados sucede-se a do grupo de 

bifaces ovalares e afins, no qual se integram 3 peças conectadas com outros tantos distintos 

subtipos. Um primeiro utensílio, elaborado novamente a partir de um suporte não identificável 

de acordo também com uma sequência alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas 

faces, evidencia porém características tipométricas que em associação com a sua base 

parcialmente espessa nos permitem classificá-lo como um biface espesso ovalar com talão, 

onde se destaca todavia a presença de uma silhueta equilibrada e simétrica, complementada por 

uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, e uma extremidade distal cuidadosamente 

arredondada. Para a regularidade do seu recorte muito terá contribuído o desenvolvimento de 
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retoques inversos nas zonas mesiais e distais de ambos so bordos. Outra peça cujo suporte se 

ignora e onde nos foi possível observar também o desenvolvimento alternante do talhe das duas 

faces, foi porém classificada como uma “proto-limande”, sendo agora de realçar a assimetria do 

recorte da sua silhueta, o seu perfil biconvexo e assimétrico, a sua base cortante definida por 

talhe unifacial e o seccionamento por fractura da sua extremidade distal. O último utensílio 

deste grupo corresponde, por seu turno, a um biface sobre lasca com uma silhueta elíptica 

relativamente equilibrada, embora algo assimétrica, perfil biconvexo e igualmente assimétrico, 

com uma extremidade distal de morfologia arredondada (EST.167.1). Mas se em termos 

estritamente morfo-tipológicos as dimensões da silhueta, o índice de aplanamento da peça e a 

morfologia da base justificam a sua classificação como uma “proto-limande” com talão, em 

termos técnicos o destaque vai agora para o desenvolvimento alterno do talhe das suas duas 

faces e para o arredondamento por retoque da respectiva zona distal. 

O grupo dos bifaces amigdalóides integra dois utensílios, ambos com características mor-

fométricas que determinaram a sua associação ao mesmo subtipo dos bifaces amigdalóides com 

talão. Um deles resultou da judiciosa transformação de um seixo rolado de quartzito de acordo 

com uma estratégia de desenvolvimento alternante do talhe das duas faces, daí resultando a 

definição de um utensílio de silhueta equilibrada mas não simétrica, com um perfil longitidinal 

biconvexo e assimétrico e uma base espessa e cortical em contraponto a uma extremidade distal 

que se apresenta fracturada. Quanto aàoutra peça, ela surge por seu lado elaborada a partir de 

um suporte não identificável e apresenta uma silhueta regular e simétrica, ainda que 

complementada por uma secção longitudinal de novo biconvexa e assimétrica, distinguindo-se 

também pela morfologia simultaneamente cortante e espessa da sua base e pelo apontamento da 

extremidade oposta da peça (EST.164). Compartilha todavia com a peça anterior o 

desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, bem como um conjunto de 

características tecno-morfológicas que justificam uma idêntica classificação das duas. 

A representação dos bifaces propriamente ditos entre os materiais afectados pela eolização é 

completada por 2 bifaces de bisel terminal, ambos resultantes da transformação de suportes de 

quartzito cuja natureza não nos foi possível precisar. Um deles evidencia, contudo, uma 

silhueta de recorte claramente assimétrico, a par de um perfil longitudinal biconvexo e 

simétrico (EST.163.1), enquanto na outra peça se verificava quase a situação contrária, 

registando-se o delinear de uma silhueta equilibrada, embora não totalmente simétrica, 

complementada agora por uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica (EST.163.2). No 

primeiro caso a leitura técnica da peça permitiu ainda identificar o desenvolvimento de uma 

estratégia alternante do talhe das suas duas faces, por intermédio, em ambas as situações, de 

mais do que uma geração de levantamentos, destacando-se a extremidade distal biselada por 

uma acentuada angulação em relação aos dois bordos adjacentes. O segundo utensílio, pelo 

contrário, foi definido em ambas as faces pela extracção de uma única e bem marcada geração 

de levantamentos de acordo com uma sequência operatória alterna, no decurso da qual se 

procedeu aliás à configuração característica da sua extremidade distal, apenas pontualmente 
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regularizada por retoque num dos seus bordos. 

Nos bifaces parciais incluem-se um total de 7 utensílios, dos quais 3, como já se viu, apre-

sentam índices de aplanamento que permitem integrá-los entre os bifaces planos, partilhando 

também entre si a circunstância de resultarem da judiciosa transformação de lascas suporte. 

Uma das peças, elaborada aliás a partir de uma lasca de descorticagem de tipo 1A, surge 

sumariamente definida pelo talhe de ambas as faces, sem qualquer regularização dos 

respectivos bordos, o que determina a sua prioritária associação aos bifaces parciais e justifica 

paralelamente a acentuada assimetria da sua silhueta e do perfil longitudinal biconvexo. De 

acordo com as suas características morfométricas, este utensílio foi classificado como um 

biface parcial subtriangular típico, com a extremidade distal apontada, não se tendo conseguido 

identificar a sequência do desenvolvimento do talhe das suas duas faces. Os dois restantes 

utensílios simultaneamente agregados aos bifaces parciais e aos bifaces planos resultavam de 

novo da transformação de lascas suporte e evidenciavam atributos morfológicos e 

características dimensionais que permitiram considerá-los como bifaces parciais subcordi-

formes típicos, sendo também de sublinhar o facto de ambos revelarem silhuetas equilibradas, 

ainda que de recorte não simétrico, complementadas em qualquer dos casos por secções 

longitudinais biconvexas e assimétricas. Contudo, uma das peças destacava-se por apresentar 

uma extremidade distal apontada e a definição do talhe das suas duas faces resultar de uma 

estratégia sequencial de desenvolvimento de tal operação, enquanto a outra, em contraponto, 

não só se caracterizava pelo arredondamento da sua extremidade distal afilada, como também 

pela sequência operatória alternante subjacente ao talhe das suas duas faces (EST.166.1). 

Outros 4 utensílios inventariados entre os bifaces parciais, mas que já não correspondiam ao 

arquétipo dos bifaces planos, repartiam-se equilibradamente pelo grupo dos bifaces ovalares e 

afins e dos amigdalóides, embora cada um deles se encontre integrado no seu próprio tipo ou 

subtipo. 

Uma dessas peças, resultante da transformação de um suporte que não nos foi possível 

identificar, destacava-se pela sua silhueta marcadamente assimétrica, denotando ainda um perfil 

longitudinal biconvexo assimétrico e uma extremidade distal apontada e conduzindo as suas 

características morfométricas a classificá-lo como um biface parcial espesso ovalar com talão. 

A sua leitura técnica permitiu ainda vislumbrar o desenvolvimento alternante do talhe das suas 

duas faces.  

Por seu lado, outra peça cuja silhueta um pouco mais alongada e a morfologia cortante da 

sua zona proximal permitiu denominar em termos tipológicos como um biface parcial “proto-

limande”, foi manufacturada a partir de uma calote de seixo de acordo com um de-

senvolvimento sequencial do talhe das suas duas faces, daí resultando a configuração de uma 

peça com silhueta assimétrica, perfil longitudinal plano-convexo e extremidade distal apontada. 

Assinala-se, em seguida, a presença de um biface parcial amigdalóide típico, utensílio esse 

elaborado a partir de uma lasca de descorticagem de quartzito, cujo anverso se encontra bem 

patente na ampla placa cortical que ocupa toda a parte proximal da face superior do utensílio e 
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se prolonga amplamente pela zona central da sua parte mesial (EST.166.2). Em termos 

morfológicos a peça destaca-se, porém, pelo recorte equilibrado e simétrico da sua silhueta, 

complementado por uma secção longitudinal plano-convexa, em grande parte decorrente da 

preservação da volumetria original do suporte. No entanto, apesar de a amplitude do talhe das 

duas faces do utensílio justificar a sua associação ao grupo dos bifaces parciais, foi possível 

determinar que o seu desenvolvimento se processa de uma forma claramente sequencial, através 

da definição inicial da sua face superior por mais do que uma geração de levantamentos, tendo-

se procedido posteriormente ao talhe da face oposta, visando regularizar em parte o 

aplanamento da face de estalamento da lasca suporte e a regularização do gume do bordo 

direito. Por fim, o afeiçoamento de uma extremidade distal apontada foi conseguido na face 

superior pela intersecção de dois levantamentos transversaís bipolares cujos negativos criaram 

um plano diédrico com uma aresta longitudinal central que seccionava a superfície de 

estalamento conservada na face oposta. 

Completando o grupo dos bifaces parciais surge ainda um utensílio desenvolvido a partir de 

um seixo rolado de quartzito, denotando em termos morfológicos uma silhueta equilibrada mas 

não simétrica, completada por um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico e uma 

extremidade distal fracturada. Acresce que a alteração da peça e em particular a adulteração da 

zona adjacente aos seus bordos inviabilizou a realização da leitura adequada técnica. 

Entre os materiais eolizados o grupo dos bifaces incluia ainda a presença de outras 6 peças, 

das quais 4 correspondiam a esboços de bifaces e 2 a fragmentos.  

Nestes últimos integrava-se a extremidade distal de um biface com uma morfologia 

cuidadosamente arredondada, a qual se apresentava seccionada por uma fractura transversal e 

ortogonal em relação às duas faces da peça, apresentando uma alteração idêntica à do resto da 

superfície da peça. O outro fragmento, por seu turno, era constituído pela zona mesial da peça, 

seccionada duplamente por duas fracturas transversais e paralelas, ortogonais e não alteradas, 

vislumbrando-se todavia a presença de bordos rectilíneos amplamente retocados. 

Quanto aos esboços, 2 deles haviam resultado do aproveitamento de seixos rolados de 

quartzito como suportes e outros tantos de amplas lascas de quartzito, revelando nos dois 

primeiros casos o destacar de uma extremidade distal apontada, enquanto nos dois restantes não 

foi possível estabelecer a caracterização de tal atributo. Registe-se apenas que numa das 

primeiras peças referidas, a incidência exclusivamente unifacial do talhe que a define a 

aproxima dos chamados unifaces. 

 

O grupo de materiais líticos cujas arestas de talhe se apresentavam moderadamente boleadas 

ou, em menor número, não evidenciavam qualquer adulteração significativa do seu estado 

físico, integravam um total de 8 utensílios associáveis aos bifaces. Apesar da diminuta 

dimensão da amostragem não permitir naturalmente retirar grandes conclusões sobre as 

características evidenciadas por estas peças, não deixa de ser curioso verificar que também elas 

se apresentam repartidas entre os bifaces propriamente ditos e os chamados bifaces parciais, 
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ainda que resultem agora no seu conjunto e de forma mais significativa do aproveitamento 

como suporte de seixos rolados, o que não se deixa de se reflectir no aparecimento de bases não 

cortantes e predominantemente espessas. 

A primeira peça agora contabilizada correspondia a um biface de grandes dimensões, 

elaborado a partir de um suporte não identificado, utensílio cuja configuração se alicerçou no 

desenvolvimento alternante do talhe das suas duas faces, daí resultando a definição de uma 

silhueta de recorte assimétrico e de uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica, não tendo 

sido possível observar a morfologia da extremidade distal, já que a mesma se apresentava 

seccionada por uma superfície de fractura recente. As características dimensionais da peça 

assim como as amplas e bem marcadas extracções que se encontram subjacentes à sua 

configuração volumétrica, determinaram a sua associação aos “ficrons” lanceolados, ainda que 

a relativa convexidade dos seus dois bordos laterais e a ausência de uma base espessa e 

globular particularmente destacável obriguem a sublinhar a atipicidade do utensílio. 

Surge em seguida um biface confeccionado a partir de uma lasca não identificável, que se 

destaca todavia pela regularidade e simetria da sua silhueta ovalar, a qual é complementada por 

uma secção longitudinal biconvexa e assimétrica e por uma extremidade distal arredondada, 

bem integrada no conjunto da silhueta (EST.167.3). O talhe de ambas as faces foi definido por 

uma única geração de amplos levantamentos cuja execução se desenrolou segundo uma 

sequência operatória alterna, o que em larga medida terá contribuído para a regularidade do 

perfil das arestas dos dois bordos, já que ambos se apresentam desprovidos de qualquer retoque 

de regularização. Apenas o arredondamento da extremidade distal foi determinado na face 

inferior por retoque amplo do gume, enquanto na face oposta tal afeiçoamento decorreu da 

sobreposição de 3 levantamentos transversais, evidenciando os últimos a mesma direcção de 

percussão. 

Os bifaces propriamente ditos comportam ainda 2 outros utensílios cujas dimensões das 

respectivas silhuetas em combinação com a morfologia espessa e cortical das suas bases 

permitiu associar em conjunto ao estereótipo morfo-tipológico dos bifaces amigdalóides com 

talão. Um destes utensílios, manufacturado a partir de um seixo rolado, apresenta uma silhueta 

que se destaca essencialmente pelo seu recorte assimétrico, complementado por um perfil 

longitudinal de novo biconvexo e assimétrico, denotando a sua análise técnica uma estratégia 

alternante de desenvolvimento do talhe das suas duas faces. A extremidade distal encontra-se 

fracturada. Quanto à outra peça, ela distingue-se essencialmente e de imediato pelo equilíbrio e 

simetria da sua silhueta, delimitada por bordos regularizados de forma alterna por amplos 

retoques contínuos, de cuja convergência resulta a definição de uma extremidade distal 

claramente apontada (EST.167.2). Já o desenvolvimento do talhe das suas duas faces se 

processou também aqui de forma alterna por intermédio de duas gerações de levantamentos, 

enquanto o afeiçoamento da extremidade distal, cuja observação é pontualmente dificultada 

pelo seu ligeiro fraccionamento, foi determinado pela justaposição de dois levantamentos 

transversais e bipolares na face superior com um levantamento transversal e inverso na face 
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oposta. 

Entre os bifaces parciais a primeira peça inventariada corresponde também a um “ficron” 

lanceolado atípico confeccionado a partir de um suporte desconhecido (EST.165). Trata-se de 

uma peça com uma silhueta regular, embora não totalmente simétrica, complementada por um 

perfil longitudinal biconvexo e assimétrico, evidenciando uma extremidade distal arredondada, 

definida por retoque na convergência dos dois bordos. A classificação tipológica deste utensílio 

alicerça-se basicamente no valor do seu índice de aplanamento, nas dimensões da silhueta - 

onde o destaque vai o elevado valor do índice de arredondamento da base - e nas amplas e bem 

marcadas extracções que cobrem a quase totalidade da sua face inferior, conferindo-lhe um 

aspecto globalmente fruste. Em todo caso, a ausência de uma espessura particularmente saliente 

na zona proximal da peça e a morfologia acentuadamente convexa de ambos os bordos 

sublinham a atipicidade de uma tal classificação. De um ponto de vista técnico, o talhe das 2 

faces da peça, ainda que particularmente restrito numa delas, desenvolveu-se por uma única 

geração de levantamentos de acordo com uma estratégia alterna, o que contribuiu para a 

relativa sinuosidade do perfil das arestas dos dois bordos. 

Uma outra peça associada ao grupo dos biface parciais havia resultado, por seu turno, do 

aproveitamento de um seixo rolado de quartzito como suporte, tendo o seu processo de 

manufacturação permitido a definição de uma peça com silhueta equilibrada mas não simétrica, 

com um perfil longitudinal biconvexo e assimétrico e uma extremidade distal seccionada por 

fractura, não tendo sido possível identificar a sequência operatória subjacente ao 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces. Tipologicamente, as dimensões da sua silhueta, a 

morfologia espessa da zona proximal e a reduzida extensão do talhe bifacial levaram a 

considerar esta peça como um biface parcial associável tipologicamente às “proto-limande” 

com talão. 

O único de todos estes utensílios que não era de quartzito resultou também do 

aproveitamento de um seixo rolado definido a partir de um bloco original de uma outra matéria-

prima (grauvaque), tendo a sua configuração decorrido de acordo com uma estratégia de 

desenvolvimento do talhe das suas duas faces que não nos foi possível identificar, mas que 

todavia conduziu à criação de uma silhueta marcadamente assimétrica e de um perfil 

longitudinal biconvexo e igualmente assimétrico, donde se destacava uma extremidade distal 

apontada. A sua classificação como biface parcial amigdalóide com talão foi estabelecida com 

base nas suas características dimensionais, na morfologia espessa e cortical da sua zona 

proximal e na diminuta amplitude do gume periférico definido por talhe bifacial. 

Entre as peças acabadas de referir integrava-se ainda um fragmento distal e mesial de um 

biface elaborado a partir de um suporte desconhecido de quartzito, apresentando-se a peça 

definida pelo desenvolvimento alterno do talhe das suas duas faces e evidenciando uma ex-

tremidade distal arredondada. A ampla ablação da sua zona proximal, impedindo a sua 

adequada classificação tipológica, foi realizada por uma fractura transversal cuja superfície se 

encontra alterada de forma similar ao do resto da peça. 
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À margem do estudo apresentado surge, porém, um outro biface, cujas arestas profunda-

mente alteradas pelo boleamento não permitem associar ao grupo de peças anteriormente 

inventariado, nem tão pouco ao das peças que de uma forma mais ou menos pronunciadas se 

apresentam eolizadas. Em termos tipológicos corresponde a um biface amigdalóide com talão 

manufacturado a partir de uma ampla lasca de quartzito, com uma silhueta de recorte 

equilibrado mas não simétrico, complementada por um perfil longitudinal biconvexo e 

assimétrico. De assinalar apenas que a referida alteração da peça impediu a observação dos 

estigmas de talhe necessários para a determinação da sequência operatória que esteve na base 

do desenvolvimento do talhe das suas duas faces, não se tendo também identificado a 

morfologia da respectiva extremidade distal pela mesma se encontrar eliminada por uma ampla 

fractura. 

 

11.9.8.2.2. Machados de mão 

Os quatro utensílios desta colecção que se identificaram como machados de mão resultaram 

claramente da exploração do quartzito como matéria-prima através da premeditada obtenção de 

amplas lascas a partir de seixos rolados de apreciáveis dimensões, apresentando-se tais peças na 

sua totalidade afectadas de forma homgénea e por vezes mesmo pronunciada pela eolização. 

Não representam mais do que 3,4% do conjunto de materiais líticos que se distinguem por 

apresentarem uma idêntica alteração do seu estado físico, o que os torna no grupo de utensílios 

aí pior representado, não só atrás dos bifaces, como também dos utensílios sobre lasca e dos 

próprios utensílios diversos. Não deixa também de ser curioso verificar a ausência de tais peças 

entre os materiais não alterados ou ligeiramente boleados, a cujo estudo se procedeu em 

separado. 

Uma das peças referidas corresponde a um machado de mão de tipo 0, tendo-se iniciado o 

seu processo de configuração com a obtenção de uma lasca de descorticagem cujo talão foi 

suprimido no decurso da subsequente operação de regularização dos bordos, no intuito de 

adequar a preensão do utensílio a uma mais eficaz utilização do seu gume transversal e distal. O 

resultado obtido traduziu-se na definição de uma peça com uma silhueta equilibrada mas não 

simétrica, com um recorte em V e uma secção transversal biconvexa e assimétrica, 

desconhecendo-se todavia a orientação da direcção de percussão do suporte. Trata-se, contudo, 

de uma peça muito marcada pelas clivagens internas da matéria-prima, evidenciando na zona 

distal um gume de morfologia convexa e oblíquo em relação ao eixo de simetria da peça. 

Por seu lado, o único utensílio associável ao tipo I dos machados de mão utilizou como 

suporte uma lasca de tipo 22A relativamente alargada e recortada ao longo de um dos seus 

bordos pelo negativo de uma anterior extracção, tendo resultado da intersecção desta última 

superfície com a face de lascamento do suporte usado a definição de um gume transversal e 

oblíquo que actualmente se encontra adulterado por maceração, impedindo tal situação a sua 

caracterização. Em termos morfológicos este utensílio distingue-se todavia pela sua equilibrada 

silhueta em U, que a par de uma secção transversal tabular, permite reconhecer o reduzido 
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equilíbrio da sua concepção volumétrica. Já a operação de regularização dos seus dois bordos 

foi apenas identificada no bordo direito, onde se assinalou o desenvolvimento de um retoque 

contínuo e abrupto, enquanto no bordo oposto o talão e o dorso cortical adjacente aí 

originalmente existente foram amplamente suprimidos por uma fractura recente. 

Os restantes dois utensílios correspondem, porém ao arquétipo dos machados de mão de tipo 

II, ambos partilhando não só faces superiores cobertas pelos negativos de anteriores extracções 

ou pela regularização dos respectivos bordos laterais, como também silhuetas de recorte em U, 

perfis transversais tabulares e uma orientação do eixo de percussão original do suporte oblíqua 

em relação ao eixo maior da peça. Mas enquanto um destes utensílios se destacava pela sua 

profunda eolização, bem como pela obliquidade do seu gume distal rectilíneo, o outro 

evidenciava um gume distal pequeno e perpendicular ao eixo maior da peça, mas em todo caso 

bem delimitado por angulação dos bordos adjacentes e denotando no seu conjunto um 

apreciável equilíbrio morfológico (EST.165.3). 

 

11.9.8.2.3. Utensílios sobre lasca 

Os utensílios sobre lasca assinalados na colecção de Salgueiros integravam um total de 9 

peças, surgindo assim a sua representação a uma apreciável distância da dos bifaces e em 

número idêntico ao dos utensílios diversos, superando apenas os machados de mão. Quando 

porém se considera a sua repartição pelos dois grupos em que se decidiu dividir a colecção 

estudada em função do seu distinto estado físico, destaca-se de imediato o facto de a quase 

totalidade destes utensílios se concentrar entre os materiais eolizados - 8 peças - onde repre-

sentam cerca de 6% do conjunto das peças aí contabilizadas e 1/5 dos utensílios identificados. 

Nos materiais apenas moderadamente boleados ou sem qualquer alteração, a presença dos 

utensílios sobre lasca reduz-se a uma única peça.  

Em todo caso, mesmo no primeiro grupo referido a reduzida dimensão dos valores 

quantitativos envolvidos inviabiliza qualquer tentativa de se vislumbrar na análise dos uten-

sílios em estudo a existência de recorrências individualizadoras, relacionadas, por exemplo, 

com a escolha de determinado tipo de suporte em detrimento de outros, ainda que neste caso 

concreto o traço mais comum seja ainda por cima o da diversidade. 

No que se refere à classificação destas peças, em particular à sua distribuição por diferentes 

tipos e subtipos, o destaque vai para o grupo dos raspadores, no qual se integram 3 peças 

distribuídas por outros tantos subtipos. Uma delas resultou do aproveitamento como suporte de 

uma lasca de tipo 4A seccionada por uma fractura de tipo “buril de Siret”, apresentando-se o 

seu bordo esquerdo na sua totalidade retocado e muito alterado, configurando a definição de 

um raspador lateral direito. Noutro caso foi identificada a presença de um raspador duplo 

direito, constituido por um fragmento de lasca muito eolizado, seccionado nas suas 

extremidades por duas amplas fracturas abruptas, transversais e subparalelas, e evidenciando 

nos dois bordos laterais retocados a dupla presença de um raspador lateral direito. Finalmente, 

a terceira peça referida corresponde em termos estritos a um raspador com retoque alterno, 
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resultando do aproveitamento como suporte de um fragmento de lasca onde emerge a definição 

de dois gumes convergentes definidos por retoque algo abrupto ou oblíquo de incidência 

alterna. 

Em seguida assinalou-se a presença de uma lasca de tipo 14A e talão liso, cujo dorso 

cortical abrupto ao longo do respectivo bordo direito se contrapõe a um gume no bordo oposto 

onde se observam diversos retoques dispostos de forma claramente não organizada e com uma 

incidência alternante. No seu conjunto estas características dão forte consistência à 

possibilidade de esta peça poder corresponder ao arquétipo das facas de dorso natural. 

Já a presença de dois entalhes está curiosamente associada ao aproveitamento de duas lascas 

de segunda geração como suporte, correspondendo num dos casos a uma lasca de tipo 17A com 

talão diedro e no outro a uma lasca de tipo 18 com talão liso. Acresce que em ambas as peças o 

entalhe é definido por retoque contínuo. O destaque vai porém para o segundo utensílio 

mencionado, dado que se trata de uma peça com dupla pátina em que o suporte corresponde a 

uma lasca globalmente eolizada, em contraste com o entalhe propriamente dito, que não 

apresenta qualquer alteração significativa do seu estado físico, devendo em consequência ser 

contabilizado em conjunto com os materiais não alterados ou medianamente afectados pelo 

boleamento. 

O único denticulado identificado resultou, por seu lado, do aproveitamento de uma espessa 

lasca de quartzito de tipo 27A como suporte, traduzindo-se a sua definição na criação num dos 

bordos da lasca de dois amplos entalhes adjacentes, complementados apenas por alguns 

pequenos levantamentos dispersos e apresentando-se o conjunto globalmente afectado pela 

eolização. 

A presença dos utensílios sobre lasca entre os materiais eolizados é ainda complementada 

por uma outra peça cujos atributos e características peculiares não permitiu a sua associação a 

nenhum dos tipos e subtipos tradicionalmente individualizados, sendo em consequência 

integrado entre o abrangente grupo dos diversos. Trata-se basicamente de uma lasca de 

descorticagem com talão suprimido da qual se destacou por talhe uma extremidade apontada e 

de morfologia espatulada - tipo “bico de pato” - delimitada por amplos levantamentos 

entalhantes, pontualmente retocados de forma abrupta, e evidenciando uma secção transversal 

marcadamente plano-convexa. A base da peça encontra-se seccionada por uma ampla fractura 

de clivagem perpendicular ao eixo do utensílio. 

Complementarmente, identificou-se também a existência de um outro utensílio onde não se 

vislumbra qualquer indício de alteração, resultante do aproveitamento de uma lasca de tipo 9A 

com talão cortical. Basicamente corresponde à definição por retoque de uma peça de 

morfologia apontada, estruturada no destacar de uma extremidade rombuda de secção 

triangular, justificando as dimensões da peça e a natureza do suporte utilizado a sua classifi-

cação como um furador atípico. 
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11.9.8.2.4. Utensílios diversos 

Integram-se por último neste grupo 9 peças cujas características técnicas e morfológicas não 

permitiam associar a nenhum dos utensílios anteriormente considerados, na sua maioria 

associáveis aos materiais eolizados - 6 peças - e denotando uma quase exclusiva preferência 

pela utilização do quartzito como matéria-prima, correspondendo aliás a única peça em sílex aí 

existente a um utensílio não alterado. 

Entre os materiais eolizados, uma das peças mais significativas corresponde a um pico 

diverso, elaborado a partir de uma calote de seixo rolado de quartzito donde se destacou por 

amplos levantamentos uma extremidade apontada, com uma secção transversal triangular 

definida por talhe bidireccional e convergente, distinguindo-se consequentemente do 

estereótipo aqui adoptado para a individualização dos triedros. Um outro utensílio apontado e 

igualmente resultante da utilização de uma calote de seixo rolado como suporte, apresenta uma 

extremidade rombuda destacada por dois amplos levantamentos entalhantes, o que lhe confere 

o aspecto de um furador relativamente grosseiro, tendo porém sido globalmente associado aos 

chamados utensílios diversos. 

Correspondendo novamente a um utensílio nuclear, embora agora elaborado a partir de um 

seixo rolado de quartzito e encontrando-se apenas parcialmente eolizado, surge um utensílio 

que se caracteriza por apresentar uma extremidade espatulada, destacada por dois entalhes 

retocados, apresentando claras similitudes com uma outra peça contabilizada como um 

utensílio sobre lasca diverso. Paralelamente, um outro utensílio nucleiforme, mas cujo suporte 

se desconhece, surge novamente afectado de forma global pela eolização e encontra-se 

transformado por retoque quase exclusivamente unifacial e com uma orientação convergente, 

dando origem ao aparecimento de um gume cortante periférico relativamente extenso. 

Dois outros utensílios, ambos resultantes da transformação de seixos rolados de quartzito, 

encontram-se porém de tal forma alterados pela eolização que é impossível proceder a uma 

adequada individualização dos seus múltiplos e peculiares atributos morfológicos. 

No grupo dos materiais ligeiramente boleados ou com arestas não alteradas surgem, por seu 

turno, 3 diferentes utensílios decorrentes do aproveitamento de outros tantos tipos de suporte. O 

primeiro, por exemplo, resultou da utilização de uma lasca de quartzito como suporte, tendo-se 

a configuração do utensílio consubstanciado na definição de uma extremidade bem destacada 

por amplos levantamentos convergentes e bipolares, o que se traduziu na definição de um 

utensílio de tipo pico, ainda que claramente distinto dos seus congéneres triédricos. As suas 

semelhanças com um dos utensílios eolizados já descrito, concebido no entanto a partir de uma 

calote mas com os restantes atributos em tudo idênticos, é bastante evidente. Um outro 

utensílio, esse sim de novo resultante do aproveitamento de uma calote de quartzito, apresenta 

destacada uma ponta rombuda, o que dá origem a um utensílio nucleiforme similar a alguns dos 

furadoes mais atípicos. O conjunto é complementado por uma peça em sílex, definida  a partir 

de um suporte não identificado e essencialmente carcaterizada por um talhe bifacial 

relativamente amplo que determina a configuração de um extenso gume. 
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11.9.8.3. Interpretação 

 

O desconhecimento que se tem do local de proveniência dos achados arqueológicos in-

tegrados na colecção de Salgueiros e a consequentemente ignorância das suas condições de 

jazida, obriga-nos a circunscrever esta nossa tentativa de interpretação aos elementos coligidos 

no decurso do estudo dos respectivos materiais líticos. 

Ora, uma das características mais relevantes do conjunto dos materiais referidos reporta-se 

ao facto de boa parte deles - cerca de 67,1% - se apresentarem homogeneamente afectados pela 

acção da eolização, correspondendo a generalidade dos restantes materiais a peças sem 

qualquer alteração do seu estado físico ou, mais frequentemente, com as respectivas arestas de 

talhe ligeiramente boleadas. Esta aparente heterogeneidade dos materiais estudados é no 

entanto confrontada com a possível existência de pelo menos 2 ocupações do local, situação 

essa confirmada pela identificação de uma peça com dupla pátina cuja análise indicia que as 

peças eolizadas corresponderiam a um momento mais antigo da presença do homem no local, 

enquanto as restantes peças representariam aparentemente uma fase posterior, sem que se possa 

todavia vislumbrar a amplitude da separação temporal entre elas. De fora deste enquadramento 

permaneciam, porém, claramente as duas únicas peças com arestas de talhe particularmente 

muito boleadas. 

Tendo em conta o estado físico dos materiais da colecção de Salgueiros, não deixa de ser 

sugestivo admitir a hipótese de, pelo menos, as peças eolizadas se puderem relacionar com as 

indústrias líticas mais recentes que estudámos na região, as quais terão sido submetidas a 

condições pós-deposicionais não muito distintas daquelas que, tudo leva a crer, terão afectado 

as peças de Salgueiros. Mas se esta suposição não é aparentemente contraditada por alguns dos 

dados emanentes do estudo dos materiais referidos - onde se salienta essencialmente a 

existência de testemunhos inequívocos do método Levallois, a diversidade tipológica do grupo 

dos bifaces, a relativa complexificação dos parcos machados de mão inventariados e de certa 

forma a própria composição tipológica global da colecção - ela não deve também ignorar a 

deficiente representatividade da amostragem, bem patente aliás na sub-representação das lascas 

em relação aos núcleos, nem tão pouco o facto de parte dos materiais não eolizados se 

encontrarem afectados moderadamente pelo boleamento, o que além do mais reforça a 

heterogeneidade do conjunto. 
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11.10. BALANÇO GERAL DO ESTUDO DAS COLECÇÕES DO 

M.N.A.E. 

 

Como já se referiu no início deste capítulo, para além das colecções que acabámos de 

descrever, inventariaram-se ainda nas reservas do M.N.A.E. materiais aparentemente oriundos 

de 51 locais distintos situados nas áreas adjacentes a Leiria e a Monte Real, desconhecendo-se 

todavia a sua proveniência ou apenas se podendo inferir a sua associação genérica a um 

determinado topónimo, sem que porém se consiga estabelecer as suas precisas condições de 

jazida (vd. CUNHA-RIBEIRO, 1992). A representatividade destas numerosas colecções é aliás 

quase sempre bastante diminuta, não integrando a maioria delas mais de 10 peças e 

restringindo-se mesmo nalguns casos à presença de 1 ou 2 peças. 

Mas se a presença de um ou mais bifaces ou machados de mão entre os parcos materiais que 

integravam estas colecções, constituia um testemunho incontornável da ampla dispersão dos 

vestígios das indústrias líticas acheulenses pela bacia hidrográfica do rio Lis, indepen-

dentemente de se poder definir ou não com rigor o seu local de origem ou a sua cronologia, 

entre as colecções mais amplas tais utensílios rareavam ou não se encontram mesmo presentes, 

como sucedia, respectivamente, com as colecções de Vale (MNAE 0825) e Vidigal-Pedreneira 

(MNAE 0940) e com as colecções de Carrasqueira (MNAE 0974) e Albergaria (MNAE 0811). 

Daí que se tenha optado no âmbito do presente trabalho por proceder ao inventário das 

colecções onde se assinalava a presença de utensílios susceptíveis de as poderem associar, pelo 

menos parcialmente, às indústrias acheulenses. 

Pode-se pois concluir que muitas das colecções de materiais líticos provenientes da região 

de Leiria e associáveis genericamente ao Paleolítico Inferior correspondem frequentemente a 

achados isolados e de superfície, cujo local de origem na maior parte dos casos se desconhece, 

o que limita ainda mais as informações que da sua análise se podem obter40. De qualquer 

forma, o estudo das colecções mais representativas permitiu por vezes vislumbrar entre os 

materiais que as constituem atributos morfológicos e características técnicas susceptíveis de 

permitirem a sua pontual comparação com os materiais exumados nalgumas das mais 

importantes jazidas paleolíticas da região a cujo estudo atempado se procedeu no quadro do 

presente trabalho.  

Com efeito, apartando destas últimas as colecções onde a acentuada heterogeneidade das 

respectivas peças líticas talhadas desaconselhava o apuramento de quaisquer traços indi-

vidualizadores, como sucedia com os materiais oriundos das jazidas de Casal de Santa Maria 2 

ou dos Moinhos da Barosa, ou outras situações com consequências similares, embora 

essencialmente decorrentes do desconhecimento das precisas condições de jazida originais dos 

                                                      
40 A recente notícia da aquisição por parte do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia nos de campo 
do Professor Doutor Manuel Heleno poderá vir a alterar substancialmente esta situação, muito embora a 
representatividade dos achados referidos seja bastante diminuta. Em todo caso, esperemos que as notas aí 
coligidas possam confirmar ou não muitas das ilações que o estudo das colecções do Museu nos permitiu 
aduzir no decurso do desenvolvimento do presente trabalho.  
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respectivos materiais, como sucedia com as colecções de Tercenas e de Salgueiros, nas 

restantes jazidas estudadas era possível tentar identificar alguns elementos de aproximação com 

as distintas características observadas nas estações paleolíticas em que incidiu prioritariamente 

o nosso esforço e se estruturaram os resultados do presente trabalho. Em todo o caso, a relação 

proporcional entre a totalidade das lascas, por um lado, e os núcleos e utensílios nucleiformes, 

por outro, é em todas essas colecções estudadas pouco abonatória da sua integridade. 

Pontualmente, como sucede com a colecção oriunda da Quinta de S.Venâncio, a 

sobrerepresentação dos bifaces em relação a todos os outros materiais, quer se tratasse de 

produtos de talhe ou de utensílios, indicia mesmo de forma clara a ocorrência de uma recolha 

selectiva dos materiais. 

 

Salgueiros

Tercenas

Moinhos da Barosa

Matoeira

Quinta de Vale de Lobos

Quinta de S. Venâncio

Pousadas

Casal de Santa Maria 2

-80,00 -60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Lascas Nódulos

80 % 60 40 20 0 80 %604020

 
Fig. 11. 9. Variação da correlação entre as lascas e os nódulos nas principais colecções de materiais 
paleolíticos oriundas do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia cujo estudo foi considerado. 

 

É no entanto em torno da pequena colecção associada ao topónimo de Pousadas que se 

identificaram alguns dos traços que, sugestivamente, mais aproximavam os vestígios ar-

queológicos nela integrados das indústrias líticas associadas à ocupação mais recente da região 

pelo homem do Paleolítico Inferior, cuja existência foi reconhecida no decurso do estudo das 

estações paleolíticas de Casal de Santa Maria 1 e do Casal do Azemel. Longe porém de 

estribarmos tal conexão na presença de vestígios do método Levallois entre os vestígios 

arqueológicos exumados em Pousadas, ou no particular apuro morfológico de boa parte dos 

bifaces aí inventariados, ela decorreu da circunstância de os respectivos materiais se 

apresentarem globalmente eolizados e provirem de um local não só sobranceiro ao vale do rio 

Lis, mas também numa posição estrategicamente privilegiada junto da confluência do rio Lena, 

seu principal afluente, sem que aí se dispusesse da matéria-prima necessária para o 
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desenvolvimento dos sistemas de produção dos materiais líticos. 

Paralelamente, no caso da jazida de Matoeira, a relativa homogeneidade dos materiais 

reunidos na colecção depositada no M.N.A.E., bem como a confirmação genérica das suas 

características e das respectivas condições de jazida com a realização de novos achados, 

tornaram possível correlacionar os respectivos vestígios arqueológicos com a indústria 

acheulense associada à ocupação mais recente da estação paleolítica de Pousias/Quinta do 

Cónego. Mas se tanto a composição tipológica dos materiais líticos provenientes da jazida de 

Matoeira, como as características das suas cadeias operatórias de debitagem e de configuração 

sugeriam uma aparente proximidade entre as duas realidades estudadas, era contudo no 

posicionamento topográfico dos achados em relação à região imediatamente envolvente e no 

sistemático aproveitamento da matéria-prima existente no local que tal suposição se encontrava 

melhor fundamentada. 

Quanto à realidade observada no estudo das colecções exumadas nas jazidas da Quinta de S. 

Venâncio e da Quinta de Vale de Lobos, os resultados obtidos estão longe de serem 

particularmente concludentes. Desde logo porque embora próximos geograficamente, ambos os 

locais estão associados a condições de jazida relativamente distintas entre si, situação essa bem 

patente no diferenciado estado físico que os materiais aí exumados patenteiam. No caso 

concreto da jazida de S. Venâncio é por demais evidente a existência de testemunhos de duas 

distintas ocupações do local, vislumbrando-se na numerosa colecção de bifaces aí recolhida o 

preferencial desenvolvimento de uma morfologia alongada que ultrapassa claramente os 

constrangimentos decorrentes dos suportes de quartzito utilizados na sua confecção, bem como 

similitudes com as peças bifaciais plano-convexas identificadas noutros contextos, o que não 

deixa de indiciar a proximidade desta colecção com as indústrias líticas mais recentes estudadas 

na região. Na Quinta de Vale de Lobos, por seu turno, sendo igualmente evidente o carácter 

selectivo dos materiais aí recolhidos, deles apenas se pode afirmar que constituem o 

testemunho de uma indústria acheulense onde o método de debitagem Levallois era já 

conhecido, correspondendo a generalidade dos bifaces aí exumados ao estereótipo do 

tradicional e característico utensílio acheulense, bem representado aliás nas indústrias líticas 

mais antigas conhecidas na região, onde a sua volumetria resulta da justaposição de duas faces 

convexas definidas por talhe alternante. 
 





 

 

12. CONCLUSÕES 
 
 
 
12.1. SÍNTESE REGIONAL 

 

 

No conjunto dos múltiplos dados coligidos ao longo deste trabalho destacam-se, pela sua 

importância para a interpretação global das indústrias líticas estudadas na bacia hidrográfica do 

rio Lis, as estações paleolíticas das Pousias/Quinta do Cónego e do Casal do Azemel.  

No primeiro caso foi basicamente possível individualizar a existência de duas diferentes 

ocupações do local pelo homem paleolítico, tendo-se conseguido caracterizar em termos 

tipológicos e técnicos as indústrias líticas a elas associadas. Quanto ao Casal do Azemel, os 

vestígios arqueológicos aí exumados permitiram, por seu turno, identificar a ocorrência de uma 

ocupação paleolítica com características claramente distintas das duas anteriores e, 

aparentemente, mais recente.  

Em ambos os casos pudemos além do mais dispor de colecções representativas em termos 

numéricos e com relativa homogeneidade, embora associáveis a contextos geoarqueológicos 

onde se excluía a possibilidade de se encontrarem integradas em posição primária. 

Complementarmente, tanto pelas condições de jazida nelas registadas, como pelas carac-

terísticas dos materiais líticos que lhes estavam associadas, ou ainda pelas estratégias de ocu-

pação do território que emergiam do seu estudo, foi possível sugerir a correlação das indústrias 

líticas recolhidas nos areeiros abertos na formação fluvial F1b, a jusante de Leiria, e na jazida 

da Jardoeira com a mais antiga ocupação da estação paleolítica das Pousias/Quinta do Cónego - 

Pousias 1 - enquanto a jazida paleolítica de Matoeira surgia aparentemente equiparada à mais 

recente ocupação detectada em Pousias/Quinta do Cónego: Pousias 3. Idênticos pressupostos 

viabilizaram também a correlação da ocupação reconhecida no Casal do Azemel com os 

vestígios arqueológicos identificados nas jazidas de Casal de Santa Maria 1 e de Pousadas, não 

obstante as amostragens oriundas destes últimos dois locais evidenciarem uma deficitária 

representatividade. 

Bem menos concludente revelou-se o estudo da maioria das colecções depositadas no 

Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. À excepção dos já referidos casos de Matoeira e 

de Pousadas, bem como os de Pousias e Outeiro Pelado, todas as restantes colecções 

evidenciavam elementos de valia e interpretação variada, denotando quase sempre a ausência 

de homogeneidade dos conjuntos reunidos ou a presença de testemunhos de mais do que uma 

ocupação, sem que a dimensão quantitativa das amostragens envolvidas permitisse a sua clara 

caracterização. A própria indefinição do seu contexto geoarqueológico contribuiu de forma 

decisiva para a situação descrita. 
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Em termos gerais foi assim possível assinalar a existência de vestígios arqueológicos 

relacionados com a presença do homem paleolítico na região estudada em três distintos 

momentos, ainda que tais testemunhos se reportem exclusivamente aos resultados do desen-

volvimento dos respectivos sistemas de produção de materiais líticos, qualquer um deles 

baseado na exploração quase que exclusiva do quartzito como matéria-prima sob a forma de 

seixos rolados e apresentando uma composição tipológica onde a expressiva representação de 

peças bifaciais e de machados de mão aponta para a sua genérica associação às chamadas 

indústrias acheulenses do Paleolítico inferior. 

A ocupação mais antiga que se identificou encontra-se assim documentada pela estação 

paleolítica das Pousias/Quinta do Cónego, pelos diversos areeiros estudados a jusante de Leiria 

e pela jazida da Jardoeira, surgindo em qualquer um destes locais associada à cascalheira 

heterómetrica que corresponde à base da unidade sedimentar F1b, amplamente representada na 

bacia hidrográfica do rio Lis e cujo estudo se baseou na análise circunstanciada de numerosos 

cortes observados no vale do Lis a jusante e a montante de Leiria, bem como no vale do rio 

Lena, seu principal afluente. Porém, se nas Pousias/Quinta do Cónego os vestígios 

arqueológicos associáveis ao referido contexto evidenciavam um elevado grau de concentração, 

nos areeiros localizados a jusante de Leiria registava-se a situação oposta, tendo-se procedido 

de forma amplamente dispersa à recolha dos múltiplos achados aí efectuados. Na jazida 

paleolítica da Jardoeira, por seu turno, a realidade observada revelou-se bastante mais 

inconclusiva, dado que a dimensão quantitativa da amostragem exumada não permitiu sequer 

verificar se se tratava de uma situação análoga à de Pousias ou se tais materiais testemunhavam, 

em contraponto, uma dispersão próxima das restantes jazidas referidas. 

Em qualquer dos casos descritos emergia como traço comum o aprovisionamento local das 

matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos respectivos sistemas de produção dos 

materiais líticos, estratégia essa facilitada pela acessibilidade e ampla disponibilidade que aí 

existia de seixos rolados de quartzito. A própria utilização mais limitada do quartzo e do sílex 

processar-se-ia de forma similar, dada a pontual existência no interior da cascalheira de base de 

F1b de seixos rolados de quartzo e de alguns, raros, nódulos de sílex. Também a execução local 

das subsequentes fases de produção de suportes e/ou de configuração de diferentes utensílios 

encontra-se aliás bem documentada pela presença de numerosos produtos de talhe. Não se 

pense, contudo, que tais testemunhos resultariam do exclusivo desenvolvimento de actividades 

relacionadas com a produção de materiais líticos, podendo-se nesse sentido admitir que as 

jazidas corresponderiam a oficinas de talhe, já que a proporção de utensílios inventariada entre 

a indústria lítica de Pousias 1 e os materiais recolhidos nos areeiros situados a jusante de Leiria 

desmentem tal hipótese, apresentando mesmo valores proporcionais similares aos detectados 

noutras jazidas e noutros contextos. 

A forte concentração dos materiais associados a esta ocupação na cascalheira de base do 

terraço identificado nas Pousias/Quinta do Cónego testemunha, contudo, uma posição pouco 

derivada em relação ao local onde originalmente terão sido abandonados, facto esse 
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aparentemente confirmado por uma relação entre os nódulos e a totalidade das lascas 

inventariadas algo indiciadora da homogeneidade dos materiais estudados (vd. em particular os 

dados constantes do gráfico correspondente à fig. 7.18). Trata-se aliás de uma situação que, 

como se viu, encontra paralelo nalgumas, poucas, jazidas paleolíticas da Meseta Ibérica, 

admitido-se que terá resultado da ocorrência de uma mesma estratégia de ocupação do território 

e de exploração dos recursos naturais, bem como da vigência de idênticas condições pós-

deposicionais. Tendo porém em linha de conta a ampla dispersão dos achados para jusante de 

Leiria, não se pode deixar de ponderar a hipótese de tais vestígios corresponderem aí a uma 

frequência mais itinerante das imediações do curso de água, a qual coexistiu eventualmente 

com uma presença mais persistente, traduzida na ocupação sazonal de alguns canais 

abandonados no estio, de que a jazida de Pousias/Quinta do Cónego constituiria um inequívoco 

testemunho. 

A existência na estação paleolítica das Pousias/Quinta do Cónego de uma ocupação mais 

recente apoiou-se, por seu lado, na individualização de uma indústria lítica claramente não 

associável à cascalheira de base do depósito fluvial que aí se encontra parcialmente preservado, 

na qual se integravam a generalidade dos materiais líticos cujo estado físico não apresenta 

qualquer alteração significativa. De acordo com os dados disponíveis, a presença do homem 

paleolítico no local ocorreu de novo num momento em que não só o rio Lis apresentaria o seu 

leito encaixado num pequeno vale adjacente, como também a própria sequência sedimentar que 

anteriormente havia abandonado nas Pousias se encontraria significativamente erodida, 

permanecendo apenas incólume a cascalheira heterométrica da base. Terá sido aliás na 

superfície desmantelada deste depósito, que afloraria já numa plataforma sobrançeira ao vale 

do rio Lis, que o homem então aí se fixou, tirando partido da inegável posição estratégica do 

sítio e da ampla disponibilidade de matéria-prima no local, ainda que em condições de 

acessibilidade algo distintas das que se haviam anteriormente verificado. 

A expressiva homogeneidade dos materiais líticos talhados que aí testemunham a presença 

mais recente do homem paleolítico, bem patente de novo na relação que é possivel aferir entre 

o conjunto dos nódulos e a totalidade das lascas inventariadas, indicia a conservação de tais 

vestígios em condições pós-deposicionais que não só impediram a sua dispersão, como também 

não induziram qualquer alteração particularmente significativa do seu estado físico, mesmo se é 

verosímil que parte substancial das peças moderadamente boleadas sejam a eles associáveis. 

Não se conhecendo, todavia, de forma precisa as condições de jazida originalmente existentes, 

dadas as alterações recentes decorrentes dos trabalhos agrícolas aí praticados e pela própria 

erosão desencadeada com a parcial desarborização do local, admite-se no entanto que tais 

vestígios arqueológicos terão sido integrados numa coluvião antiga que remobilizou parte dos 

materiais provenientes do desmantelamento superficial do depósito fluvial. 
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Fig.12.1. Vale do rio Lis. Correlação proporcional entre a totalidade das lascas e os nódulos estudados 
entre as principais indústrias estudadas. 

 

A associação da colecção de materiais que se conectaram com a jazida paleolítica de 

Matoeira a condições de jazida aparentemente similares, bem como a sua integração num 

enquadramento topográfico que deixava entrever a adopção de uma estratégia de ocupação do 

território e de aprovisionamento das matérias-primas igualmente semelhantes, sugeria também 

a sua correlação com a ocupação paleolítica mais recente assinalada na estação arqueológica 

das Pousias/Quinta do Cónego, hipótese essa não contraditada pela análise dos respectivos 

espólios, ainda que no caso de Matoeira o claro predomínio dos núcleos e utensílios 

nucleiformes sobre a totalidade das lascas inventariadas questionasse a homogeneidade da 

amostragem disponível.          

Finalmente, identificaram-se nas estações paleolíticas do Casal do Azemel, do Casal de 

Santa Maria 1 e das Pousadas vestígios da presença do homem paleolítico na região numa 

época bem mais recente, muito embora tais testemunhos se reportassem a realidades arqueo-

lógicas com um grau de representatividade bastante distinto e associadas a contextos 

geoarqueológicos não totalmente idênticos. Entre si, porém, partilhavam de uma mesma es-

tratégia de ocupação do território, baseada na fixação das populações em zonas elevadas, 

estratégicamente situadas nas proximidades dos principais vales adjacentes e susceptíveis de 

permitirem o controlo de uma vasta áreas circundante, bem como de uma estratégia de ex-

ploração das matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos respectivos sistemas de 

produção dos materiais líticos em que o local de aprovisionamento não coincidia já com o da 

fixação das populações, realizando-se contudo tal operação na área considerada envolvente, 

num raio em regra não superior a 5 km. 
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No Casal do Azemel os materiais recolhidos encontravam-se associados a uma coluvião 

holocénica em posição claramente secundária, denotando todavia, simultaneamente, um 

elevado grau de concentração e uma ampla representatividade numérica, o que permitiu 

verificar a relativa homogeneidade da amostragem e ao mesmo tempo viabilizou a realização de 

um estudo exaustivo em termos quantitativos e qualitativos da generalidade das peças líticas 

talhadas. De sublinhar aqui, porém, a ausência de qualquer destaque topográfico do local de 

implantação da jazida, situado no meio de uma vasta zona aplanada, delimitada pelo encaixe do 

vale do rio Lena e de duas linhas de água que nele confluem e com fácil acesso à bacia 

hidrográfica adjacente. Esta situação, aliada a circunstância de aí se ter recolhido um 

significativo grupo de peças com dupla pátina, permitiu aliás sugerir a possibilidade de o local 

ter sido ocupado sazonalmente, ainda que de forma certamente não muito intermitente, por um 

mesmo grupo humano durante um período de tempo significativo. 

Por seu turno, os vestígios exumados no Casal de Santa Maria 1, bem mais escassos e 

associados a uma localização particularmente estratégica em relação ao amplo vale adjacente 

do rio Lis, evidenciam algumas características que os aproximam sugestivamente dos materiais 

líticos talhados estudados no Casal do Azemel, tendo-se ainda relacionado a sua presença com 

a génese de uma coluvião contemporânea da última fase de morfogénese da região.  

Já a correlação com estas duas jazidas da colecção proveniente de Pousadas se alicerçou 

essencialmente no destacado posionamento topográfico deste último local, junto da confluência 

dos dois principais rios da bacia hidrográfica, situação essa aparentemente reforçada pelo facto 

de o diminuto número de peças talhadas aí recolhidas apresentar, apesar de tudo, uma alteração 

do seu estado físico curiosamente similar ao registado nas jazidas arqueológicas atrás 

mencionadas. 

Em todo caso, uma primeira observação dos materiais líticos talhados recolhidos nas 

principais estações paleolíticas do vale do Lis permite sublinhar a existência de algumas ca-

racterísticas comuns, não só decorrentes da utilização quase exclusiva do quartzito como 

matéria-prima sob a forma de seixos rolados, como também do uso persistente, para 

peremptóriamente não o considerar como quase exclusivo, do percutor duro nas diferentes 

operações de talhe em que se estruturaram os sistemas de produção dos materiais líticos 

talhados. As dissemelhanças emergem contudo no decurso da análise tipológica comparativa 

das várias indústrias líticas e, de uma forma mais concludente, do seu adequado estudo 

tecnológico, nalguns casos reforçando a individualização das várias fases de ocupação pa-

leolítica da região, noutros esbatendo-a ou, ainda, permitindo aquilatar a real valia da va-

riabilidade por vezes observada em relação a um determinado atributo nos conjuntos estudados, 

tomando-se em consideração o seu distinto contexto e a forma diferenciada como muitas vezes 

se procedeu mesmo à respectiva recolha. 

Do ponto de vista tipológico, apesar de a composição global das mais representativas in-

dústrias que se estudaram não apresentar entre si diferenças particularmente importantes, o 

peso específico dos vários grupos de objectos líticos talhados que se puderam individualizar 
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deixa no entanto transparecer algumas diversidades significativas. 

 
Quadro 12.1. Vale do rio Lis. Distribuição diferenciada dos materiais líticos inventariados em cada uma 
das jazidas estudadas pelas diferentes categorias classificativas que se consideraram.  

 

   Casal do      Casal
 Areeiros F1b    Pousias 1    Pousias 3   Matoeira     Azemel   Sta Maria

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Lascas 195 44,2 127 45,7 178 66,7 99 29,6 1620 54,9 40 36,4

Núcleos 151 34,2 57 20,5 34 12,7 156 46,6 434 14,7 29 26,4

Bifaces 59 13,4 48 17,3 19 7,1 43 12,8 162 5,5 8 7,3

- - - - - - - - 394 13,4 ? -

Machados de mão 10 2,3 24 8,6 11 4,1 10 3 127 4,3 20 18,2

Utensílios sobre lasca 16 3,6 21 7,6 24 9 23 6,9 179 6,1 7 6,4

Utensílios diversos 10 2,3 1 0,4 1 0,4 4 1,2 33 1,1 6 5,5

 

 

Na indústria lítica associada à mais antiga ocupação da estação paleolítica das Pou-

sias/Quinta do Cónego, por exemplo, os produtos de talhe representam quase o dobro dos 

utensílios inventariados, relação proporcional essa não muito diversa da que emerge entre o 

conjunto das lascas aí estudadas e os núcleos correlativos. Nos utensílios ressalta porém o claro 

predomínio dos bifaces, abarcando mais de metade do total das peças consideradas, surgindo 

em segundo lugar os machados de mão, acompanhados porém de perto pelos utensílios sobre 

lasca. Quanto aos materiais provenientes dos areeiros situados a jusante de Leiria, as variações 

observadas reportam-se essencialmente a uma relação proporcional dos produtos de talhe 

relativamente aos utensílios claramente mais favorável aos primeiros, registando-se nos 

produtos de talhe um maior equilíbrio entre as lascas e os núcleos, enquanto nos utensílios se 

destaca ainda mais o predomínio dos bifaces sobre todas as outras restantes peças identificadas. 

Estas características não podem ser dissociadas das distintas condições em que se procedeu à 

recolha de tais vestígios, nem tão pouco dos indícios bem mais precários de homogeneidade 

que decorrem da aferição da relação proporcional das lascas aí estudadas com o total de 

nódulos contabilizados. 

Nos materiais líticos relacionados com a presença mais recente do homem paleolítico nas 

Pousias/Quinta do Cónego observa-se uma relação dos utensílios face aos produtos de talhe de 

cerca de 1 para 5, registando-se, por seu turno, nestes últimos materiais uma relação 

proporcional entre as lascas e os núcleos de 4 para 1. Ao mesmo tempo, é de realçar nos 

utensílios o maior peso dos utensílios sobre lasca, que apesar de serem acompanhados de perto 

pelos bifaces, remetem claramente para segundo plano os machados de mão. Não deixa aliás de 

ser significativo verificar que entre os materiais das diversas colecções oriundas da jazida de 

Matoeira, não obstante a sua manifesta falta de homogeneidade, pode-se também observar o 
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claro predomínio dos utensílios sobre lasca em relação aos machados de mão, ainda que o peso 

dos bifaces entre os utensílios seja de novo uma realidade. 
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Fig.12.2. Vale do rio Lis. Representação gráfica da composição das principais colecções estudadas. 

 

Situação não muito distinta no que se refere à diferenciada representação proporcional dos 

principais grupos de utensílios emerge aliás, aparentemente, no próprio inventário da ampla 

colecção reunida na estação paleolítica do Casal do Azemel, onde o conjunto das peças 

bifaciais, integrando tanto os bifaces propriamente ditos, como as chamadas peças bifaciais 

plano-convexas, surge destacadamente em primeiro lugar, seguidas a uma relativa distância 

pelos utensílios sobre lasca e só depois pelos machados de mão. Quando, porém, se consideram 

distintamente os dois referidos grupos de peças bifaciais, a primeira posição passa a ser 

ocupada pelas peças bifaciais plano-convexas, situando-se curiosamente os bifaces em terceiro 

lugar, a seguir aos utensílios sobre lasca. Paralelamente, verifica-se que o número total de 

utensílios aí inventariados representam em termos absolutos pouco menos de metade do 

conjunto dos produtos de talhe, situação a que não será estranha a posição claramente 

secundária dos achados, mesmo se a relação proporcional entre as lascas e os núcleos é aí de 4 

para 1. 
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Uma análise tipológica circunstanciada de cada um dos principais grupos de utensílios 

individualizados nas indústrias estudadas permite também discernir a ocorrência de alguns 

particularismos entre os vários momentos em que nos foi possível testemunhar a presença do 

homem paleolítico na região. 

No que se refere aos bifaces, ou mais propriamente às peças bifaciais, já que em termos 

morfo-tipológicos o estudo realizado integrou no mesmo conjunto os bifaces e as chamadas 

peças bifaciais plano-convexas, dado que a individualização destas últimas se alicerçava nos 

pressupostos decorrentes da sua análise tecnológica, as variações registadas reportam-se 

genericamente a um acréscimo da diversidade tipológica nas principais indústrias consideradas 

mais recentes. O claro predomínio das formas ovalares e amigdalóides que se verifica em 

Pousias 1 tanto nos bifaces como entre os bifaces parciais, é substituído em Pousias 3 por uma 

distribuição mais equitativa pelos principais grupos tipológicos considerados, restringindo-se 

por outro lado significativamente o número de bifaces parciais contabilizados. Situação algo 

similar ocorre, por seu turno, no Casal do Azemel, onde no entanto o destaque vai para a forte 

presença do chamado grupo dos bifaces lanceolados, apenas superados em termos numéricos 

pelos bifaces amigdalóides, ainda que entre os bifaces parciais a situação se inverta de novo, já 

que estes não só se encontram aí amplamente representados, como também surgem associados 

preferencialmente a morfologias ovalares e afins ou amigdalóides, situação a que não é 

naturalmente estranha a utilização preferencial de lascas como suporte e a sua diminuta 

transformação no âmbito do processo de configuração dos utensílios a obter. Tendo porém em 

atenção a própria defini- 

 
Quadro. 12.2. Vale do rio lis. Distribuição dos bifaces de cada uma das colecções estudadas pelos 
principais grupos tipológicos considerados. 
 

Casal do Casal de
Areeiros F1b Pousias 1 Pousias 3 Matoeira Azemel Santa Maria

Bifaces planos 2 1 1 - 14 -

Bifaces lanceolados 4 4 2 1 68 1

Bifaces ovalares e afins 10 11 2 10 42 2

Bifaces amigdalóides 11 9 2 12 102 1

Bifaces de bisel terminal 2 - 4 1 30 -

Bifaces diversos 4 - - 1 6 -

Bifaces parciais 14 20 2 10 156 2

Unifaces 6 3 2 3 53 -

Outros 6 - 4 - 58 -
 

 

ção de biface parcial, assente numa transformação mínima da morfologia original dos suportes 

escolhidos através do seu judicioso aproveitamento e destacando-se aí, em particular, a 

utilização de lascas como suportes, compreender-se-á melhor este último aspecto referido, dada 
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a tendencial morfologia ovalar das lascas de quartzito, bem evidenciada no facto de a largura 

apresentar em média valores relativamente próximos aos do comprimento. 

Atendendo porém ao diminuto valor da amostragem de bifaces integrada na indústria mais 

recente da estação paleolítica de Pousias/Quinta do Cónego, bem como à circunstância de a 

análise de tais utensílios na jazida de Matoeira contraditar aparentemente as considerações 

atrás aduzidas sobre a sua diferenciação dos materiais similares identificados em Pousias 1, 

aproximando entre si significativamente as duas realidades envolvidas, haverá no entanto que 

sublinhar a permanência de tal distinção em relação à indústria do Casal do Azemel. Ela 

evidencia acima de tudo o delinear de uma tendência evolutiva que aponta em nosso entender 

mais para uma crescente autonomização do produto final em relação à morfologia original do 

suporte do que para um simples apuro de formas, coexistindo, no entanto, com uma expressiva 

e constante representação dos bifaces parciais e, em menor número dos unifaces. Para a 

compreensão destas duas últimas situações é de ter contudo em consideração não apenas o 

aumento significativo de lascas suporte, mas também a sua crescente pré-determinação.  

Paralelamente, em qualquer dos casos analisados regista-se por norma uma residual pre-

sença dos chamados bifaces planos, o que é indissociável dos constrangimentos inerentes aos 

suportes usados e, em particular, à respectiva matéria-prima e à forma como ela se encontrava 

disponível. 

Relativamente à variabilidade dos machados de mão entre as indústrias estudadas, os dados 

disponíveis não são muito significativos e reportam-se a realidades quantitativas com uma valia 

bastante diversificada. De qualquer forma, destaca-se em todas elas a total ausência de peças 

associáveis aos tipos definidos a partir de suportes tradicionalmente considerados pré-

determinados - tipos III e IV - e a continuada e por vezes quase exclusiva representação dos 

tipos considerados mais simples - tipos 0, I e II - com destaque, porém, para a persistente 

presença dos machados de mão de tipo 0. Na indústria mais recente identificada na estação 

paleolítica das Pousias/Quinta do Cónego - Pousias 3 - os machados de mão de tipo II, V e VI 

surgem proporcionalmente melhor representados do que na indústria correspondente à 

ocupação mais antiga - Pousias 1 - ainda que os valores envolvidos em cada um dos casos 

permitam questionar o real valor de tais observações. Contudo, no Casal do Azemel a situação 

é diametralmente oposta, registando-se uma bem mais equilibrada distribuição dos utensílios 

em estudo pelos vários tipos considerados, destacando-se o predomínio dos tipos 0 e II, a par de 

uma expressiva presença de machados de mão do tipo VI. 

Quanto aos utensílios sobre lasca, pondo de novo de lado a distinta representatividade das 

várias amostragens envolvidas, regista-se também aqui uma maior diversidade tipológica dos 

utensílios inventariados na indústria mais recente da estação paleolítica das Pousias/Quinta do 

Cónego e no espólio exumado no Casal do Azemel, tendência essa relativamente acentuada 

nesta última jazida, embora a presença do chamado grupo Levallois - grupo I - fosse aí quase 

nula, em contraponto a um aumento significativo dos utensílios associados ao chamado grupo 

do Paleolítico superior - grupo III. Em qualquer dos casos é manifesta a particular importância 
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dos raspadores sobre todos os outros utensílios identificados, o que se traduz aliás no 

predomínio do grupo mustierense em que se integram - grupo II - em todas as indústrias 

analisadas. De notar igualmente a reduzida padronização que transparece da análise 

circunstanciada do conjunto destes utensílios, bem patente quer na importância que em 

qualquer das situações descritas os chamados utensílios diversos apresentam, quer no facto de 

frequentemente a incidência do retoque se restringir ao mínimo indispensável para a definição 

de cada utensílio. 
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Fig. 12.3. Vale do rio Lis. Variação da representação dos principais grupos de utensílios sobre lasca 
tradicionalmente considerados em cada uma das colecções estudadas. 

 

Finalmente, assinala-se ainda a pontual presença de utensílios de tipo pico ou, mais rara-

mente de verdadeiros triedros, sempre porém limitados a quantitativos residuais e agrupados 

em consequência entre os chamados utensílios diversos. A única situação onde este grupo nos 

surgiu representado de forma minimamente significativa reporta-se à indústria proveniente dos 

areeiros abertos na formação fluvial F1b a jusante de Leiria, podendo aí tal situação ser 

pontualmente imputada à ampla disponibilidade local da matéria-prima e ao aproveitamento 

oportunístico de determinados suportes para a definição de utensílios apontados de grandes 

dimensões, por vezes mesmo correspondendo ao arquétipo dos chamados picos triédricos. 

 

O estudo dos principais produtos de talhe identificados nestas indústrias remete-nos para 

uma abordagem tecnológica mais abrangente das indústrias estudadas, tendo nomeadamente em 

vista a identificação e descrição das principais cadeias operatórias de debitagem no quadro da 
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análise global dos respectivos sistemas de produção dos materiais líticos, para a qual haverá 

que entrar, em seguida, em linha de conta com individualização complementar das cadeias 

operatórias de configuração dos grupos mais significativos de utensílios. 

No que se refere à análise das lascas, ela reporta-se nas principais colecções estudadas a 

conjuntos com expressiva representatividade, ainda que integrando valores quantitativos 

bastante díspares entre si, mas em todo caso susceptíveis de permitirem a realização de perti-

nentes comparações. Esta situação é reforçada pela pontual assunção entre as referidas 

colecções de algumas características relativamente bem contrastadas, como sucede, em par-

ticular, com a própria classificação destes produtos de talhe, mesmo se tal facto não é muito 

visível na observação dos respectivos polígonos de frequências cumuladas.  
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Fig. 12.4. Vale do rio Lis. Distribuição proporcional das lascas de primeira e segunda geração observadas 
nas principais colecções estudadas. 

 

Com efeito, à manifesta prevalência das lascas de primeira geração relativamente às lascas 

de segunda geração nas indústrias líticas associáveis à ocupação paleolítica mais antiga que se 

identificou na região, onde tanto nos vários areeiros localizados a jusante de Leiria, como em 

Pousias 1, elas denotam uma relação de cerca de 3 para 1, contrapõe-se o relativo equilíbrio 

entre os dois grupos de lascas associáveis às indústrias mais recentes, oriundas quer de Pousias 

3, quer do Casal do Azemel. Nestes dois últimos caos, porém, não é de ignorar que as 

condições pós-deposicionais que, embora de forma distinta, afectaram as colecções aí estudadas 

podem mesmo ter impedido uma diferenciação mais acentuada com a situação descrita em 

primeiro lugar e também entre si, já que se verifica que as lascas de segunda geração 

apresentam em geral dimensões tendencialmente mais reduzidas, sendo naturalmente aquelas 

que mais foram atingidas pela dispersão induzida pelas condições referidas. De igual forma, é 

de realçar a presença, ainda que manifestamente residual, de lascas Levallois entre as lascas das 
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duas indústrias mais recentes, por oposição à sua ausência em qualquer das indústrias da 

ocupação mais antiga. As ligeiras variações a este quadro que emergem do estudo das 

colecções oriundas de Matoeira ou do Casal de Santa Maria 1 não podem ser, por seu turno, 

dissociadas das condições em que se procedeu à sua recolha e do respectivo contexto. 
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Fig. 12.5. Vale do rio Lis. Polígonos de frequências cumuladas relativos àclassificação das lascas 
associadas às principais colecções estudadas. 

 

Não é, contudo, possível ignorar a circunstância de na totalidade dos casos analisados se 

verificar a utilização quase exclusiva do quartzito como matéria-prima - com valores per-

centuais sempre superiores a 90% - e a prevalência dos talões lisos sobre os corticais, bem 

como a aferição de índices de facetagem ampla e restrita algo modestos, ainda que variando 

curiosamente com um ligeiro acréscimo das ocupações mais antigas para as mais recentes. Por 

outro lado, verifica-se também nas principais indústrias referidas, através da observação dos 

negativos conservados na face superior das respectivas lascas, o desenvolvimento preferencial 

do talhe unipolar e longitudinal, situação essa apenas contrariada no Casal do Azemel pela 

maior importância aí evidenciada pelo talhe centrípeto. De registar ainda a proximidade entre o 

talhe longitudinal unipolar e bipolar em Pousias 3, assim como a maior disparidade que entre 

eles surge nas indústrias associadas aos areeiros localizados a jusante de Leiria quando 

comparadas com os dados oriundos de Pousias 1, onde aliás a importância do talhe centrípeto 

duplica. 
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Fig, 12.6. Vale do rio Lis. Repartição dos principais talões pelas lascas inventariadas em cada uma das 
colecções estudadas. 

 

Pode-se pois dizer que em termos gerais emerge aparentemente do estudo das lascas a ideia 

global de uma complexificação tendencial das distintas ocupações do Paleolítico inferior 

individualizadas na área da bacia hidrográfica do rio Lis, mesmo se tal situação decorre da 

análise de variações não totalmente persistentes ao longo do período em análise. Estas ob-

servações são aliás parcialmente corroboráveis pelo complementar estudo dos núcleos, tirando 

nomeadamente proveito da possibilidade de a partir do sua adequada análise neles observar o 

desenvolvimento das estratégias de debitagem subjacentes à sua exploração, mesmo se para o 

efeito dispomos de amostragens com um valor por vezes bem menos expressivo do que as das 

lascas, como é o caso flagrante de Pousias 1 e de Pousias 3. 

Ainda que se tenha em conta o acesso a colecções bem mais representativas no que respeita 

à análise dos núcleos e correlacionáveis com as duas jazidas referidas, como é o caso, respec-

tivamente, das indústrias oriundas dos areeiros de F1b e da Matoeira, a diferenciação entre as 

duas ocupações paleolíticas mais antigas da região está longe de ser muito concludente. No seu 

conjunto observa-se no estudo dos respectivos núcleos um predomínio global das estratégias de 

exploração mais simplificadas, com um apreciável número de peças associadas aos grupos I, II, 

III e IV da classificação adoptada, associando-se tal situação à utilização primordial de seixos 

rolados como suportes e a uma significativa importância das peças sumáriamente exploradas, 

ainda que sejam maioritários os núcleos mais intensivamente aproveitados. Trata-se por vezes 

de peças com elevadas dimensões, o que juntamente com as restantes características enunciadas 

não pode ser desligado do facto de em qualquer dos locais se registar uma ampla 
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disponibilidade da principal e quase exclusiva matéria-prima usada - o quartzito - sob a forma 

de seixos rolados também por vezes muito grandes. Note-se, porém, que em qualquer dos casos 

referidos se verifica uma significativa presença de grupos e subgrupos de núcleos com uma 

gestão centrípeta das respectivas faces de exploração. 

A excepção mais flagrante da situação descrita reporta-se à reduzida colecção de 34 peças 

que foi possível individualizar no âmbito do estudo da indústria de Pousias 3, enquanto a 

diferenciação mais expressiva nos remete para a ausência de núcleos Levallois entre o espólio 

lítico das mais antigas ocupações da região, embora a sua existência nas indústrias 

subsequentes não evidencie valores muito importantes, com a excepção de novo do que se 

verifica em Pousias 3. 

Relativamente à indústria do Casal do Azemel há, contudo, uma clara e inequívoca di-

ferenciação patente na diminuta representação dos núcleos associados às estratégias de ex-

ploração mais simples, acompanhada por um aumento significativo das peças com uma es-

tratégia de exploração centrípeta, evidenciando ainda todas as peças dimensões em média 

significativamente inferiores às das indústrias anteriormente referidas. Na sua maioria esma-

gadora estes núcleos apresentavam-se intensamente explorados, e até mesmo esgotados, o que 

se traduziu no facto de não se ter podido identificar o suporte num elevado número de peças, 

registando-se nas restantes um ligeiro predomínio no aproveitamento das lascas em relação aos 

seixos rolados. Já a presença de núcleos Levallois se restringe também aqui a valores muito 

pouco expressivos. 

O cruzamento destes dados juntamente com os resultantes da análise das lascas permite 

vislumbrar a identificação de diferentes cadeias operatórias de debitagem, cujo peso específico 

e articulação variam no quadro mais amplo da definição dos respectivos sistemas de produção 

dos materiais líticos. Entre as indústrias mais antigas as cadeias operatórias de debitagem 

menos complexas surgem obviamente destacadas das restantes, sendo em geral associadas à 

presença de núcleos de grandes dimensões, frequentemente explorados sumariamente e 

responsáveis pela produção de grandes lascas de descorticagem utilizadas preferencialmente 

como suportes para a confecção de múltiplos utensílios. Apenas em Pousias 3 não se observa a 

situação descrita, o que em boa parte se deverá imputar à fraca representatividade dos 

respectivos núcleos. 

De forma bem distinta, na estação paleolítica do Casal do Azemel identificou-se a existência 

do que se designou por cadeia operatória integrada, abarcando globalmente os diferentes grupos 

de núcleos aí identificados, já que os núcleos associados aos grupos mais simples - grupos I, II 

e V, por exemplo - corresponderiam a formas de inicialização de estratégias de exploração bem 

mais complexas, nas quais surgia com natural destaque a estratégia de exploração centrípeta 

nas suas múltiplas variantes, incluindo eventualmente a própria obtenção de produtos Levallois 

no contexto da variante recorrente centrípeta deste método de debitagem.  Esta situação era ain- 
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Fig. 12.9. Vale do rio Lis. Representação das diferentes cadeias operatórias de debitagem nas principais 
colecções estudadas. 

 

da corroborada por várias peças de transição entre alguns dos diferentes grupos de núcleos, 

bem como por outras em que o esgotamento de uma determinada estratégia de exploração levou 

a adopção de outra estratégia, por vezes substancialmente diferente. 

Paralelamente, a debitagem das lascas suporte de grandes dimensões processar-se-ia num 

local exterior à jazida, onde não só se realizaria o aprovisionamento da matéria-prima 

necessária aí disponível sob a forma de seixos rolados, como também a própria aquisição dos 

suportes. Esta última etapa incluiria quer uma selecção imediata e oportunista dos blocos de 

matéria-prima mais ajustados para os fins em vista, quer a obtenção de grandes lascas suporte a 

partir da debitagem de seixos rolados de acordo com estratégias de exploração simplificadas e 

pouco intensivas. De realçar, contudo, a circunstância de uma adequada selecção dos seixos 

núcleos com base na regularidade da sua superfície cortical externa permitir amiúde a obtenção 

de produtos de debitagem pré-determinados e equilibrados, genericamente similares aos 

decorrentes do método de debitagem Kombewa, aliás também aí representado. 

De um ponto de vista tecnológico o estudo dos utensílios evidencia igualmente alguns 

elementos fundamentais para a caracterização das principais indústrias líticas consideradas no 
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presente trabalho. 

Desde logo, o estudo das peças bifaciais permitiu associar globalmente os utensílios das 

indústrias mais antigas - quer as correspondentes a Pousias 1 e aos Areeiros de F1b, como as 

relacionáveis com Pousias 3 e Matoeira - ao desenvolvimento de uma cadeia operatória 

alicerçada na criação por talhe de duas faces convexas justapostas, sem que no decurso do 

processo operatório subjacente se estabelecesse  qualquer hierarquização entre elas, o que se tra 
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duzia na extracção alternante dos levantamentos determinantes da sua configuração, 

aproveitando-se  amiúde  de forma  oportunista o negativo do levantamento  imediatamente 

anterior como plano de percussão para a obtenção de um novo levantamento na face oposta. O 

resultado final traduzia-se na definição de uma peça que correspondia ao arquétipo tradicional 

do biface acheulense, caracterizado essencialmente por um gume periférico resultante da 

intersecção das suas duas faces convexas e não hierarquizadas e pelo destacar de uma 

extremidade distal apontada ou arredondada ou, mais raramente, biselada, deixando entrever 

toda a sua concepção volumétrica uma inequívoca preocupação na criação tendencial de um 

plano de equilíbrio bilateral e bifacial, mesmo se muitas das vezes o resultado obtido se 

afastava de tais propósitos. A maior ou menor extensão do gume periférico definido por talhe 

bifacial, permitindo a distinção dos chamados bifaces parciais, testemunha quase sempre o 

judicioso aproveitamento de suportes cuidadosamente seleccionados ou fortemente pré-
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determinados, resultando mesmo por vezes numa complexificação da cadeia operatória 

correspondente por compactidade (ROCHE e TEXIER, 1991). 

Como se viu, a variabilidade morfo-tipológica destes utensílios decorria frequentemente da 

maior ou menor transformação da volumetria original dos suportes utilizados, já que tantos os 

seixos rolados como as grandes lascas que a partir deles se podem obter apresentam em geral 

uma forma oval ou afim. Em todo caso, a presença de uma ou outra peça com um apreciável 

apuro morfológico, denotando em particular cuidados planos de equilíbrio bilateral e bifacial, 

não constituiu por si só no quadro do Paleolítico inferior da Europa indicador do carácter mais 

evolucionado ou recente da respectiva indústria, como aliás se reconhece nalgumas das sínteses 

que sobre o assunto se tem produzido nos anos noventa (vd. VILLA, 1991; BOSINSKI, 1995). 

É no entanto de realçar que a pontual existência de peças com tais características desde o alvor 

do Acheulense na região estudada - mesmo se em geral o aspecto global de tais peças surge 

com alguma persistência adulterado pelo seu forte boleamento - deixa transparecer que as 

populações mais antigas cujos testemunhos aí conhecemos evidenciariam já um grau de 

inteligência característico do homem moderno no sentido que lhe é atribuído por Wynn, 

nomeadamente no que se refere à competência espacial e às sofisticadas noções de perspectiva 

e de pontos de referência em que se alicerça a manufactura de tais utensílios (WYNN, 1989; 

PELLEGRIN, 1993). 

Entre as indústrias mais recentes, significativamente representadas pela abundante colecção 

exumada na estação paleolítica do Casal do Azemel, as peças bifaciais evidenciam 

características bastante distintas, boa parte das quais associáveis a um esquema conceptual e a 

um esquema operatória bem diferenciado dos bifaces acheulenses. Com efeito, mais de 2/3 das 

peças bifaciais correspondem aí ao estereótipo do que convencionámos designar por peças 

bifaciais plano-convexas, não tanto por parte delas resultar de um desenvolvimento sequencial 

do talhe das suas duas faces que engendrava a definição de uma secção longitudinal 

tendencialmente plano-convexa, mas sim pela circunstância de o seu gume periférico ser 

definido pela intersecção de levantamentos de incidência oblíqua e secção transversal convexa 

por outros claramente rasantes, podendo tal situação decorrer tanto de um processo de 

configuração assente no talhe sequencial das suas duas faces, como no desenvolvimento alterno 

do talhe de ambas. No primeiro caso referido predominam claramente os utensílios de 

morfologia afilada, assinalando-se apenas num limitado número de peças o arredondamento por 

retoque da extremidade apontada, contribuindo em geral para a definição deste último atributo 

a extracção de um levantamento de tipo “coup-de-tranchet”. Acresce que em todos eles se 

procedeu inicialmente à configuração por talhe da face abóbadada e só depois se procurou obter 

levantamentos aplanados na face oposta, mesmo quando a incidência de tal operação não 

ultrapassava por vezes a zona marginal da peça, inviabilizando a criação de um perfil 

marcadamente plano-convexo em termos tridimensionais. De qualquer forma era por demais 

clara a hierarquização das suas duas faces e o facto de o aplanamento de uma das faces 

constituir um fim em si mesmo e não um expediente visando a criação de um plano de 
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percussão adequado para a definição por talhe da face oposta. A segunda situação descrita, por 

seu turno, abarca essencialmente peças com a extremidade distal arredondada ou biselada, não 

se conseguindo contudo estabelecer uma ordenação tão precisa entre a definição inicial da face 

do gume aplanada ou convexa. 

Estas peças bifaciais plano-convexas não se podem, contudo, correlacionar de forma estrita 

com as chamadas peças bifaciais suporte (BOËDA, GENESTE e MEIGNEN, 1990), onde a 

configuração (“façonnage”) se substitui à debitagem na criação de suportes que em seguida 

surgem com zonas activas cuidadosamente retocadas, definindo por norma dois bordos 

convergentes qualquer que fosse a sequência operatória subjacente ao desenvolvimento do 

talhe das suas duas faces (BOËDA, 1995). No caso em apreço estava-se não só perante uma 

realidade onde a própria configuração da peça conduzia à definição das respectivas zonas 

activas, já que o retoque emergia na maior parte dos casos como factor de correcção das 

irregularidades mais significativas, como se assistia à premeditada definição de uma zona distal 

com morfologia e funcionalidade naturalmente variáveis. De igual modo, a circunstância de a 

maioria das peças contabilizadas evidenciarem claramente o aproveitamento de lascas como 

suporte, reportando-se grande parte das restantes a situações em que a ampla transformação 

final da peça impediu a identificação do suporte utilizado, confere-lhes uma especificidade que 

não pode deixar de ser dissociada do tipo de matéria-prima aqui usada. 

Trata-se contudo de uma situação que está longe de se poder esgotar num mero condi-

cionalismo decorrente da matéria-prima utilizada ou mesmo disponível (vd., a propósito, 

WHITE, 1996), mas que encontra sugestivas similitudes com outras realidades há muito 

conhecidas além Pirinéus (DELPECH et al., 1995; TYLDESDEY, 1986; FARIZY, 1992), 

mesmo se num espaço tão disperso e num tempo tão incerto é algo difícil estabelecer paralelos 

significativos entre elas.  

Quanto aos bifaces propriamente ditos, eles encontram-se representados na indústria lítica 

do Casal do Azemel por um reduzido grupo de peças, claramente inferior ao das peças bifaciais 

plano-convexas e mesmo ao dos utensílios sobre lasca, integrando apenas um pequeno número 

de utensílios em que o talhe das suas duas faces se desenrolou segundo uma sequência 

claramente alternante. Com efeito, ao contrário do que sucedia entre as indústrias mais antigas, 

a maior parte dos bifaces aqui representados resultava de um desenvolvimento sequencial da 

configuração por talhe das suas duas faces justapostas, procurando-se assim numa primeira fase 

definir não apenas uma das faces por talhe, mas ao mesmo tempo criar condições para o seu 

subsequente aproveitamento como plano de percussão para a prossecução do talhe na face 

oposta. No que se refere aos suportes utilizados, as lascas surgem em maioria,  evidenciando 

todavia uma relativa paridade com os  
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Fig. 12.9. Vale do rio Lis. Representação proporcional dos vários suportes utilizados na configuração das 
peças bifaciais das principais colecções estudadas, descriminando-se no caso do Casal do Azemel os 
valores registados pelos bifaces propriamente ditos dos apresentados pelas peças bifaciais plano-
convexas.  

suportes indetermináveis, enquanto a proporção de seixos rolados permanece dentro dos 

mesmos valores. 

Presentes em todas as indústrias em estudo, os machados de mão denotam uma distribuição 

onde ressalta globalmente a persistência dos tipos considerados mais simples, ainda que quer a 

representatividade dos diferentes tipos identificados, quer o seu peso proporcional entre a 

utensilagem de cada uma das indústrias consideradas, sofra variações cuja amplitude e/ou 

significado está, como já se viu,  muitas vezes longe de ser concludente.  
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Fig. 12.10. Vale do rio Lis. Representação relativa dos machados de mão de cada colecção estudada pelos 
principais tipos considerados. 

 

Esta situação é aliás reforçada pela circunstância de na maior parte dos casos a presença destes 

utensílios não ultrapassar muito mais de uma ou duas dezenas de peças, o que obviamente 

relativiza a enigmática ausência de machados de tipo 0 na jazida paleolítica da Matoeira ou 

permite olhar numa outra perspectiva o facto de em Pousias 1 e nos Areeiros da formação 

fluvial F1b os machados de mão corresponderem ao segundo grupo de utensílios mais 

importantes, logo a seguir aos bifaces, enquanto em Pousias 3 e em Matoeira são claramente 

ultrapassados pelos utensílios sobre lasca. No mesmo sentido se deve aliás entender a excessiva 

representação destes utensílios na estação paleolítica do Casal de Santa Maria. 

Mas se em termos gerais nas indústrias paleolíticas mais antigas que se estudaram é bem 

patente a prevalência dos tipos 0 e I, ambos resultando por norma do aproveitamento judicioso 

de lascas com apreciáveis dimensões, mesmo se no segundo caso referido a pré-determinação 

do respectivo gume é inerente ao próprio processo operatório de definição da peça e incide na 

fase de obtenção do suporte, a reduzida padronização da generalidade das peças emerge porém 

como principal característica destes utensílios, raramente neles se assinalando a conjugação de 

planos de equilíbrio bifaciais e bilateriais. Em contraponto, no Casal do Azemel, apesar deles 

surgirem numa posição claramente ultrapassada na sua importância quantitativa pelas peças 

bifaciais plano-convexas, pelos utensílios sobre lascas e pelos próprios bifaces, não só os 

machados de mão de tipo II surgem bem melhor representados do que os de tipo I, integrando 
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mesmo algumas peças que indiciam uma clara de transição para o tipo V, como os machados de 

mão de tipo 0 e de tipo VI perfazem em conjunto quase metade da totalidade das peças 

contabilizadas. Todavia, a principal característica dos machados de mão de tipo 0 reside no 

facto de em geral eles apresentarem aqui silhuetas com um apurado plano de equilíbrio bilateral 

resultante da obtenção de suportes particularmente regulares, evidenciando uma clara 

similitude com a situação observada entre os machados de mão de tipo VI, o que sugere para 

ambos os casos o desenvolvimento de uma judiciosa estratégia de pré-determinação dos 

suportes de acordo com os princípios subjacentes ao tradicional método de debitagem 

Kombewa, embora entre os machados de tipo 0 tal procedimento resulte não da produção 

premeditada de lascas-núcleos com uma face de lascamento cuja regular convexidade se preste 

aos fins em vista, mas da cuidadosa selecção dos blocos de matéria-prima adequados para o 

efeito, traduzindo-se tal facto na escolha de seixos rolados cuja superfície cortical exterior se 

revele apropriada para servir de guia à extracção pretendida. 

A realidade descrita deixa assim transparecer a particular importância da pré-determinação 

no âmbito do processo de configuração destes utensílios, a qual longe de se restringir à peculiar 

obtenção do gume distal, abarca a própria produção dos suportes, evidenciando uma inequívoca 

compactidade da respectiva cadeia operatória e ultrapassando a restrita representação que o 

tradicional método de debitagem Levallois apresenta na indústria em estudo. É aliás também de 

realçar a circunstância de não se ter identificado, como já vimos, em nenhuma das múltiplas 

colecções aqui estudadas qualquer machado de mão de tipo III, resultante da utilização como 

suporte de lascas Levallois. Acresce, por último, que no essencial das suas características a 

situação observada no Casal do Azemel é corroborada pelo estudo da indústria lítica do Casal 

de Santa Maria, pese embora o facto de a colecção analisada nesta última jazida ser bem menos 

expressiva em termos numéricos absolutos, ainda que os machados de mão correspondam ao 

grupo de utensílios melhor representados. 

Relativamente aos utensílios sobre lasca, para além de se registar uma variabilidade 

tipológica cujo significado, como se viu, deve no entanto ser ponderado em função da 

representatividade das amostragens envolvidas, afigura-se também significativo que em 

nenhuma das indústrias estudadas se tenha observado o desenvolvimento de uma produção 

específica de lascas visando a sua posterior transformação em utensílios sobre lasca, mesmo se 

no caso do Casal do Azemel os suportes utilizados para o efeito se distinguem claramente dos 

usados no âmbito dos processos de manufacturação do conjunto das peças bifaciais e dos 

machados de mão, enquanto na indústria mais antiga das Pousias/Quinta do Cónego se verifica 

a preferência pela utilização como suporte de lascas de primeira geração, frequentemente com 

dimensões apropriadas. Não deixa, contudo, se ser curioso sublinhar que tanto na indústria do 

Casal do Azemel como em Pousias 3 os suportes destes utensílios se repartem de forma 

bastante equitativa entre as lascas de primeira geração e as lascas de segunda geração. 

Finalmente, entre os utensílios classificados como diversos inventariaram-se peças em geral 

com uma reduzida expressão proporcional no conjunto dos utensílios identificados em cada 
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uma das colecções estudadas, o que não deixa de testemunhar a significativa padronização das 

respectivas indústrias. As excepções a esta situação reportam-se a indústrias cuja 

homogeneidade está longe de se poder considerar particularmente significativa, como é o caso 

da estação paleolítica do Casal de Santa Maria, ou a jazidas onde a ampla disponibilidade local 

da matéria-prima terá certamente favorecido o aparecimento de utensílios operacionais e 

eficazes, embora com uma configuração reduzida frequentemente ao indispensável. 

Destaque-se, porém, a identificação de alguns triedros, caracterizados pela definição por 

talhe com origem em pelo menos três distintas arestas de uma extremidade distal afilada e com 

secção triédrica, correspondendo muitas vezes a verdadeiros picos, o que juntamente com o 

diminuto número de exemplares recenseados não permitiu um estudo mais circunstanciado da 

individualidade morfo-tecnológica destes utensílios.  

De referir também, a latere, a circunstância de as peças que em geral correspondiam ao 

arquétipo morfo-tipológico dos chamados seixos talhados terem sido integradas no estudo dos 

núcleos, produtos de debitagem com os quais apresentavam claras afinidades, evidenciando 

amiúde dimensões e estratégias operatórias que claramente justificavam a sua associação a 

determinados grupos de núcleos. Apenas no Casal do Azemel se incluiu entre os utensílios 

diversos o estudo de pouco mais de uma dezena de utensílios considerados como seixos 

talhados, na sua maior parte com um gume unifacial, todos eles com dimensões e uma 

estratégia operatória que se afastavam inequivocamente da cadeia operatória de debitagem 

integrada que aí se identificou. Em todo caso, o número de peças envolvidas, englobando quer 

aquelas cujo estudo foi associado aos dos núcleos, quer as que se consideraram de forma 

apartada, era suficientemente parco para inviabilizar no quadro do presente trabalho um estudo 

melhor fundamentado da sua eventual individualização como um determinado tipo específico 

de utensílio ou como um simples núcleo associável a uma ou mais estratégias operatórias, 

podendo ainda corresponder a uma forma de inicialização de estratégias exploratórias mais 

complexas. 

 

 

Em termos de balanço final é, pois, possível, num primeiro momento, reforçar aparente-

mente a individualização das três distintas fases de ocupação da região pelo homem do Pa-

leolítico inferior com base na variabilidade emergente do estudo das respectivas indústrias 

líticas, registando-se essencialmente uma maior diversidade tipológica entre boa parte dos 

utensílios das indústrias mais recentes e a total ausência de vestígios do método de debitagem 

Levallois nos materiais mais antigos. Não se pode, contudo, ignorar a circunstância de muitas 

das realidades referidas provirem de distintos contextos geoarqueológicos, onde terão estado 

submetidas a diferentes condições pós-deposicionais, o que naturalmente leva a encarar de 

imediato com alguma prudência a valia e significado de algumas das observações atrás 

aduzidas. A própria dimensão de muitos dos conjuntos estudados aponta aliás no mesmo 

sentido. Mesmo a ausência ou presença de vestígios do método de debitagem Levallois como 
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elemento diferenciador das realidades arqueológicas em estudo não pode ser dissociada do 

facto de a sua ocorrência se limitar sempre a quantitativos particularmente diminutos, estando 

nas indústrias mais recentes a pré-determinação dos produtos de debitagem associada a 

estratégias operatórias mais diversificadas ou directamente relacionadas com outros métodos de 

debitagem, como é o caso do método Kombewa. 

A análise integrada das várias cadeias operatórias identificadas no âmbito dos sistemas de 

produção dos materiais líticos associados a cada uma das principais indústrias estudadas deixa 

porém entrever numa outra perspectiva a realidade em apreço. Com efeito, se entre as 

indústrias associadas às duas ocupações mais antigas da região - Pousias 1, Areeiros de F1b, 

Pousias 3, Matoeira - não se vislumbra qualquer distinção muito pronunciada, relativamente à 

indústria exumada no Casal do Azemel e aos espólios das jazidas com ela correlacionadas a 

situação inverte-se completamente. 

De imediato, ressalta no primeiro caso mencionado a destacada importância das estratégias 

de exploração menos complexas, as quais se inserem nas cadeias operatórias de debitagem 

simples, bifacial e multifacial, permitindo destrinçar a existência de cadeias operatórias de 

debitagem principais em contraponto à presença de cadeias operatórias de debitagem 

secundárias, abarcando prioritariamente a cadeia operatória de debitagem centrípeta e, menos 

frequentemente, a própria cadeia operatória de debitagem Levallois, isto apesar de em Pousias 

3 a dimensão da amostragem disponível não permitir estabelecer de uma forma tão 

esclarecedora tal distinção. Quanto às cadeias operatórias de configuração de artefactos, 

sublinha-se naturalmente a persistente representação dos principais e mais característicos 

grupos de utensílios, salientando-se, todavia, pela sua importância em qualquer das situações 

analisadas a manufactura de bifaces, mesmo se no conjunto de todos estes utensílios se denota 

uma reduzida autonomia das respectivas cadeias operatórias.  

Em contrapartida, nas indústrias mais recentes a situação altera-se radicalmente, trans-

parecendo já nas jazidas identificadas um claro esboço de uma especialização funcional na 

ocupação do território. Na verdade, ao contrário do que sucedia anteriormente, não se pro-

cessavam agora no local de fixação do homem paleolítico todas as operações de transformação 

dos materiais líticos, dado que o aprovisionamento da matéria-prima necessária para o efeito e a 

selecção e/ou produção de suportes decorreria num local claramente exterior ao das jazidas. 

Ora, se aí muito provavelmente se procederia ao desenvolvimento de estratégias de exploração 

menos complexas dos blocos de matéria-prima escolhidos para núcleos, tendo em vista a 

obtenção de suportes adequados, na jazida propriamente dita a totalidade dos núcleos 

encontravam-se associados a uma única cadeia operatória de debitagem centrípeta, na qual se 

integravam marginalmente alguns núcleos Levallois e outros aparentemente associáveis a 

estratégias de exploração menos complexas, mas que correspondiam aí inequivocamente a 

formas de inicialização de outras peças bem mais sofisticadas. Paralelamente, no que se refere à 

manufactura dos utensílios, a cadeia operatória de configuração das peças bifaciais plano-

convexas surge claramente dominante em relação a todas as restantes e evidencia uma 
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apreciável sistematização, coexistindo com outras cadeias operatórias de configuração 

quantitativamente bem menos expressivas, ainda que pontualmente integrando algumas 

inovações de monta, como sucedia com a confecção dos machados de mão. 

Complementarmente a estes sugestivos elementos de caracterização das indústrias em 

estudo na presente dissertação, é também de valorizar na comparação entre as várias realidades 

arqueológicas envolvidas as distintas estratégias de ocupação do território e de apro-

visionamento da matéria-prima que é possível vislumbrar em cada uma das situações indi-

vidualizadas. Com efeito, se na ocupação mais antiga da região os dados disponíveis teste-

munham a deambulação do homem pelas zonas ribeirinhas, sugerindo mesmo a sua fixação 

temporária no local, numa segunda fase da sua presença regista-se já a preferência por locais 

afastados do fundo dos vales, embora a eles sobranceiros e permitindo disfrutar uma ampla 

visão da área envolvente, situação essa de novo observável e até mesmo reforçada na análise 

das jazidas mais recentes estudadas na região. Paralelamente, nas duas primeiras fases referidas 

a escolha dos locais de fixação do homem revelava em qualquer dos casos uma clara 

dependência pela escolha de sítios onde abundava a matéria-prima necessária ao 

desenvolvimento dos respectivos sistemas de produção dos materiais líticos, denunciando uma 

inequívoca estratégia de aprovisionamento local da matéria-prima e deixando entrever uma 

ausência de especialização funcional nas jazidas estudadas e a provável exploração oportunista 

dos recursos alimentares. A situação alterava-se, todavia, significativamente na fase 

subsequente, quando a recolha da matéria-prima e a selecção ou produção dos suportes se 

processava no exterior das jazidas, ainda que aí se viessem a realizar todas as operações 

subsequentes de produção dos materiais líticos. O homem paleolítico fixava-se então de novo 

em pontos elevados de reconhecida importância estratégica.    

Pode-se pois admitir que na região em estudo se individualizaram testemunhos de três 

realidades arqueológicas bem diferenciadas no tempo, mesmo se os dados disponíveis não 

permitem precisar de forma totalmente adequada a sua cronologia.  

A ocupação mais antiga, sendo claramente associável em termos geoarqueológicos à base da 

unidade sedimentar fluvial F1b, pode-se considerar globalmente contemporânea do início de 

uma das mais antigas fases de sedimentação quaternária reconhecida na região, já que apenas se 

identificaram de forma meramente residual vestígios de uma unidade sedimentar mais antiga: 

F1a. Posteriormente, após se ter concretizado no mínimo todo o complexo processo de 

sedimentação da formação fluvial F1 e ter começado o subsequente encaixe do vale, 

engendrando-se parcialmente nalguns locais a erosão da parte superior da formação fluvial F1, 

surgem novos vestígios da presença do homem paleolítico na região, sem que todavia se possa 

fixar com alguma exactidão o espaço de tempo entretanto decorrido.  

Não se podendo inferir que a região tenha posteriormente permanecido despovoada, os 

subsequentes testemunhos da presença do homem paleolítico na região em estudo remontam 

contudo a um momento bem mais recente, tendo mesmo os estudos efectuados sugerido a sua 

associação à mais recente fase de morfogénese da região. 
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Relativamente aos dados estritamente arqueológicos apurados no presente trabalho, é lícito 

sublinhar a existência de claras similitudes entre as indústrias líticas das duas mais antigas 

ocupações da região a que se aludiu, situação essa aliás reforçada pela partilha que ambas 

denotam de uma mesma estratégia de aprovisionamento da matéria-prima. Tanto no que se 

refere às principais características que emergem da análise tecnológica dos seus sistemas de 

produção de materiais líticos, como à sua composição tipológica, as semelhanças entre elas é 

por demais evidente, indiciando em qualquer dos casos a sua integração no universo das in-

dústrias acheulenses do Paleolítico inferior, ainda que com particularismos que as aproximam 

das indústrias congéneres desenvolvidas em áreas onde prevalece a utilização preferencial do 

quartzito como matéria-prima sob a forma de seixos rolados. 

As ligeiras variações observadas no decurso do estudo comparativo das indústrias asso-

ciadas às duas mais antigas ocupações da região devem ter em linha de conta as condições de 

jazida da generalidade das colecções a que se reporta o seu estudo, o que permite encarar com 

alguma prudência a sua real valia e significado e sublinhar paralelamente a persistência de 

elementos de continuidade entre elas. O único elemento de distinção que subsiste restringe-se à 

diferenciada estratégia de ocupação aparentemente subjacente a cada uma das referidas 

ocupações, surgindo na fase mais antiga uma preferência pelas proximidades das linhas de água 

ou dos seus leitos sazonalmente abandonados, enquanto de seguida se observa uma tendência 

para o homem se fixar em zonas mais elevadas, onde, todavia continuava a abundar a matéria-

prima necessária à confecção dos seus múltiplos utensílios. 

Já radicalmente distintas se afiguravam as principais características apuradas no estudo da 

estação paleolítica do Casal do Azemel, sem qualquer margem para dúvidas a mais represen-

tativa de todas as jazidas associadas a mais recente ocupação paleolítica por nós estudada na 

região. Com efeito, ela consubstancia uma realidade claramente diferenciada da anterior, 

alicerçada não só na afirmação dominante e autónoma da cadeia operatória de configuração das 

peças bifaciais plano-convexas, como na prevalência de uma cadeia operatória de debitagem 

integrada, centrada numa exploração centrípeta e relativamente intensiva dos núcleos. O 

desenvolvimento das cadeias operatórias de debitagem menos complexas processar-se-ia no 

próprio local exterior à jazida onde se efectuava o aprovisionamento da matéria-prima, pelo que 

os suportes dos utensílios, correspondendo de forma claramente maioritária a lascas, eram 

introduzidos de forma já devidamente individualizada na jazida.  

No entanto, se a sistematização das cadeias operatórias de configuração e de debitagem, 

bem como a presença destacada das peças bifaciais plano-convexas sugere a proximidade da 

indústria do Casal do Azemel de outras realidades arqueológicas comummente associada ao 

Paleolítico médio, a presença de bifaces e de machados de mão, ainda que numa posição 

relativa secundária, não deixa de realçar as suas manifestas conexões com as tradicionais 

indústrias acheulenses.  Trata-se, pois, de uma situação onde é por demais manifesto o 

artificialismo em que se estrutura a divisão entre o Paleolítico inferior e o Paleolítico médio, 

permitindo sublinhar a clara continuidade entre ambos. Paralelamente, há que ter porém em 
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conta que no quadro da evolução do Paleolítico na Europa a estratégia de aprovisionamento da 

matéria-prima observada no Casal do Azemel se aproxima muito mais também da realidade 

tradicionalmente associável ao Paleolítico médio (GENESTE, 1991; TURQ, 1992), remetendo-

se as excepções a situações claramente pontuais, como sucede por exemplo em Boxgrove (vd. 

BOSINSKI, 1996), ou a distintas zonas geográficas, como é o caso da África Oriental (ISAAC, 

1977). 

É, no entanto, de lembrar que por ora se desconhecem na Península Ibérica indústrias 

mustierenses associáveis ao Plistocénico médio (SANTONJA, 1992), ainda que se admita 

pontualmente o prolongamento de algumas indústrias acheulenses pelo Plistocénico superior, 

podendo mesmo nalgumas situações persistirem até ao início do último período glaciar 

(SANTONJA, 1981; MEIRELES, 1991; CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993; RAPOSO, 1993b).  

Não se apresenta porém fácil estabelecer um estudo comparativo dos materiais líticos 

exumados no Casal do Azemel com indústrias mustierenses próximas no espaço e no tempo, já 

que a generalidade das indústrias estudadas em Portugal se associam predominantemente a uma 

fase bem mais recente do Paleolítico médio, fase essa particularmente valorizada na actualidade 

pela sobrevivência até um momento algo recente do Homem de Neanderthal e das suas 

indústrias mustierenses no território da Ibéria para cá do vale do rio Ebro (ZILHÃO, 1995). 

Rareiam, por outro lado, os estudos exaustivos de muitas das jazidas em causa e as descrições 

circunstanciadas do respectivo espólio, trabalhos esses precedidos em geral por sínteses mais 

abrangentes e com uma fundamentação alicerçada em dados nalguns casos ainda por publicar 

(RAPOSO, 1995). 

A realidade sugestivamente mais próxima corresponde porém ao espólio recolhido na jazida 

da Conceição, cujo estudo constitui uma excepção em relação à realidade descrita  pela rapidez 

com que se procedeu à sua execução (RAPOSO e CARDOSO, 1998). A abundância de 

produtos de debitagem aí exumados permitiu identificar a existência de uma oficina de talhe 

recorrentemente frequentada, sendo mesmo possível curiosamente delinear também a partir dos 

núcleos estudados o desenvolvimento quase exclusivo de uma cadeia operatória integrada 

centrada na exploração de núcleos de acordo com uma estratégia claramente centrípeta, 

correspondendo a generalidade das peças menos exploradas a formas de inicialização de tais 

núcleos. Os utensílios, residualmente representados, correspondiam, por seu turno, 

exclusivamente a utensílios sobre lasca, apenas se destacando o predomínio dos denticulados e 

dos entalhes, a par de uma presença relativamente menos expressiva dos raspadores. Ora, 

acresce a esta situação que a datação algo recente apresentada para esta indústria está longe de 

se poder considerar inquestionável (27.2 + 2.5 Ka BP), já que na prática apenas se pode inferir 

que o referido nível arqueológico remontaria no mínimo a um período balizado entre 27.2 + 2.5 

Ka BP e 74.5 +11.6/-10.4 Ka BP, podendo-se em consequência admitir valores bem mais 

recuados para a sua real antiguidade. 

Os resultados da presente dissertação não se esgotam contudo no âmbito da sua área de 

investigação, mesmo se é de encarar a realização de comparações com realidades de outras 
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regiões com alguma prudência, dadas as reconhecidas limitações do seu enquadramento crono-

estratigráfico, onde não só avulta a ausência de indispensáveis datações absolutas, como 

também de vestígios susceptíveis de permitirem a sua adequada caracterização 

bioestratigráfica.  

Não discutindo as virtualidades de uma abordagem de carácter regional para nela escorar o 

desenvolvimento de uma investigação como a que aqui se apresentou, é impensável que os 

modelos de ocupação do território nela observados tenham correspondido a uma realidade 

fechada, tendo nomeadamente em conta tanto a ampla duração do período em análise, como a 

manifesta ausência de obstáculos dificilmente transponíveis na delimitação espacial da própria 

região em apreço. Nesse sentido haverá que tentar compreender o real significado de algumas 

características locais não como o resultado de um impensável e estrito endemismo cultural, mas 

sim decorrente de factores tão diversificados como os condicionalismos associáveis às 

matérias-primas disponíveis, de eventuais adaptações de carácter funcional ou mesmo até de 

pontuais factores de ordem cultural, comparando para o efeito os dados reunidos com 

realidades arqueológicas identificadas noutras regiões, ainda que o conteúdo e a natureza das 

respectivas informações esteja longe de se poder considerar uniforme. 

 

 

12.2. ENQUADRAMENTO SUPRA-REGIONAL 

 

 

Quando em 1987 procurámos estabelecer um primeiro balanço dos nossos conhecimentos 

sobre o Paleolítico no vale do rio Lis (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993)40, tivemos como modelo 

de referência as já clássicas investigações efectuadas por Manuel Santonja e seus colaboradores 

nos principais vales que atravessam a Meseta Ibérica em direcção ao Atlântico (QUEROL e 

SANTONJA, 1979; SANTONJA, 1981; SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984; QUEROL, 

1984), não tanto por valorizarmos em particular a potencial influência de tais regiões na área 

em estudo, mas sim pela circunstância de entre elas emergir a partilha de um conjunto de 

características que se nos afiguravam relativamente pertinentes. Com efeito, as indústrias aí 

estudadas resultavam na sua quase totalidade da utilização do quartzito como matéria-prima sob 

a forma de seixos rolados, sendo a sua presença associável a jazidas de ar livre dispersas pelas 

principais redes hidrográficas da região, estruturando-se o seu estudo no desenvolvimento das 

principais formações fluviais de cada vale e na cronoestratigrafia daí decorrente. 

Além do mais, perante o marasmo em que a investigação do Paleolítico inferior em Portugal 

havia de novo caído após as tentativas de inovação que se procuraram criar nos inícios dos anos 

setenta (SERRÃO e JORGE, 1970; JORGE, 1972), os trabalhos realizados na Meseta surgiam à 

                                                      
40 Originalmente apresentado em 1987 como um trabalho policopiado, a sua publicação numa revista da 
especialidade apenas surgiu alguns anos mais tarde, ainda que se tenha optado por manter na íntegra a sua 
versão inicial.    
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partida como um paradigma a seguir no desenvolvimento das nossas próprias investigações, 

denotando uma judiciosa adaptação à realidade local da Ibéria dos princípios metodológicos e 

das concepções interpretativas introduzidas por François Bordes na investigação do Paleolítico 

inferior e médio da Europa (BORDES, 1950a, 1950b, 1961). 

Em função dos dados reunidos, procurou-se, porém, valorizar os condicionalismos 

decorrentes do tipo de matéria-prima utilizada, sublinhando-se ao mesmo tempo a relativa 

estabilidade das indústrias analisadas a partir da definição das características subjacentes a duas 

distintas fases de ocupação da região que então foi possível discernir. A mais antiga delas 

estaria representada pelo conjunto dos materiais exumados nos vários areeiros abertos na 

formação fluvial F1 a jusante de Leiria, enquanto na ocupação subsequente se integravam tanto 

os objectos líticos talhados de Pousias 3 e todas as restantes peças que aí se apresentavam 

moderadamente boleadas, como o espólio recolhido na superfície da jazida do Casal de Santa 

Maria 1, no pressuposto de que tais realidades testemunhavam uma mesma fase da ocupação da 

região pelo homem paleolítico em que ele se fixaria em pontos elevados, estrategicamente 

localizados no rebordo dos principais vales. A primeira das interpretações aludidas retomava no 

essencial a proposta entretanto adiantada por Paola Villa para procurar explicar os 

particularismos do chamado Acheulense Meridional como decorrente dos condicionalismos 

impostos pela matéria-prima utilizada (VILLA, 1981), repudiando-se a ideia de que tal poderia 

ter resultado de uma tradição cultural com clara incidência regional  como anteriormente se 

havia admitido (BORDES, 1971). Quanto à segunda, ela ia de encontro à relativa estupefacção 

evidenciada pela mesma autora ao verificar que à estabilidade que emergia na longa duração do 

Acheulense em África, se contrapunha na Europa uma evolução mais limitada no tempo e 

tradicionalmente espartilhada em diversas fases sucessivas de desenvolvimento (VILLA, 1983), 

o que no caso concreto do interior da Península havia levado à individualização do chamado 

“Acheulense antigo”, do “Acheulense médio”, do “Acheulense superior” e de um “Acheulense 

final” (SANTONJA,1981), chegando-se mesmo a considerar a existência de um “Acheulense 

médio” inicial (SANTONJA, 1985). Tratava-se aliás de uma situação que apenas reflectia uma 

tendência relativamente comum e tradicional no âmbito do estudo do Paleolítico inferior na 

Europa (BORDES, 1968).      

Em todo caso, lembrando as dificuldades de estabelecer “datações unicamente com base nas 

características técnicas e tipológicas dos materiais líticos” e admitindo-se ao mesmo tempo 

“que o desenvolvimento destas últimas tem de ser cada vez menos encarado de uma forma 

exclusivamente linear” (CUNHA-RIBEIRO, 1992-1993, p. 105), reconhecia-se então a 

similitude das indústrias provenientes dos areeiros implantados na formação fluvial F1 com as 

indústrias líticas de Pinedo (QUEROL e SANTONJA, 1979) e do Monte Famaco (RAPOSO, 

1987), para as quais se apontava uma datação convencional ante-rissiana. As indústrias líticas 

que haviam sido recolhidas na superfície das estações paleolíticas de Pousias/Quinta do Cónego 

e do Casal de Santa Maria 1, agrupadas na presunção de que ambas seriam oriundas de um 

idêntico contexto geoarqueológico, eram por seu turno associadas a um fase bem mais recente 
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da ocupação da região pelo homem paleolítico, apontando-se mesmo a possibilidade de 

poderem datar do início do último período glaciar, não obstante considerar-se a sua 

proximidade em relação às indústrias líticas atribuídas na Meseta a um momento inicial do 

chamado “Acheulense médio” (SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984; SANTONJA, 1985; 

SANTONJA e QUEROL, 1983). O manifesto afastamento entre ambas ocupações contrastava 

porém com a manutenção nas indústrias líticas respectivas de muitas das suas mais 

significativas características, permitindo sustentar a existência de um claro conservadorismo na 

sua evolução. 

No presente trabalho procurámos alargar substancialmente o âmbito da nossa análise, 

integrando quer o estudo da totalidade dos materiais líticos talhados exumados na bacia 

hidrográfica do rio Lis e atribuíveis ao Paleolítico inferior, quer promovendo a realização de 

pontuais intervenções arqueológicas no intuito de melhor definir as reais condições de jazida 

das indústrias de algumas das colecções mais significativas da região, como sucedeu em Casal 

de Santa Maria 1 (CUNHA-RIBEIRO, 1987) e nas Pousias/Quinta do Cónego (CUNHA-

RIBEIRO, 1990-1991), ou efectuando até o desenvolvimento de escavações mais amplas na 

incontornável estação paleolítica do Casal do Azemel (CUNHA-RIBEIRO, 1995b). Ao mesmo 

tempo, pretendeu-se alicerçar em princípios metodologicamente inovadores a própria 

investigação, valorizando em particular a abordagem tecnológica do conjunto dos materiais 

líticos exumados, o que implicou não só o estudo de todas as novas colecções entretanto 

reunidas, como a reapreciação das que já anteriormente havia sido estudadas. Aspirava-se 

assim estabelecer o estudo dos vestígios disponíveis em novos pressupostos no intuito de 

através deles delinear de um ponto de vista económico e social o comportamento técnico do 

homem paleolítico, não esquecendo as consabidas limitações que o desenvolvimento dos 

estudos tecnológicos apresenta no âmbito do Paleolítico inferior e médio (BOËDA, GENESTE 

e MEIGNEN, 1990), mas assumindo através de tal opção uma postura indutiva em contraponto 

à abordagem hipotético-dedutiva da “New Archaeology” (PELLEGRIN, 1991).    

 

Procurando integrar os novos resultados obtidos no contexto geográfico peninsular em que 

naturalmente se inserem, relevando quer as similitudes mais evidentes ou eventuais 

paralelismos que com outras realidades arqueológicas apresentam, quer dissemelhanças não 

menos significativas, a nossa atenção dirigiu-se prioritariamente para as zonas mais próximas 

da área estudada, destacando naturalmente as que foram objecto da realização de estudos 

recentes. 

Em Portugal o litoral minhoto entre a Póvoa de Varzim e Caminha é uma das raras zonas 

onde as indústrias líticas genericamente atribuíveis ao Paleolítico inferior foram objecto nos 

últimos anos de uma exaustiva investigação arqueológica e geológica (MEIRELES, 1991 e 

1994). Desta forma tornou-se possível estabelecer uma original evolução local das indústrias 

acheulenses, apesar do cepticismo de algumas opiniões mais ortodoxas que teimam em 

contrapor à evidência dos factos arqueológicos uma visão apriorística da realidade assente 
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amiúde em ensaios interpretativos. Basicamente observou-se a progressiva passagem das in-

dústrias acheulenses locais para sistemas de produção dos materiais líticos onde predominava 

tanto ao nível das cadeias operatórias de debitagem como das de configuração o talhe unifacial, 

num processo que longe de representar um fenómeno de involução, traduzia aparentemente 

uma adaptação às características da matéria-prima localmente disponível, a par de uma 

progressiva padronização dos próprios produtos de debitagem e dos utensílios assim obtidos. 

Em todo caso, trata-se de uma situação que relativamente ao vale do rio Lis apenas testemunha 

a influência de certos constrangimentos específicos, muitas vezes de âmbito local, como é o 

caso da matéria-prima, na assunção de determinados particularismos bem expressivos. 

Já os trabalhos efectuados no vale do Caia, embora com um âmbito bem mais restrito e 

abarcando uma realidade um pouco mais difusa, devido em boa parte à posição claramente 

secundária das indústrias aí reunidas, permitiram vislumbrar uma relativa estabilidade técnica e 

tipológica no devir temporal de algumas das mais significativas colecções estudadas 

(MONTEIRO-RODRIGUES, 1996). 

Bem mais próximo em termos geográficos surge, porém, o vale do rio Tejo, zona onde desde 

os alvores da investigação pré-histórica em Portugal se tem identificado a existência de 

algumas das jazidas tradicionalmente consideradas mais importantes para o estudo do nosso 

Paleolítico inferior.  

A algumas delas, situadas ao longo da margem direita do rio, fez-se já aliás referência e 

apresentou-se mesmo sumária descrição no ponto 3.7. do presente trabalho, tendo-se procedido 

a um estudo circunstanciado das que se espraiam na zona compreendida entre Vila Nova da 

Barquinha e a foz do rio Alviela, a jusante, bem como nas bacias tributárias adjacentes 

(CUNHA-RIBEIRO, MAURÍCIO e SOUTO, 1995). Muito embora por razões atrás aduzidas 

tenhamos optado por não incluir na presente dissertação uma circunstanciada descrição e 

interpretação dos resultados entretanto aí obtidos, evitando alargar em consequência o seu 

âmbito geográfico, é no entanto de salientar o facto de tais investigações não terem permitido 

delinear qualquer tendência evolutiva diacrónica das indústrias acheulenses locais, mas tão só 

uma composição das diferentes colecções recolhidas onde ressaltava a clara sobrerepresentação 

dos produtos de debitagem relativamente aos utensílios, numa proporção que chega a atingir 

valores de 9 para 1, assinalando-se ao mesmo tempo entre os últimos uma quase total ausência 

de machados de mão, situação tanto mais curiosa quanto ela coexiste amiúde com a debitagem 

de amplas e adequadas lascas, ainda que significativamente entre os bifaces persista a utilização 

preferencial de seixos rolados como suportes (CUNHA-RIBEIRO, 1996-1997). 

É no entanto na margem esquerda do rio, numa zona que se estende fundamentalmente entre 

Vale de Cavalos, imediatamente a jusante da vila de Chamusca, e Alcochete, já em plena área 

do estuário, que se localizam boa parte das mais importantes e tradicionais jazidas do vale 

(BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1942), sendo no entanto de destacar as que se concentram nas 

imediações da vila de Alpiarça (ZBYSZEWSKI, 1946). Trata-se, porém, na maior parte dos 

casos, de jazidas cujo reconhecimento resultou da realização de prospecções de superfície, 
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pontualmente complementadas com recolhas nalguns cortes estratigraficamente significativos, 

trabalhos esses que muitas das vezes remontam contudo há mais de meio século. Não obstante 

estas limitações, o cruzamento de tais elementos com dados oriundos de novas descobertas, 

nomeadamente a montante, na área de Ródão, junto da fronteira com Espanha, tem permitido 

recorrentemente definir uma visão tripartida da evolução das indústrias acheulenses locais 

assente basicamente na individualização do “Acheulense antigo”, do “Acheulense médio” e do 

“Acheulense final”, atribuindo-se genericamente ao primeiro uma cronologia convencional 

ante-rissiana, considerando-se o segundo rissiano e o associando-se o último a uma fase 

finirissiana ou contemporânea do início do último período glaciar (RAPOSO, 1993b). Em 

trabalhos ainda mais recentes chega-se mesmo a admitir a individualização do chamado 

“Acheulense superior” do “Acheulense final” ou “Micoquense” (MOZZI et al., 1998). 

De certa forma reproduziu-se no essencial o esquema interpretativo que, como vimos, foi 

desenvolvido na Meseta Ibérica nos anos setenta e oitenta, tanto mais que a cronologia de 

algumas das mais significativas jazidas portuguesas do vale do rio Tejo se baseava no esta-

belecimento de correlações de carácter tipológico ou geológico com as suas congéneres do lado 

de lá da fronteira (vd., por exemplo, G.E.P.P., 1974-1977; RAPOSO, CARREIRA e 

SALVADOR, 1985; RAPOSO, 1987). 

Ignoravam-se, porém, as novas tendências emergentes nos anos noventa na análise do Pa-

leolítico inferior na Meseta, as quais seguiam o questionar de velhos paradigmas interpretativos 

que um pouco por toda a Europa acompanhou uma ampla renovação metodológica e conceptual 

forjada ao longo da década anterior.  

Logo em 1990, num primeiro balanço crítico da realidade, reconhecia-se a impossibilidade 

de estabelecer com base nos dados disponíveis a individualização de distintos e bem 

característicos períodos no devir das indústrias acheulenses ibéricas, chamando-se à atenção 

para o facto de os testemunhos existentes corresponderem a uma realidade fragmentada e 

discontínua no tempo (SANTONJA e VILLA, 1990). Não obstante estas reservas, aceitava-se 

contudo ainda a existência de três fases evolutivas no acheulense ibérico, genericamente 

coincidentes com a anterior divisão tripartida, embora se afirmasse que entre elas não existia 

uma correspondência formal. 

Posteriormente, M. Santonja vai já considerar não ser possível vislumbrar a ocorrência de 

qualquer diferenciação significativa no Acheulense da Meseta antes da etapa final da sua 

evolução, admitindo nesse sentido a possibilidade de as dissemelhanças entre a indústria da 

jazida de Pinedo e a da jazida de El Sartalejo, nas quais se havia anteriormente alicerçado a 

distinção do “Acheulense antigo” para o “Acheulense médio”, não terem qualquer significado 

cronológico, mas serem eventualmente imputáveis aos constrangimentos da matéria-prima 

localmente disponível (SANTONJA, 1991-1992). Esta tese é aliás reafirmada mais tarde pelo 

mesmo autor, o qual não deixa de chamar então à atenção para a aparente contradição que 

anteriormente se verificaria entre a significativa estabilidade emergente da evolução observável 

no Acheulense em África e o complexo e acelarado desenvolvimento que lhe era atribuído no 
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continente europeu, o que em sua opinião resultava do ajustamento que se teria procurado 

estabelecer da sua evolução com a do modelo climático previamente definido (SANTONJA, 

1995). No mesmo sentido e, de certa forma, como corolário destas reflexões, vem-se em 

seguida a propor a revisão da cronologia da jazida de Pinedo a partir da datação absoluta de 

formações fluviais mais recentes e mais antigas em relação ao terraço em que ela se integrava, 

bem como dos dados bioestratigráficos a elas associáveis, sugerindo-se a sua integração no 

terço final do Plistocénico médio e aceitando-se em consequência a sua proximidade temporal 

da realidade observável em El Sartalejo (SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1997). 

Este novo quadro obriga naturalmente a rever os pressupostos em que, como já referimos, se 

continua a fazer assentar a evolução do Acheulense no troço do vale do Tejo que atravessa 

Portugal numa visão tripartida da realidade, senão mesmo até mais dividida (RAPOSO, 1993a).  

Não se pode, contudo, desde logo deixar de ter em conta que uma tal perspectiva, pelo 

menos no que respeita à destrinça entre o chamado “Acheulense antigo” e o “Acheulense 

médio”, para além de numerosas colecções antigas com uma representação bastante limitada e 

de outras resultantes de recolhas claramente seleccionadas a que recorre, assenta 

essencialmente na interpretação aduzida para a indústria da jazida de Monte Famaco. 

Constituída por uma colecção de mais de 1500 peças, delas se apartaram 34 que pelo estado 

físico boleado das suas arestas de talhe se admitia provirem de um depósito fluvial residual-

mente conservado nos interstícios de uma plataforma de abrasão local de origem igualmente 

fluvial, tendo a sua subsequente associação ao chamado “Acheulense antigo” sido determinada 

tanto pela correlação altimétrica do referido depósito com os da região de Toledo, como pela 

similitude de muitas das características que tão limitado número de peças deixava transparecer 

(RAPOSO, 1997). Quanto às restantes peças da jazida, elas foram consideradas associadas ao 

que então se entendia por “Acheulense médio” (G.E.P.P., 1974-1977), nunca se tendo 

publicado até hoje qualquer estudo minimamente detalhado do material lítico que a constitui, 

pelo que apenas de podem deduzir os seus traços caracterizadores pelo paralelismo que lhe é 

em geral imputável com a realidade tradicionalmente atribuída na Meseta ao “Acheulense 

Médio ou Médio evoluído” (RAPOSO, 1993a). Uma análise mais criteriosa dos factos 

conhecidos permite mesmo sublinhar que se desconhecem os fundamentos dos estudos que 

permitiram destrinçar a individualização dos parcos testemunhos do depósito fluvial original da 

posterior cobertura coluvionar do local por materiais carreados do desmantelamento de um 

outro depósito fluvial situado a uma cota mais elevada. Haverá também que questionar o 

sentido que tem estribar a comparação da primeira colecção referida com a realidade 

arqueológica identificada em Pinedo, quando ela assenta na “ausência total de bifaces planos e 

exclusiva representatividade de formas arcaicas (…), espessas e de superfícies consideráveis 

reservadas” (RAPOSO, 1987, p. 165), limitando-se o número de bifaces da colecção em estudo 

a três exemplares, para logo de seguida se referir a “presença importante, em número igual ao 

dos bifaces ou mesmo maior, de triedros, embora de tipo primitivo” (RAPOSO, 1987, p. 165). 

Tudo isto não tem impedido que as referidas colecções sejam frequentemente apresentadas 
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como exemplos paradigmáticos das primeiras fases evolutivas do Acheulense Ibérico em 

diversos trabalhos de síntese (SANTONJA e VILLA, 1990; RAPOSO, 1993b; SANTONJA, 

1997). 

Pode-se pois afirmar que com base nos dados de que se dispõe não é possível vislumbrar nas 

indústrias líticas acheulenses do Plistocénico médio a existência de uma diferenciação 

suficientemente fundamentada para identificar a ocorrência de uma fase correspondente a um 

“Acheulense antigo”, não se conhecendo mesmo vestígios que possam fazer recuar a presença 

das principais indústrias conhecidas a um momento muito recuado do Plistocénico médio. Para 

além de alguns achados isolados, ainda que pouco explícitos, oriundos de terraços 

relativamente mais elevados, apenas os testemunhos arqueológicos algo antigos detectados em 

Atapuerca e em Orce, mas que ainda permanecem pouco conhecidos, poderiam prefigurar tal 

situação (SANTONJA, 1997). 

Trata-se pois de um quadro de referência que de certa forma vem ao encontro dos resultados 

obtidos no vale do rio Lis, onde a identificação de duas distintas ocupações relativamente 

afastadas no tempo não se traduzia numa diferenciação particularmente expressiva das 

indústrias respectivas, deixando entrever mesmo entre ambas a permanência dos seus mais 

significativos atributos, nomeadamente no que se refere a sua caracterização em termos 

tecnológicos. Quanto à sua cronologia, embora se continue a não dispor de datações absolutas e 

se esteja já longe de admitir entre as duas ocupações uma distância tão pronunciada como a que 

se havia inicialmente admitido (CUNHA-RIBEIRO, 1991-1992), reconhece-se contudo um 

significativo afastamento temporal de ambas, sendo ainda de relevar a prudência com que 

originalmente se encarou a possibilidade de a partir da sua correlação com a indústria lítica de 

Pinedo se admitir uma datação ante-rissiana para a mais antiga ocupação acheulense do Lis. 

Tendo em conta a revisão da posição cronológica de Pinedo, é possível admitir uma cronologia 

não muito diferenciada para as duas mais antigas ocupações do vale do rio Lis pelo homem 

paleolítico, ainda que se continue a considerar a dificuldade e o perigo de se comparar entre si 

realidades arqueológicas cuja cronologia se baseia exclusivamente na posição relativa das 

formações fluviais dos respectivos vales.      

De forma claramente distinta, tanto pelas características do sistema de produção de mate-

riais líticos que lhes está associado, como pela adopção de uma estratégia de aprovisionamento 

da matéria-prima e de obtenção dos suportes efectuada no exterior do local de fixação do 

homem paleolítico, surgem em seguida testemunhos de uma fase de ocupação que encontra na 

estação paleolítica do Casal do Azemel a sua mais expressiva representação, embora a sua 

presença seja igualmente assinalável noutras jazidas da mesma região. Esta situação, 

juntamente com a cronologia relativamente recente que lhe é atribuída - admite-se a sua 

integração nos inícios do Plistocénico superior - prefigura, por seu turno, um aparente 

paralelismo com os dados que concomitantemente se tem vindo a observar noutras regiões da 

Ibéria, onde aliás apenas tem sido possível discernir na evolução das respectivas indústrias 

acheulenses uma fase final bem distinta (vd., por exemplo, SANTONJA, 1995 e 1997). 
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Contudo, uma análise mais circunstanciada das realidades envolvidas permite porém 

verificar a diversidade dos elementos coligidos, nos quais se integram antigas colecções 

recolhidas em condições favoráveis, nalguns casos mesmo em contexto primário, ainda que na 

maior parte dos casos nunca estudadas de forma adequada, como sucede no vale do 

Manzanares (SANTONJA e VILLA, 1990; SANTONJA, 1997), abundantes indústrias reunidas 

selectivamente na superfície de uma terraço, como é o caso dos materiais exumados em 

Porzuna, no vale do rio Guadiana (VALLESPÍ, SERRANO e SERRANO, 1979), ou colecções 

relativamente menos representativas em termos absolutos e exumadas na superfície de 

plataformas topograficamente elevadas, como se observou no vale do Douro em El Basalito 

(BENITO DEL REY, 1978) e em Burganes III (SANTONJA e PÉREZ-GONZÁLEZ, 1984). 

Em comum estas indústrias apresentam essencialmente bifaces tipologicamente evolucionados, 

incluindo quase sempre um apreciável número de bifaces de tipo micoquense e/ou lanceolado, 

para cujo apuro morfológico se terá aparentemente recorrido amiúde ao percutor brando no 

intuito de regularizar por retoque os respectivos bordos. Complementarmente sublinha-se ainda 

num ou noutro caso a equilibrada silhueta dos machados de mão ou a particular 

estandardização da utensilagem sobre lasca. Do ponto de vista classificativo estas indústrias são 

associáveis ao que a generalidade dos autores considera que se pode designar como 

“Acheulense superior”, integrando frequentemente traços característicos do Paleolítico médio e 

admitindo-se para algumas das jazidas do vale do Manzanares uma datação que as colocaria no 

final do Plistocénico médio, ainda que esta proposta colida com a cronologia recente atribuída a 

Pinedo (SANTONJA, 1997). 

No baixo vale do rio Tejo, em Portugal, recolheram-se por seu lado na estação paleolítica de 

Milharós, na cobertura coluvionar do topo do terraço médio, materiais algo similares atribuídos 

a um “Acheulense final”, frequentemente designado como “Micoquense” (RAPOSO, 

CARREIRA e SALVADOR, 1985; RAPOSO, 1996), na recuperação de um velho conceito que 

há muito caira em desuso na sua versão original (vd. BLANC, 1954), sendo-lhe aliás 

actualmente conferido para além dos Pirenéus um sentido bem diverso (DELPECH et al., 1995; 

BOËDA, 1995; FARIZY, 1992). Não deixa porém de ser significativo verificar que esta opção 

traduz aqui, acima de tudo, o facto de se valorizar essencialmente na individualização desta 

indústria a presença de bifaces de tipo micoquense e lanceolado, mesmo quando se verifica que 

os 25% de bifaces lanceolados e os 12,5% de bifaces micoquenses aí contabilizados num total 

de 338 peças inventariadas correspondem, respectivamente, a 6 e a 3 utensílios entre o total de 

24 bifaces aí assinalados (RAPOSO, 1996). Sublinha-se porém ao mesmo tempo o apuro 

morfológico evidenciado pelos 13 machados de mão aí recolhidos, para cuja configuração se 

terá recorrido à semelhança dos bifaces ao percutor brando, muito embora em termos 

classificaticos eles se associem maioritariamente ao tipo mais simples - tipo 0 - o que apenas 

resulta, na opinião do responsável por tal estudo, do facto de a classificação de Tixier se 

estruturar em critérios essencialmente técnicos e ignorar os particularismos morfológicos de 

cada peça, o que em sua opinião seria bem mais importante (RAPOSO, 1996). Marginalmente 
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realçava-se também a reduzida representatividade dos chamados utensílios sobre lasca, a quase 

inexistência de vestígios associáveis ao método de debitagem Levallois e o apreciável número 

de seixos talhados que aí se encontram presentes. Acresce que a inicial atribuição desta jazida a 

uma fase possivelmente contemporânea do início da última glaciação, apoiada originalmente 

em considerações exclusivamente tipológicas (RAPOSO, CARREIRA e SALVADOR, 1985), 

tem vindo a ser aparentemente confirmada por datações absolutas ainda que realizadas no 

limite de aplicação do método (RAPOSO, 1995) e pela própria maturação dos dados entretanto 

reunidos (MOZZI et al., 1998). 

Em todo caso, o estabelecimento de comparações destas indústrias com a ocupação mais 

recente que temos vindo a estudar na região do Lis apresenta algumas dificuldades não 

despicientes, já que não só a representatividade das realidades envolvidas surge bastante 

diferenciada, como também a sua caracterização se estrutura em pressupostos bem distintos. 

Como se viu, boa parte das indústrias associadas na Meseta a uma fase recente do Acheulense 

provém de contextos superficiais ou, quando não, reportam-se a achados antigos e mal 

conhecidos, provenientes além do mais de áreas amplamente destruídas na actualidade pelo 

crescimento de Madrid e resultantes da utilização preferencial do sílex como matéria-prima, o 

que não deixa de se reflectir nalgumas das características dos respectivos materiais (RUS e 

QUEROL, 1981).  

Quanto a Milharós, a dificuldade radica na importância dada à variabilidade morfo-

tipológica dos bifaces e dos machados de mão, situação essa agravada pela parca dimensão dos 

conjuntos envolvidos. É no entanto de sublinhar a coexistência de machados de mão de tipos 

consideráveis primários mas morfológicamente equilibrados com alguns bifaces tidos por 

evolucionados, o que não deixa de sugerir que na cadeia operatória de configuração dos 

machados de mão transparece uma complexificação por compactidade das operações 

envolvidas, em grande parte assente numa forte pré-determinação dos suportes, a que se 

contrapõe uma aparente complexificação por alongamento da cadeia operatória dos bifaces, 

situação algo similar à observada no Casal do Azemel, onde a importância das formas alon-

gadas entre a totalidade das peças bifaciais foi interpretada como resultando da autonomia do 

produto final em relação à morfologia original do suporte, quase sempre correspondente a uma 

lasca de recorte tendencialmente ovalar ou a um seixo de silhueta não muito distinta. De igual 

forma é de chamar à atenção para a circunstância de em ambos os casos se registar uma fraca 

representatividade dos utensílios sobre lasca e da utilização do método de debitagem Levallois. 

Não se pense contudo que destas observações se pode deduzir uma simples e sugestiva 

correspondência entre os materiais de Milharós e os que se estudaram no Casal do Azemel, 

ainda que entre ambas não se vislumbre aparentemente na actualidade uma separação clara em 

termos cronológicos, já que os pressupostos em que estruturou a individualização da indústria 

lítica do Casal do Azemel nos remetem para os particularismos das suas cadeias operatórias de 

configuração de utensílios e de debitagem. Nas primeiras a destacada posição das chamadas 

peças bifaciais plano-convexas secundariza a presença dos bifaces e dos machados de mão, 
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enquanto ao nível das cadeias operatórias de debitagem se destaca a o desenvolvimento quase 

exclusivo de uma exploração centrípeta da generalidade dos núcleos, procedendo-se à obtenção 

no exterior da jazida, certamente no próprio local de aprovisionamento da matéria-prima, dos 

amplos suportes da macro-utensilagem através de cadeias operatórias de debitagem em geral 

aparentemente simples, mas amiúde fortemente pré-determinadas, incluindo nomeadamente o 

recurso ao método de debitagem Kombewa. 

Todavia não são ainda por ora frequentes as investigações que procuram estribar numa 

abordagem de cariz tecnológico o estudo das indústrias líticas em quartzito da Ibéria 

genericamente atribuíveis ao Paleolítico inferior e médio. As poucas excepções reportam-se a 

áreas onde condicionalismos locais determinaram o desenvolvimento de particularismos sem 

dúvida bastante importantes e significativos, mas que se revelam improcedentes para a partir 

deles se estabelecerem correlações com realidades oriundas de outras áreas (MEIRELES, 

1991), ou incidem sobre conjuntos líticos recolhidos à superfície e sem qualquer 

homogeneidade, inviabilizando consequentemente o próprio estabelecimento de uma diagnose 

adequada das suas características (MARTÍN BLANCO et al., 1994; JIMÉNEZ 

MANZANARES et al., 1995).  

Uma das pucas excepções traduziu-se na identificação das cadeias operatórias presentes no 

Complexo Superior de Ambrona, através do estudo dos materiais aí exumados nas escavações 

de 1981 e repartidos por dois distintos conjuntos estratigraficamente individualizados, o mais 

antigo dos quais integrando 991 peças e o outro com 883 peças, peças essas em ambos casos 

maioritariamente de sílex e com uma composição bem ilustrativa da sua expressiva ho-

mogeneidade  (JARA, 1996). Entre as cadeias operatórias de debitagem predominavam 

claramente os núcleos considerados discóides e os Levallois, a par de lascas em geral de se-

gunda geração e com talões não preparados. Nas cadeias operatórias de configuração 

vislumbrava-se, por seu turno, a presença de um diminuto número de bifaces e machados de 

mão onde todavia prevaleciam as silhuetas equilibradas, nalguns casos obtidas com o concurso 

do percutor brando. Em posição claramente maioritária surgem, porém, os utensílios sobre 

lasca, integrados aqui numa cadeia operatória mista, onde se verifica a expressiva presença dos 

raspadores. Apresentando-se no seu conjunto estas características globalmente mais evolu-

cionadas do que as observáveis no Complexo Inferior, permitem considerar a associação da 

respectiva indústria a uma fase evolucionada das indústrias acheulenses, designada como 

“Acheulense final”. 

Mesmo tendo em conta a diferente representatividade da colecção descrita quando com-

parada com a estimada para a indústria do Casal do Azemel - a relação das lascas relativamente 

aos nódulos é aliás bem mais expressiva na indústria do Complexo superior de Ambrona - e as 

distintas matérias-primas a que ambas recorrem, não é contudo de ignorar as dissemelhanças 

que aparentemente entre as duas emergem, testemunhando bem a dificuldade de se procurar 

vislumbrar no devir das indústrias acheulenses peninsulares modelos evolutivos estritamente 

lineares e geograficamente abrangentes. 
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Como epílogo final deste trabalho pode-se pois sublinhar que as indústrias líticas que se 

estudaram no vale do Lis tem como principais traços comuns o facto de resultarem da uti-

lização quase exclusiva do quartzito como matéria-prima, explorado sob a forma de seixos 

rolados existentes em abundância nos depósitos detríticos da região, apresentarem todas elas 

um desenvolvimento persistente do talhe bifacial e evidenciarem uma composição tipológica 

que as aproxima do tradicional paradigma do chamado Acheulense meridional, muito embora 

os particularismos em que assentava a identificação de uma presumida variação cultural com 

uma incidência geográfica bem circunscrita seja hoje consensualmente imputável aos 

constrangimentos da matéria-prima localmente disponível.  

Na ausência de qualquer datação absoluta e dado o carácter azóico da generalidade dos 

depósitos quaternários da região, utilizou-se como quadro cronológico de referência para o 

estudo das referidas indústrias a disposição relativa das várias formações fluviais entre si, 

estabelendo-se em seguida a sua correlação com as coluviões identificadas na região. Por outro 

lado, tendo em conta que a generalidade das indústrias recolhidas e/ou estudadas provinham de 

contextos claramente secundários, ainda que muitas vezes se tratasse de formações fluviais ou 

coluvionares onde a forte concentração dos achados deixava entrever a ocorrência de alterações 

pós-deposicionais não muito expressivas, podendo-se mesmo admitir que o local da ocupação 

ou ocupações originais não se encontraria muito afastado, optou-se por tentar testar o grau de 

homogeneidade dos conjuntos estudados definindo para cada um deles a relação proporcional 

entre a totalidade das lascas inventariadas e o número de núcleos e utensílios configurados a 

partir de suportes nucleiformes. Mesmo reconhecendo-se que nas circunstãncias descritas é 

impossível que os conjuntos reunidos não sejam o somatórios de testemunhos de distintas 

ocupações continuadas ou não de um só local ou de dois ou mais locais relativamente próximos 

entre si, tratava-se de procurar reunir colecções susceptíveis de permitirem recolher a 

informação indispensável para a sua adequada caracterização tecno-tipológica. 

Os dados obtidos permitiram em primeiro lugar identificar testemunhos da presença no vale 

do rio Lis do homem do Paleolítico inferior em dois momentos distintos, ainda que não tão 

separados entre si como inicialmente se havia admitido, associando-se a cada um deles 

indústrias acheulenses cujos atributos tipológicos e características técnológicas não levam 

contudo a vislumbrar nelas uma acentuada diferenciação. A distinção mais significativa radica 

porém no facto de na ocupação mais antiga o homem frequentar preferencialmente as 

imediações dos cursos de água, chegando mesmo no estio a fixar-se temporariamente nalguns 

leitos secos, enquanto na fase de ocupação subsequente se instala em pontos elevados e 

sobranceiros ao vale, o que deixa supor a adopção de uma nova estratégia de integração no 

meio, ainda que em ambos os casos se registe uma idêntica estratégia de aprovisionamento 

local da matéria-prima. Em termos cronológicos as duas ocupações inserem-se no 

provavelmente no Plistocénico médio, embora os dados disponíveis em relação ao assunto se 

revelem omissos para o estabelecimento de uma datação mais precisa. Na prática apenas é 
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possivel verificar que a ocupação mais antiga remonta ao início do processo de sedimentação 

do mais antigo terraço fluvial identificado na região estudada. 

À relativa estabilidade do Acheulense nas duas ocupações primevas da região, contrapõe-se 

o posterior aparecimento de uma indústria com características que se permitem considerar em 

termos tipológicos tradicionais a sua associação às chamadas indústrias acheulenses - 

associação essa baseada exclusivamente na presença de um número minimamente significativo 

de bifaces e machados de mão entre a utensilagem identificada - revelam porém em termos 

tecnológicos o desenvolvimento de um sistema de produção dos materiais líticos talhados 

radicalmente diferente e uma estratégia de aprovisionamento já não local das matéria-primas 

indispensáveis, deixando entrever uma alteração mais pronunciada do relacionamento do 

homem com o próprio meio envolvente. Admitindo-se que tais testemunhos arqueológicos 

datam de um período relativamente mais recente, remontando provavelmente ao início do 

último período glaciar, não decorre, contudo, daí o estabelecimento de qualquer equiparação 

clara com as indústrias acheulenses mais evoluídas que contemporaneamente se conhecem 

noutras áreas da Península, pontualmente até relativamente próximas em termos geográficos. 

Com efeito, ainda que repartindo com tais indústrias acheulenses a presença de peças de tipo 

bifacial com uma silhueta relativamente alongada e autonomizada em relação à morfologia 

original dos suportes usados, a que acresce uma expressiva pré-determinação na debitagem de 

alguns suportes e o reconhecimento de estigmas de talhe que tradicionalmente são relacionados 

com a utilização do percutor brando na fase de configuração final de alguns utensílios mais 

apurados, a indústria associada à ocupação mais recente identificada no vale do rio Lis 

evidencia todavia sugestivos paralelismos com realidades arqueológicas um pouco mais 

longínquas. Curiosamente correspondem quase sempre a testemunhos associados à utilização 

renovada do termo Micoquense, com o qual se procura agora abarcar indústrias onde se 

identificou o desenvolvimento de utensílios de tipo bifacial e secção longitudinal plano-

convexa, ainda que com cronologias por vezes bastante díspares entre si. 

Na prática, no actual nível dos nossos conhecimentos a indústria lítica referida surge como 

uma realidade arqueológica algo original no contexto do Paleolítico da Península Ibérica, 

denotando o desenvolvimento dominante e sistematizado das suas cadeias operatórias de 

debitagem e de configuração de utensílios, características essas atribuíveis ao Paleolítico 

médio, enquanto a persistência do talhe bifacial e de utensílios como os bifaces e os machados 

de mão determina, por seu turno, a sua conexão com as indústrias acheulenses, justificando 

aliás a própria titulação da presente dissertação. Trata-se pois de uma situação que não só 

testemunha de forma clara a continuidade entre o Paleolítico inferior e o Paleolítico médio, 

como permite ultrapassar a asserção cronológica inicialmente aqui adoptada para a definição de 

Acheulense (vd. p.41), dado que se esbatem as respectivas balizas no quadro de uma evolução 

claramente imbricada das realidades em causa e permite ao mesmo tempo alicerçar a definição 

do Acheulense em função das características tecnológicas dos materiais líticos talhados que lhe 

surgem localmente associados.. 
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De certa forma, este trabalho procura contribuir para o enriquecimento de uma realidade 

arqueológica onde a diversidade dos dados disponíveis tem levado a encarar de forma alargada 

os factores condicionantes da variabilidade e da própria evolução das indústrias paleolíticas 

(VILLA. 1991), assumindo-se como factores prioritários a considerar os relacionados com as 

matérias-primas disponíveis e utilizadas, neles incluindo obviamente o desenvolvimento de 

uma exploração mais ou menos intensiva dos diferentes produtos obtidos, os decorrentes dos 

processos de formação dos depósitos a que se encontram associados e das alterações pós-

deposicionais neles posteriormente sofridas, bem como os relacionados com outras eventuais 

situações de adaptação ao meio ou de especialização de actividades, embora raramente os 

dados disponíveis sejam sobre todos eles esclarecedores. Não é contudo de descartar também a 

hipótese de nalguns casos se prefigurar uma diferenciação de fácies assente em características 

tecno-tipológicas resultantes da existência de um já expressivo conhecimento subjacente ao 

desenvolvimento das actividades de talhe que se podem relacionar com tradições de carácter 

cultural, com especializações funcionais, ou com ambas em simultâneo (PELLEGRIN, 1993). 

Em todo caso, uma tal interpretação necessita de uma fundamentação rigorosa, que não é 

obviamente compatível nem com contextos pouco precisos, nem com amostragens de 

representatividade limitada. 

No entanto, ainda que possa parecer um lugar comum considerá-lo, julgamos que este 

trabalho, mais do que apresentar uma interpretação da realidade analisada com eventuais 

implicações nas suas envolventes mais próximas, permite antes estabelecer a definição de um 

conjunto de problemas que o futuro desenvolvimento de novas investigações terá 

necessariamente de ter em conta e procurar esclarecer. De qualquer forma, ele torna possível 

equacionar a importância de se conhecerem no âmbito da Península Ibérica os particularismos 

da evolução local do Acheulense e do processo de transição do Paleolítico inferior para o 

Paleolítico médio, num contexto que aliás apenas reforça a crescente importância que nos 

últimos anos o desenvolvimento da investigação em Pré-história antiga tem atribuído à região, 

tanto através dos achados paleontológicos de Atapuerca, como das descobertas que têm 

permitido confirmar a tardia sobrevivência dos Neanderthais na Ibéria até à própria 

identificação da arte rupestre paleolítica de ar livre do vale do Douro, de que Foz Côa é sem 

dúvida o achado mais emblemático.   
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