




 
 
Procura-se apresentar neste volume um inventário das diferentes jazidas e locais com interesse 

arqueológico cujo estudo se desenvolve ao longo do primeiro volume da presente dissertação.  
Nesse sentido, agruparam-se em função do seu local de proveniência os materiais arqueológi-

cos oriundos da bacia hidrográfica do rio Lis, precedendo-se no entanto a sua apresentação de uma 
carta da região à escala de 1/100000 com a distribuição geográfica das jazidas arqueológicas envolvi-
das. 

Para cada uma das jazidas referidas apresenta-se, em seguida, uma ficha descritiva individual 
onde se indica o topónimo designativo do lugar, a sua integração no quadro da organização adminis-
trativa de Portugal - freguesia, concelho e distrito - e as principais coordenadas geográficas - latitude, 
longitude, altitude e coordenadas U.T.M. - que permitem definir de forma precisa a respectiva locali-
zação. Complementarmente, assinala-se também o posicionamento do local num extracto da Carta 
Militar de Portugal na escala de 1/25000, seguindo-se a identificação da folha a que tal extracto se 
reporta, bem como da folha referente à mesma área da Carta Geológica de Portugal na escala de 
1/50000.  

Após uma caracterização cronológica sumária e a definição do contexto geológico dos mate-
riais arqueológicos exumados, faz-se ainda na respectiva ficha uma breve síntese dos trabalhos ar-
queológicos realizados no local, seguida de uma lista das referências bibliográficas que a ele se repor-
tam, de acordo com a bibliografia existente no final do primeiro volume da presente dissertação. Por 
último, procede-se à descodificação dos materiais líticos estudados e das próprias colecções em que se 
integram.  

Apenas as fichas que se referem a algumas das colecções arqueológicas oriundas do vale do rio 
Lis e depositadas no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia evidenciam significativas omissões 
nesta apresentação. Em certos casos trata-se de colecções cuja proveniência precisa não foi possível 
determinar, mesmo se pontualmente correspondem a conjuntos de artefactos significativos em termos 
quantitativos e qualitativos, como sucede com a colecção de Salgueiros. Noutros, porém, reportam-se 
a colecções de valor quantitativo muito diminuto, sendo de todo impossível determinar o contexto em 
que se terá realizado a sua recolha. 

Após cada uma das fichas descritivas surgem as listas de atributos dos principais artefactos – bi 
faces, machados de mão, etc. - e produtos de talhe - lascas e núcleos - das colecções estudadas. Pre-
tende-se assim apresentar, de forma circunstanciada, os atributos técnicos e morfológicos mais signi-
ficativos dos principais grupos de materiais líticos talhados identificados em associação com cada ja-
zida ou local de interesse arqueológico, recorrendo-se para o efeito a um conjunto de codificações 
cujo significado se apresenta em seguida. Só em relação a certos areeiros do vale do rio Lis, bem 
como a uma parte das colecções do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia já referidas com es-
pólios arqueológicos menos significativos, é que as listas de atributos agrupam materiais de diferen-
tes colecções. 
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LASCAS 

Nº - Número de inventário do objecto; 

MP - Matéria-prima    Q: quartzite; C: quartzo; S: sílex; O: outra; 

EF - Estado físico  1: muito desgastado; 2: desgastado; 3: sem desgaste; E: eolizado; pe: parcialmente 
eolizado; dp: dupla patina ( as variáveis referentes ao estado físico das peças combinam-se amiúde 
com a indicação de uma maior ou menor incidência da pátina eólica );  

C - Comprimento: dimensão a aferir em mm segundo o eixo de percussão das lascas, o qual é definido 
por uma linha imaginária que passa pelo ponto de impacto, separando o cone de percussão e o 
conchóide em duas partes mais ou menos iguais; 

L - Largura: medida máxima perpendicular ao eixo da dimensão anterior, determinada em mm; 

e - Espessura: aferida em mm em função da orientação das duas dimensões anteriores; 

peso - Variável expressa em gramas, registada apenas para as peças da colecção oriunda da Estação 
Paleolítica do Casal do Azemel (Concelho da Batalha, Distrito de Leiria); 

T - Talão   C: cortical; L: liso; D: diedro; Fa: facetado; F: fracturado; S: suprimido; P: punctiforme; 

tc - Comprimento do talão: aferido em mm a partir da sua dimensão máxima; 

tl - Largura do talão: determinada em mm a partir do sector de maior dimensão perpendicular ao eixo 
da dimensão anterior; 

A - Ângulo de percussão, aferido em graus, é determinado pela intersecção entre o plano definido pela 
face ventral da lasca e o plano  do talão; 

F - Fracturas  ( o  seu posicionamento é definido  em  relação ao eixo de percussão da  peça ) 
T: total; D: distal; M: mesial; P: proximal; / l: longitudinal; t: transversal; o: oblíqua; / m: múltiplas; 
bS: «buril de Siret»; 

NL - Número de levantamentos: sempre que possível, assinala-se o número de extracções anteriores à 
obtenção da lasca, a partir da identificação dos negativos que se encontram preservados na respectiva 
face dorsal; 

DL - Disposição dos levantamentos referidos no item anterior (posicionamento relativo determinado 
em relação ao eixo de percussão da peça)   c: centrípeto; Lb: longitudinal bipolar; Lu: longitudinal 
unipolar;  Tb: transversal bipolar;  Tu: transversal unipolar;  Cv: convergentes; d: dispersos e sem 
organização aparente;   m: múltiplas direcções;   ?: indeterminável; 
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Class - Classificação das lascas de acordo com o sistema de A. Tavoso, modificado: 

Lascas com talão cortical 

1A: lascas com a face dorsal inteiramente ocupada pela superfície cortical da matéria-prima; 
2A: lascas com a face dorsal inteiramente cortical e delimitada por fracturas; 
3A: lascas com a face dorsal cortical apenas recortada por pequenos levantamentos anteriores; 
4A: lascas com um dorso lateral e o bordo distal ocupados pelo córtex da matéria-prima; 
5A: lascas com dorso lateral abrupto e cortical; 
6A: lascas com dorso cortical invasor; 
7A: lascas com o bordo distal cortical; 
8A: lascas com placa residual cortical em posição central na face dorsal; 
9A: lascas apenas com talão cortical; 

Lascas com talão não cortical 

10A: lascas com a face dorsal inteiramente ocupada pela superfície cortical da matéria-prima; 
11A: lascas com a face dorsal inteiramente cortical e delimitada por fracturas; 
12A: lascas com a face dorsal cortical apenas recortada por pequenos levantamentos anteriores; 
13A: lascas com um dorso lateral e o bordo distal ocupados pelo córtex da matéria-prima; 
14A: lascas com dorso lateral abrupto e cortical; 
15A: lascas com dorso cortical invasor; 
16A: lascas com o bordo distal cortical; 
17A: lascas com placa residual cortical em posição central na face dorsal; 
18: lascas sem vestígios corticais; 

Lascas com talão suprimido ou fracturado*  

19A: lascas com a face dorsal inteiramente ocupada pela superfície cortical da matéria-prima; 
20A: lascas com a face dorsal inteiramente cortical e delimitada por fracturas; 
21A: lascas com a face dorsal cortical apenas recortada por pequenos levantamentos anteriores; 
22A: lascas com um dorso lateral e o bordo distal ocupados pelo córtex da matéria-prima; 
23A: lascas com dorso lateral abrupto e cortical; 
24A: lascas com dorso cortical invasor; 
25A: lascas com o bordo distal cortical; 
26A: lascas com placa residual cortical em posição central na face dorsal; 
27A: lascas sem vestígios corticais; 

                                            
*  Integram-se neste grupo as lascas cujo talão foi suprimido ou fracturado, inviabilizando a respectiva 
identificação, embora os atributos morfológicos conservados as permitam orientar de acordo com o seu eixo de 
percussão, tornando-se assim possível definir o posicionamento relativo das superfícies corticais eventualmente 
preservadas na sua face dorsal. 
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FgL: fragmentos resultantes da fracturação acidental ou não de lascas, não se conservando todavia 
atributos morfológicos susceptíveis de permitirem a sua integração nos grupos classificativos 
anteriormente considerados. 

? - Lascas com classificação indeterminada, frequentemente utilizadas como suporte para a fabricação 
de artefactos ou exploradas como núcleos, o que se traduziu numa transformação da sua morfologia 
original de tal forma acentuada que inviabiliza a respectiva classificação. 

Observações - Complementarmente às indicações anteriores, regista-se ainda o eventual 
aproveitamento da lasca como suporte para a exploração de um núcleo ou para a confecção de um 
artefacto, assinalando-se neste último caso o tipo de utensílio posteriormente obtido. Quando se trata 
de utensílios sobre lasca indica-se de imediato o tipo respectivo. Nos casos em que a lasca evidencia 
um dos seus bordos regularizado por retoque, sem que tal transformação corresponda à configuração 
explícita de um artefacto, é assinalada nesta coluna como lasca Retocada. A indicação de Retoques é, 
por seu turno, reservada para as lascas que apresentam nos seus bordos retoques dispersos e não 
organizados. 

- Quando algum dos atributos das lascas ou de qualquer outra peça não foi adequadamente determina-
do a sua indicação é substituída por reticências. 
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NÚCLEOS 

Nº - Número de inventário do objecto; 

MP - Matéria-prima  Q: quartzite; C: quartzo; S: sílex; O: outra; 

EF - Estado físico  1: muito desgastado; 2: desgastado; 3: sem desgaste; E: eolizado; pe: parcialmente 
eolizado; dp: dupla patina (as variáveis referentes ao estado físico das peças combinam-se amiúde 
com a indicação de uma maior ou menor incidência da pátina eólica );  

S - Suporte   L: lasca;  S: seixo rolado;  Ca: calote;  Pl: plaqueta;  N: nódulo;  ?: indeterminável; 

C - Comprimento: dimensão a aferir em mm segundo o eixo maior de simetria da peça; 

L - Largura: dimensão máxima perpendicular em relação à anterior, determinada em mm; 

e - Espessura: aferida em mm em função da orientação das duas dimensões anteriores; 

peso - Variável determinada em gramas, apenas registada nas peças da colecção oriunda da Estação 
Paleolítica do Casal do Azemel; 

NL - Número de levantamentos: indica-se o número de levantamentos cuja extracção do núcleo é 
possível contabilizar a partir dos negativos aí conservados; nos casos em que a exploração do núcleo 
assenta no desenvolvimento diferenciado de mais do que uma superfície de extracção de lascas, 
assinala-se, separadas por um traço vertical, o número de extracções obtidas em cada uma das 
superfícies, ordenadas sempre que possível de acordo com a respectiva sequência exploratória, isto é, 
indica-se em primeiro lugar as extracções observáveis na face de preparação do núcleo e, em segundo 
lugar, os levantamentos posteriores identificados na respectiva face de exploração; 

DL - Disposição dos levantamentos  (determinada em função da sua disposição em relação ao eixo 
maior de simetria da peça é indicada, sempre que tal se justifique, de forma independente para cada 
superfície de exploração do núcleo, separando-se entre si essas indicações  independentes por um 
traço vertical) c: centrípeta; tc: tendencialmente centrípeta; cv: convergente; Lb: longitudinal bipolar; 
Lu: longitudinal unipolar; Tb: transversal bipolar; Tu: transversal unipolar; d: diversa; 

IL - Inclinação dos levantamentos (determinada também, sempre que tal se justifique, de forma 
independente para cada superfície de exploração, situação em que se procede à sua separação por um 
traço vertical)    p: plana [ 0° - 30° ]; o: oblíqua [ 30° - 60° ]; a: abrupta [ 60 - 90° ]; 

GE - Grau de exaustão 
0: núcleos sumariamente explorados,  evidenciando  um  reduzido número  de levantamentos ou a sua  
   dispersa extracção; 
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1: núcleos cuja  exploração  relativamente  intensa  permitiu a obtenção de um número não totalmente 
    contabilizável de lascas; 
2: núcleos esgotados; 

Class - Classificação dos núcleos segundo o sistema desenvolvido por M. Santonja, adaptado: 

I - Núcleos com um reduzido número de levantamentos, quase sempre dispersos, nunca evidenciando 
mais de dois levantamentos adjacentes, nem qualquer preparação especial dos respectivos planos de 
percussão; 

II - Núcleos com um número variável de levantamentos adjacentes, formando uma ou mais séries de 
extracções independentes e separadas entre si, evidenciando os levantamentos de cada uma delas 
direcções de percussão paralelas ou subparalelas e a utilização do mesmo plano de percussão; 

III - Núcleos com extracções adjacentes dispostas perifericamente em relação a um plano de 
percussão previamente preparado ou não, que seccionam segundo um plano ortogonal ou oblíquo, 
definindo-lhe um contorno tendencialmente poligonal e conferindo ao núcleo uma secção rectangular 
ou triangular de acordo com o ângulo de incidência das extracções; 

IV - Núcleos apresentando quase sempre vestígios de um elevado número de extracções - no mínimo 
três ou mais extracções - que se dispõem de acordo com diversos planos que se recortam entre si, 
evidenciando muitas dessas extracções a utilização de negativos de levantamentos anteriores como 
plano de percussão; a exploração acentuada destes núcleos conduz ao aparecimento de formas 
poliédricas; 

V - Núcleos com um número variável de extracções dispostas bifacialmente em torno de uma ou mais 
arestas contíguas ou não, frequentemente em posição equatorial, podendo-se desenvolver tais 
extracções de acordo com uma sequência operatória alternante ou sequencial; 

VI - Núcleos definidos pela disposição centrípeta dos levantamentos que ocupam a quase totalidade 
da sua face superior de exploração, distinguindo-se entre eles três subgrupos de acordo com a 
extensão ou ausência de um plano de percussão preparado na face inferior: 

VIa) preparação do plano de  percussão na totalidade do  contorno da  face inferior do núcleo;  
 
VIb) preparação parcial do plano de percussão na face inferior do núcleo  (ocupando entre 10 e  

90% do respectivo contorno)* ; 
VIc) ausência de preparação do plano de percussão na face inferior do núcleo; 

                                            
* A exploração dos núcleos destes dois primeiros subgrupos alicerça-se num desenvolvimento sequencial do 
talhe das suas duas faces, iniciando-se tal operação com o talhe da face inferior no intuito de aí obter a 
preparação de um plano de percussão de extensão variável que em seguida viabilizou a adequada exploração da 
face superior do núcleo. 
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VII - Núcleos com levantamentos centrípetos nas suas duas faces, evidenciando a sua exploração uma 
sequência operatória sempre alternante;  

VIII - Núcleos apresentando uma estruturação bastante variável e por vezes mesmo sumária da sua 
exploração, visando contudo a obtenção de lascas pré-determinadas, o que permite integrar 
igualmente neste grupo os núcleos proto-levallois; 

IX - Núcleos Levallois, podendo-se distinguir em função dos produtos de talhe pré-determinados que 
a sua exploração permite obter três subgrupos: 

IXa) Núcleos Levallois de lascas; 
IXb) Núcleos Levallois de pontas; 
IXc) Núcleos Levallois de lâminas; 

X - Núcleos sobre lasca com levantamentos exclusivamente inversos, cuja exploração conduziu à 
obtenção de lascas de tipo kombewa, distinguindo-se os seguintes subgrupos: 

Xa) Núcleos com uma  única  extracção ou várias separadas entre  si, todas com preparação pré  
via do respectivo plano de percussão; 

Xb) Núcleos similares aos anteriores, mas sem preparação dos respectivos planos de percus-
são; 
Xc) Núcleos com várias extracções adjacentes sem preparação prévia dos respectivos planos de  

percussão; 

XI - Núcleos esgotados não associáveis a nenhum dos grupos ou subgrupos anteriormente definidos; 

FgN - Objectos líticos talhados resultantes da fragmentação acidental ou não de núcleos, não se 
podendo determinar a partir dos negativos das extracções que aí se encontram conservados a 
estratégia exploratória subjacente à sua exploração, o que inviabiliza a adequada classificação.  
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BIFACES 

Nº - Número de inventário do objecto; 

MP - Matéria-prima  Q: quartzite; C: quartzo; S: sílex; O: outra; 

EF - Estado físico  1: muito desgastado; 2: desgastado; 3: sem desgaste; E: eolizado; pe: parcialmente 
eolizado; dp: dupla patina; ( as variáveis referentes ao estado físico das peças combinam-se amiúde 
com a indicação de uma maior ou menor incidência da pátina eólica );  

S - Suporte   L: lasca; S: seixo rolado; Ca: calote; Pl: plaqueta; ?: indeterminável; 

C - Comprimento: comprimento máximo da peça definido pela projecção da distância entre as suas 
duas extremidades, aferida em paralelo ao eixo de simetria do artefacto ( em mm ); 

L - Largura: largura máxima da peça definida na perpendicular da dimensão anterior ( em mm ); 

m - Largura no ponto média: determinada perpendicularmente ao ponto médio do eixo maior de 
simetria da peça ( em mm );  

a - Altura da largura máxima: altura a que se encontra a largura máxima da peça em relação à 
respectiva base ( em mm); 

e - Espessura: espessura máxima da peça ( em mm); 

peso - Variável aferida em gramas, apenas registada nas peças da colecção oriunda da Estação Paleolí            
         tica do Casal do Azemel; 

Pta - Perímetro total do artefacto ( em mm ); 

Ptg - Perímetro total do gume cortante do artefacto ( em mm ); 

Pgr - Perímetro do gume definido por retoque uni ou bifacial ( em mm ); 

Pgb - Perímetro do gume definido por retoque bifacial ( em mm ); 

Lbdfs - Levantamentos no bordo direito da face superior
Posicionamento   T: total; D: distal; M: mesial; P: proximal; 
Incidência    1: contínua; 2: descontínua; 3: um único levantamento; 
Amplitude   m: marginal; i: invasora; 
Inclinação   a: abrupta; o: oblíquo; p: aplanado; 

Lbefs - Levantamentos no bordo esquerdo da face superior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 
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Lbdfi - Levantamentos no bordo direito da face inferior 
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Lbefi - Levantamentos no bordo esquerdo da face inferior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Rbdfs - Retoques no bordo direito da face superior
Posicionamento   T: total; D: distal; M: mesial; P: proximal; 
Incidência    1: contínua; 2: descontínua; 3: um único levantamento; 
Amplitude   m: marginal; i: invasora; 
Inclinação   a: abrupta; o: oblíquo; p: aplanado; 

Rbefs - Retoques no bordo esquerdo da face superior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Rbdfi - Retoques no bordo direito da face inferior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Rbefi - Retoques no bordo esquerdo da face inferior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Abd - Perfil da aresta do bordo direito  

           r: rectilíneo; x: convexo; c: côncavo; s: sinuoso; d: dorsal;  

Abe - Perfil da aresta do bordo esquerdo   Siglas idênticas às da alínea anterior; 

dFLe - Forma dos lados ( direita - esquerda )  r: rectilíneo;   x: convexo;   c: côncavo;   s: sinuoso;  

Sil - Silhueta da peça     S: simetria equilibrada;   Sd: simetria não equilibrada;   A: assimétrica; 

Sec - Secção longitudinal  t: tabular; px: plano-convexo; ba: biconvexa assimétrica; bs: biconvexa si  
         métrica; 

Lfs - Número de levantamentos na face superior

Lfi - Número de levantamentos na face inferior
 
T2F* - Sequência do desenvolvimento do talhe nas duas faces A: alterno; Alt: alternante;  S: 
sequencial; 
                                            
* Nas listas de atributos dos bifaces da Estação Paleolítica do Casal do Azemel esta alínea é substituída por uma 
outra denominada SOP, na qual se assinalam as sequências operatórias subjacentes à confecção de cada peça, de 
acordo com a seguinte codificação:  1- Sequência operatória alternante;  2 - Sequência operatória alterna; 3 - 
Sequência operatória secundária; 4 - Sequência operatória principal; 5 - Sequência operatória inversa; 3s - 
Sequência operatória secundária simplificada (talhe unifacial); 4s - Sequência operatória principal simplificada 
(talhe unifacial); 
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Med - Morfologia da extremidade distal    P: pontiaguda; A: arredondada; T: gume transversal; F: 
extremidade distal fracturada; 

Mep - Morfologia da extremidade proximal    eCx:  base espessa devido à preservação da superfície 
cortical do suporte;   eSi: base espessa devido à morfologia da lasca suporte;   eTl: base espessa mas 
amplamente talhada;   eTp: base espessa parcialmente talhada;   cSl: base cortante determinada pela 
morfologia da lasca suporte;    cTu: base cortante talhada unifacialmente;   cTb: base cortante talhada 
bifacialmente;    mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial;   
mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial;    mSl: base mista 
devido exclusivamente à morfologia da lasca suporte; 

Aed - Afeiçoamento da extremidade distal: 

 

 

Classificação de acordo com os parâmetros morfo-tipológicos definidos no vol. I. 
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MACHADOS DE MÃO 

Nº - Número de inventário do objecto; 

MP - Matéria-prima  Q: quartzite; C: quartzo; S: sílex; O: outra; 

EF - Estado físico  1: muito desgastado; 2: desgastado; 3: sem desgaste; E: eolizado; pe: parcialmente 
eolizado; dp: dupla patina; (as variáveis referentes ao estado físico das peças combinam-se amiúde 
com a indicação de uma maior ou menor incidência da pátina eólica );  

S - Suporte: classificação atribuída à lasca suporte;   

C - Comprimento:  comprimento  máximo, de  acordo  com  o  eixo  maior  de  simetria  da peça  ( em  
mm ); 

L - Largura: largura máxima da peça definida na perpendicular da dimensão anterior ( em mm ); 

e - Espessura: espessura máxima da peça ( em mm); 
 
peso - Variável aferida em gramas, registada apenas  para as peças da colecção oriunda da Estação 
           Paleolítica do Casal do Azemel; 

Pta - Perímetro total do artefacto ( em mm ); 

Ptg - Perímetro total do gume distal do artefacto ( em mm ); 

A - Ângulo do gume distal:  determinado  pela intersecção dos dois planos que definem  o  gume  
(em mm); 

cg - Corda do gume: estabelecida a partir da distância entre os seus dois pontos extremos; 

fg - Forma do gume   r: rectilínea; x: convexa; c: côncava; s: sinuosa; 
 
ig - Inclinação do gume (definida em relação ao eixo de simetria da peça)  o: oblíquo; p: perpendicu 
       lar; 

pg - Posição do gume: afere-se em graus o ângulo formado pela corda do gume em relação ao eixo de 
simetria do artefacto; 

rug - Retoques de utilização do gume
d: directo; i: inverso; a: alternante; b: bifacial; /  
/ D: descontínuo; C: contínuo; 

Sil - Silhueta da peça   U  ou  V 
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Sec - Secção transversal da peça       t: tabular;     px: plano-convexa;     ba: biconvexa assimétrica;   
bs: biconvexa simétrica; 

DP - Direcção de percussão: estando a peça orientada segundo o seu eixo maior de simetria e 
posicionada com a face superior da lasca suporte virada para cima, determina-se a direcção da 
percussão a partir do ponto de impacto com base na disposição dos principais pontos da rosa dos 
ventos; 

Bdfs - Retoques no bordo direito da face superior
Posicionamento   T: total; D: distal; M: mesial; P: proximal; 
Incidência   1: contínua; 2: descontínua; 3: um único levantamento; 
Amplitude   m: marginal; i: invasora; 
Inclinação   a: abrupta; o: oblíquo; p: aplanado; 

Befs - Retoques no bordo esquerdo da face superior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Bdfi - Retoques no bordo direito da face inferior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Befi - Retoques no bordo esquerdo da face inferior
Siglas idênticas às da alínea anterior; 

Abd - Perfil da aresta do bordo direito    r: rectilíneo;  x: convexo;  c: côncavo;  s: sinuoso;  

Abe - Perfil da aresta do bordo esquerdo     siglas idênticas às da alínea anterior; 

dFLe - Forma dos lados ( direita - esquerda )   r: rectilíneo; x: convexo; c: côncavo; s: sinuoso;  

Mep - Morfologia da extremidade proximal   eCx: base espessa devido à preservação da superfície 
cortical do suporte;   eSi: base espessa devido à morfologia da lasca suporte;   eTl: base espessa mas 
amplamente talhada;  eTp: base espessa parcialmente talhada;  cSl: base cortante determinada pela 
morfologia da lasca suporte;   cTu: base cortante talhada unifacialmente;   cTb: base cortante talhada 
bifacialmente;   mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial;   
mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial;   mSl: base mista 
devido exclusivamente à morfologia da lasca suporte; 

Tipo - Classificação estabelecida de acordo com os parâmetros morfo-técnicos definidos  no Vol. I; 
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UTENSÍLIOS DIVERSOS 

Nº - Número de inventário do objecto; 

MP - Matéria-prima    Q: quartzite;   C: quartzo;   S: sílex;   O: outra; 

EF - Estado físico        1: muito desgastado;      2: desgastado;      3: sem desgaste;      E: eolizado;  
pe: parcialmente eolizado;     dp: dupla patina; 

S - Suporte       L: lasca;     S: seixo rolado;    Ca: calote;    Pl: plaqueta;    Fgt: fragmento de talhe;   
?: indeterminável; 

C - Comprimento: aferido segundo o eixo maior da peça ( em mm ); 

L - Largura: dimensão máxima perpendicular em relação à anterior ( em mm ); 

e - Espessura: espessura máxima da peça definida em função dos valores anteriores ( em mm); 

Classificação - Indicação sumária da classificação da peça, assinalando-se especificamente a sua 
designação sempre que a mesma corresponda a um artefacto bem individualizável em termos morfo-
técnicos, muito embora a fraca representatividade destes utensílios não justifique o respectivo estudo 
de forma individualizada. É o que sucede com os picos diversos ou os verdadeiros triedros, por 
exemplo. 
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CARTA DAS JAZIDAS ARQUEOLÓGICAS DO VALE DO RIO LIS ASSOCIÁVEIS  

AO  

PALEOLÍTICO INFERIOR 

 

- LEGENDA -  

 

 

1 - Quinta da Carvalha 14 - Quinta de S. Venâncio 

2 - Outeiro Pelado 15 - Quinta de Vale de Lobos 

3 - Fonte de Matoeira 16 - Matoeira 

4 - Aeródromo Este 17 - Moinhos da Barosa 

5 - Casais 18 - Tercenas 

6 - Matoeira Sudoeste 19 - Milagres 

7 - Riba de Aves Sul 20 - Ponte de Cavaleiros 

8 - Pousias / Quinta do Cónego 21 - Oiteiros 

9 - Jardoeira 22 - Souto 

10 - Casal do Azemel 23 - Sesmaria 

11 - Casal de Santa Maria 1 24 - Areia Branca 

12 - Casal de Santa Maria 2 25 - Ortigosa 

13 - Pousadas  
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