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Abstract 
Lapa do Anecrial is a cave site located in Portuguese Estremadura and discovered in 1991. Three field 

seasons, that took place in the summers of 1992, 1993 and 1995 revealed a stratigraphy spanning the period 
of the Würm’s Last Pleniglacial. Two archaeological levels, separated by sterile layers, were discovered: 
one dating to the Solutrean, and one other to the Proto-Solutrean. 

This paper presents the results from the excavation of the second level, which presented excellent post-
depositional preservation conditions. Three clusters of different lithic raw materials were found, 
surrounding a hearth. Two charcoal samples have already been dated, giving this level an absolute date 
centered on 21 560 BP. 

Due to the excellent post-depositional conditions, extensive refitting of the lithic assemblage was 
possible. For some of the raw materials, over 70% refitting success made possible a complete interpretation 
of the present reduction sequences and strategies. The reduction strategies of flint and quartz are essentially 
identical, showing an association of prismatic unipolar bladelet cores and thick carenated and thick-nosed 
scrapers, which were also exploited as bladelet cores. 

The faunal remains of the Proto-Solutrean level at Anecrial are composed essentially of rabbit bones 
(MNI = 9, almost all located inside the hearth), and some scattered bones of other bigger mammals, wild 
goat being the only identified so far. 

After describing the excavated stratigraphy and evaluating the post-depositional conditions of the Proto-
Solutrean level, a Spatial analysis of the remains is presented, followed by a technological study of the lithic 
assemblage. After presented this, a first attempt to integrate the spatial analysis patterns with the ones 
resulting from the lithic assemblage and faunal studies is. A reconstitution of the events related with the 
Proto-Solutrean occupation at Anecrial is, finally, hypothesized. 
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A descoberta da cavidade como jazida arqueoló-
gica data de 1991, e foi feita no quadro dos traba-
lhos de prospecção relacionados com o levanta-
mento da Carta Arqueológica do Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros (P.N.S.A.C.). Os tra-
balhos de escavação, realizados sob a direcção de 
J. Zilhão, tiveram início em 1992, ano em que 
foram viabilizados através de um subsídio para o 
efeito especialmente concedido por aquela institui-
ção. As seguintes campanhas, financiadas no quadro 
de um projecto de investigação apoiado pela Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica 
(J.N.I.C.T.) e realizadas em 1993 e 1995, permiti-
ram concluir a escavação da zona de habitat (man-
cha de dispersão de artefactos estruturada em torno 
de uma lareira) que tinha sido inicialmente detecta-
da nos quadrados J-K/20-22 (Fig. 1), e iniciar o 
alargamento da escavação em direcção ao centro da 
cavidade (fiadas L e M). 

Na sondagem de 1992 a sequência foi escavada 
por níveis naturais. Os sedimentos foram integral-
mente crivados, crivagem que foi feita a água no 
caso dos provenientes da zona da lareira que, para o 
efeito, foram removidos em bloco, sem que tivesse 
por isso sido possível realizar uma coordenação tri-
dimensional sistemática dos vestígios, nomeada-
mente dos faunísticos. Dada a grande abundância 
dos carvões de pequenas dimensões e o carácter 
bastante húmido dos sedimentos era essa com efeito 
a única forma de obter uma amostra significativa de 
material antracológico. Nas duas últimas campa-
nhas, os depósitos correspondentes à base e topo da 
camada 1 e à camada 2 da estratigrafia foram esca-
vados por níveis artificiais de 5 cm definidos no 
interior de cada camada natural, e integralmente 
crivados a água. Para efeitos de posicionamento das 
peças (que em 1993 e 1995 se procurou fazer de 
forma sistemática, inclusivamente no que respeita às 
mais pequenas esquírolas), de subdivisão dos qua-
drados em quadrantes, e de descrição estratigráfica, 
convencionou-se considerar o eixo dos y como 
estando orientado a Norte. 

A verificação da existência de vestígios arqueo-
lógicos na jazida obrigava à perfuração da crosta 
estalagmítica que recobria integralmente o chão da 
gruta. Na altura do reconhecimento, foi assim esca-
vada uma área aproximada de forma rectangular 
(com cerca de 30x40 cm de lado) localizada junto 
ao que, após a implantação da quadrícula, viria a ser 
a zona correspondente à intersecção dos quadrados 
K/21-22. Nas condições em que se realizou esta 
intervenção experimental, o material então recolhi-
do (que foi marcado com a designação JM, as ini-
ciais do achador do sítio), na sua quase totalidade 
em quartzo, não pôde ser coordenado. A sua locali-
zação é no entanto coincidente com a da área de 
concentração de restos de talhe da referida matéria-
-prima que é revelada pela Fig. 3. 

Os resultados obtidos foram já objecto de refe-
rências preliminares (Zilhão 1994) e de uma análise 
mais aprofundada das suas implicações comporta-
mentais, tecnológicas e crono-estratigráficas (Zilhão 
1995). Retomam-se aqui as linhas gerais da exposi-
ção apresentada neste último trabalho, completadas 
com as novas informações sobre cada uma das 
diversas sequências de talhe documentadas no sítio 
que os trabalhos de remontagem (a cargo de 
F. Almeida, que entretanto os pôde concluir) per-
mitiram extrair da análise do material lítico. 

 
 

2. Crono-estratigrafia 
A área intervencionada até ao fim da campanha 

de 1995 é de cerca de 9,50 m². A sequência estrati-
gráfica revelada por estes trabalhos foi a seguinte 
(Fig. 2): 

Camada Ce Crosta estalagmítica. A sua espessura 
vai aumentando à medida que nos apro-
ximamos do interior da sala (juntando-
se, nos quadrantes NE e SE de M21 à 
crosta estalagmítica correspondente à 
camada 0b, aí atingindo uma espessura 
de cerca de 40 cm, e afectando do ponto 
de vista físico-químico todas as camadas 
lhes subjazem) e do funil erosivo exis-
tente a sul da área escavada. 

Camada 0 Areias finas e siltes de cor acastanhada, 
embalando blocos de arestas boleadas. A 
espessura desta camada aumenta à medi-
da que nos aproximamos da entrada da 
gruta. Em K20, junto ao corte E, a sua 
base é constituída por uma cascalheira 
brechificada (camada 0b) contendo clas-
tos de arestas boleadas cuja superfície se 
encontra coberta de uma película carbo-
natada; a matriz é porém igual à da parte 
superior do estrato. No sentido do inte-
rior da sala, esta fina camada de casca-
lheira brechificada torna-se, já nos qua-
drados L-M20/21, numa verdadeira cros-
ta estalagmítica, cuja espessura chega a 
atingir os 20 cm, no quadrante NE de 
M21. A espessura média da camada 0 é 
de 30 cm, e a da camada 0b de 5 cm. 
Ambas são arqueologicamente estéreis. 

Camada 1 Cascalheira seca de elementos angulosos 
médios (5-10cm), de arestas cortantes, 
com rara matriz intersticial arenosa de 
cor castanho-amarelada. No quadrante 
SE de K20 e nas fiadas L e M esta cama-
da apresentava-se recoberta por uma cros- 
ta estalagmítica. Nas campanhas de 1992 
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estalactites caídas do tecto da gruta, e é 
arqueologicamente estéril. Espessura 
média: 30 cm. 

Camada 4 Cascalheira de elementos grandes (mais 
de 20 cm), com arestas arredondadas, 
embalados numa matriz de areias finas e 
siltes de cor acastanhada. Encontraram-
-se também algumas estalactites na base 
desta camada, que é arqueologicamente 
estéril. Espessura média: 18 cm. 

Camada 5 Argilas vermelhas. Este depósito deve 
corresponder a um preenchimento antigo 
do carso e constituir portanto o substrac-
to geológico da sequência. Junto à pare-
de W encontra-se ravinado e coberto por 
uma crosta estalagmítica semelhante à 
que constitui a camada Ce do topo da 
sequência. 

Do ponto de vista crono-estratigráfico, parece 
claro que a sequência de camadas 1-3b deverá ter 
sido acumulada durante o último pleniglaciar wür-
miano, entre cerca de 24 000 e cerca de 18 000 BP e 
que, juntamente com as camadas 4 e 5, ocupa o 
espaço deixado por um antigo canal de ravinamen-
to. Este antigo canal é bem visível no Corte apre-
sentado na figura 2, e está associado directamente 
com a formação do funil erosivo existente a Sul da 
área escavada. A cronologia da sequência de cama-
das 1-3b está em conformidade com as característi-
cas sedimentológicas dos depósitos: cascalheiras 
secas de arestas cortantes, indiciando um processo 
de formação por descamação crioclástica das pare-
des (processo que a análise destas últimas nas zonas 
onde não se encontram cobertas por concreciona-
mentos litoquímicos permite aliás corroborar), no 
decurso de um período de clima frio e seco, pontua-
do por momentos de maior humidade, responsáveis 
pela acumulação das películas de areias finas e sil-
tes (base da camada 2, base da camada 3a) que se 
encontram intercaladas na sequência. Após o Solu-
trense, o ambiente de sedimentação muda radical-
mente: a descamação das paredes sofre uma para-
gem, e apenas se acumulam no interior da gruta 
areias finas e siltes provenientes da erosão dos solos 
existentes no exterior, indicando um clima mais 
temperado e mais húmido, que deverá corresponder 
à fase de deglaciação do Atlântico Norte (16 000-
-10 000 BP). A transição para o Holocénico está 
marcada por uma erosão violenta e pela formação 
da crosta calcítica que recobre quase totalmente o 
chão da gruta. 

A abundância na lareira da camada 2 dos carvões 
de Pinus sylvestris, espécie do andar subalpino da 
vegetação actual da Europa mediterrânica (Huetz de 
Lemps 1970:64-65), confirma de forma indepen-

dente a reconstituição paleoclimática proposta para 
a sequência de camadas 1-3b. Ela permite igual-
mente documentar a existência na época de um gra-
diente importante com as zonas de baixa altitude 
localizadas a sul do Maciço Calcário Estremenho: 
nos níveis contemporâneos da jazida de Cabeço de 
Porto Marinho (Rio Maior) os carvões de Pinus 
pertencem quase sempre às espécies pinaster/pinea, 
as percentagens do pinheiro silvestre sendo absolu-
tamente marginais (Figueiral 1993). 

 
 

3. Condições de jazida 
As remontagens líticas já realizadas, além de 

permitirem uma reconstituição pormenorizada das 
actividades de talhe levadas a cabo no contexto da 
ocupação humana que se encontra fossilizada na 
camada 2 (ver adiante), permitem ainda demonstrar 
que os vestígios dessa ocupação se caracterizam por 
um grau de preservação excepcional da respectiva 
estruturação espacial original. Isto é, que não deve-
rão ter sido significativamente afectados por fenó-
menos de perturbação pós-deposicional, os quais se 
deverão ter limitado a pequenas deslocações verti-
cais. A distribuição dos vestígios em planta (Figs. 3-
-4) mostra com efeito que as zonas de maior con-
centração de material se situavam a E da estrutura 
de combustão, apesar da ligeira inclinação para W 
apresentada pela estratigrafia (Fig. 2). Não parece 
assim que a referida distribuição tenha sido condi-
cionada por movimentos pós-deposicionais de 
direcção horizontal. Por outro lado, embora as des-
locações verticais tenham originado uma banda de 
dispersão de artefactos com uma amplitude de cerca 
de 10 cm, as remontagens provam que se trata de 
materiais abandonados no quadro de um número 
muito restrito de episódios de talhe. É essa com 
efeito a conclusão para que indubitavelmente apon-
tam os seguintes factos (Quadro 1): 

. o pequeno número de volumes explorados (onze, 
incluindo nódulos brutos, núcleos já preparados 
ou parcialmente debitados, e utensílios ou suportes 
descartados após uso ou transformação), implican-
do para o peso da totalidade da matéria-prima 
introduzida na jazida um valor certamente não 
muito superior aos pouco mais de 1000 gramas de 
restos líticos que foram deixados no sítio após o 
termo da ocupação; 

. as elevadas percentagens atingidas nalgumas 
matérias-primas em que os ensaios de remontagem 
foram já dados por concluídos (38 a 90% do total 
das peças puderam ser remontadas, corresponden-
do a valores ponderais entre 71 e 100%); 
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4. Distribuição espacial 
Conforme resulta da leitura do Quadro 2, a inter-

pretação mais parcimoniosa do padrão de distribui-
ção espacial observado na camada 2 é a de que o 
número muito restrito de episódios de talhe docu-
mentados pelos restos líticos recolhidos em torno da 
lareira nela existente terá tido lugar no quadro de  
 

 
uma mesma ocupação. Qualquer uma das restantes 
alternativas requer com efeito a pressuposição de 
coincidências ou de comportamentos repetitivos 
cuja racionalidade resultaria de demonstração difí-
cil. 

 

 
Quadro 2 – Lapa do Anecrial (1992-93) – Hipóteses de interpretação da distribuição espacial dos vestígios (camada 2) 

 

Hipótese mais 
parcimoniosa 

Um só episódio de ocupação, de muito curta duração (uma noite), protagonizado por um grupo de três 
indivíduos que levaram a cabo as suas actividades de talhe em torno da lareira de forma simultânea. 

Alternativa 1 Um só momento de ocupação, de duração algo mais prolongada (duas ou três noites) mas protagonizado por 
um único indivíduo, que terá reacendido a lareira sempre no mesmo sítio mas deslocado sucessivamente o 
posto de trabalho (de modo a evitar o incómodo causado pelos resíduos produzidos no quadro dos episódios de 
talhe anteriores?). 

Alternativa 2 Vários momentos de ocupação separados no tempo (duas ou três visitas sazonais em anos consecutivos, por 
exemplo) e protagonizados por um mesmo indivíduo, que teria reacendido a lareira sempre no mesmo lugar 
mas variado a posição escolhida para realizar as actividades de talhe de forma a evitar (tal como na alternativa 
1) os resíduos líticos anteriormente abandonados. 

Alternativa 3 Vários momentos de ocupação separados no tempo, como na alternativa 2, embora neste caso protagonizados 
por indivíduos (ou grupos) diferentes, que, no entanto, terão aproveitado para acender as suas lareiras o sítio 
onde já havia vestígios das anteriores e, tal como nas alternativas 1 e 2, evitado sentar-se para trabalhar nas 
zonas onde já havia vestígios de actividades de talhe precedentes. 

 
A concentração/segregação que caracteriza esse 

padrão terá estado relacionada, portanto, com a 
posição em que os protagonistas dessa ocupação 
única se encontravam no momento em que executa-
ram as tarefas de talhe da pedra documentadas pelos 
materiais líticos. As três manchas evidenciadas pela 
Fig. 3 constituiriam assim as «zonas de queda» 
(Binford 1983) associadas à actividade de três indi-
víduos cuja posição de trabalho se procurou recons-
tituir na Fig. 5. Em favor desta reconstituição deve 
igualmente assinalar-se que a esmagadora maioria 
das esquírolas e pequenas lamelas foram recolhidas 
fora da lareira, os materiais provenientes do interior 
desta última sendo constituídos sobretudo por lascas 
e resíduos de maiores dimensões. Facto que, por 
outro lado, está plenamente conforme com o mode-
lo das zonas de «queda» e «arremesso» proposto 
por Binford (1983:149-159) a partir da observação 
etnoarqueológica dos padrões de dispersão de 
vestígios em torno de lareiras localizadas em am-
bientes não confinados. A comparação da Fig. 90 
deste autor com a nossas Figs. 3-5 torna aliás ime-
diatamente evidente que as dimensões da área cor-
respondente à zona de queda criada pela actividade 
dos três indivíduos sentados em torno da lareira B 
do sítio de Anaktiqtauk (Alasca) são praticamente 
coincidentes com as da mancha de dispersão dos 
vestígios recolhidos em torno da lareira da camada 
2 da Lapa do Anecrial. 

A distribuição dos restos ósseos (Fig. 4) é com-
patível com este modelo, embora não seja claro por 

que razão os fragmentos da macrofauna parecem 
formar uma linha divisória separando o espaço ocu-
pado pelos indivíduos 1 e 2 da Fig. 5. Note-se, por 
outro lado, que a concentração de restos de coelho 
junto à zona norte da lareira é em parte um artefacto 
da forma como a escavação foi realizada. Na reali-
dade, esses restos estavam distribuídos de forma 
mais ou menos homogénea em toda a área interior 
da lareira. Foi o facto de a parte desta situada em J-
-K/21 ter sido quase integralmente removida para 
crivagem a água que impediu uma coordenação tri-
dimensional sistemática do respectivo conteúdo, e é 
por essa razão que o número de pontos é significati-
vamente mais elevado em K-L/20, ou seja, na zona 
escavada em 1993. Apesar destas limitações dos 
dados, eles permitem mesmo assim evidenciar dois 
padrões muito claros: 

. não há praticamente quaisquer restos de coelho 
fora da lareira; 

. parece haver em L/21-22 uma «zona de arremesso 
traseira» (Binford 1983:Fig. 89). 

 
Uma interpretação mais detalhada do significado 

destas diferenças e do modo como as tarefas ali-
mentares documentadas pelos restos ósseos se terão 
articulado com as tarefas de talhe documentadas 
pelos restos líticos será tentada mais adiante, no 
quadro da formulação de um modelo do papel fun-
cional da jazida. Assinale-se apenas, para já, que a 
grande maioria dos ossos de coelho recolhidos no 
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do precisamente com a reduzida aptidão desta maté-
ria-prima para o talhe por percussão. O elevado 
índice de remontagem permite uma reconstituição 
completa da sequência. 

O seixo foi introduzido na estação quase inteiro, 
à excepção de duas lascas corticais finas (testes 
efectuados no local de aprovisionamento?). Já na 
estação, a produção foi iniciada a partir de um plano 
de percussão cortical, obtendo-se algumas lascas 
espessas de dimensões irregulares, algumas das 
quais se partiram. Só uma destas lascas foi retoma-
da, tendo o respectivo talão (cortical e espesso) sido 
usado como superfície de debitagem em frente de 
«raspadeira» espessa (subsequentemente abando-
nada devido à ocorrência de ressaltos), para extrac-
ção de lamelas. 

 
 
5.1.4. Bloco QZ4 (quartzo leitoso 
semitranslúcido com veios micáceos) 
Este seixo forneceu três conjuntos de remonta-

gens que não foi possível ligar entre si. Deste modo, 
não é ainda possível esboçar uma visão de conjunto 
da sequência de talhe que foi seguida, nem tão 
pouco estimar as dimensões originais do seixo. O 
peso conjugado dos três conjuntos de peças remon-
tadas é, nesta fase da investigação, de 201 g. Apesar 
de não ser possível uma reconstituição completa, as 
remontagens parciais permitem mesmo assim reali-
zar algumas inferências acerca da natureza dos pro-
cessos de trabalho, que a seguir se procurará des-
crever com o pormenor possível. A análise das 
superfícies corticais sugere que numa fase anterior à 
da sua exploração como núcleo este seixo poderá ter 
funcionado como percutor (ver estigmas presentes 
no talão da peça ilustrada com o nº 12 da Fig. 7). 

A Remontagem 1 permite documentar uma fase 
de descorticamento e configuração inicial, com pro-
dução de lascas espessas e de fragmentos poliédri-
cos com faces planas de clivagem. Uma das lascas 
foi posteriormente transformada em raspadeira 
(sobre a qual foi possível remontar várias das esquí-
rolas de retoque), e um dos fragmentos poliédricos 
foi explorado como núcleo para lamelas com três 
planos de percussão, um dos quais preparado por 
remoção de tablette. Parece faltar um segundo 
núcleo, que poderá ter sido exportado, uma vez que 
não foi recolhido nas escavação. O volume obtido 
após essa fase inicial foi explorado como núcleo 
prismático para lamelas grandes, apresentando dois 
planos de percussão opostos lisos (um dos quais 
resultante de reavivamento por remoção de tablette, 
a qual eliminou um plano de percussão cortical 
anterior). Deste núcleo apenas foram recolhidas 
duas lamelas boas (as peças com os nºs 6 e 7 da 
Fig. 7), bem como uma outra que se partiu em três 

no momento da extracção. São visíveis, no entanto, 
vestígios de outros levantamentos lamelares no 
núcleo abandonado, pelo que é provável que tais 
lamelas não encontradas tenham sido exportadas. 

A Remontagem 2 corresponde a uma extremi-
dade «em pêra» do bloco original, e agrupa um 
conjunto de produtos de debitagem que forma a 
parte exterior (cortical) de um núcleo que não foi 
encontrado. Das operações de descorticamento e 
manutenção do núcleo resultaram: uma lasca corti-
cal retomada como raspadeira (Fig. 7, nº 12); três 
lascas de talão cortical compridas, não retomadas; e 
um grande flanco de núcleo, que se partiu em dois 
no momento da extracção. Este último parece 
resultar da preocupação em remover do núcleo uma 
zona com um veio micáceo, propícia portanto a 
fracturas indesejáveis. Os dois fragmentos que 
resultam da fractura deste flanco de núcleo apre-
sentam «histórias» idênticas: ambos são posterior-
mente aproveitados como raspadeiras espessas 
retocadas a partir da extremidade distal. Os dois são 
abandonados, finalmente, devido a ressaltos e frac-
turas relacionadas com o referido veio micáceo. 

A Remontagem 3 corresponde a uma lasca corti-
cal retocada/debitada em «raspadeira» espessa dis-
tal. A frente original foi removida, criando-se 
depois uma frente em raspadeira afocinhada, o 
fragmento removido da frente apresentando igual-
mente vestígios de um reaproveitamento sob a 
forma de raspadeira obtida por levantamentos de 
direcção perpendicular à da frente original. 

 
 

5.2. Sílex cinzento 
O material em sílex cinzento (Figs. 7 e 8) corres-

ponde à debitagem de três volumes obtidos a partir 
de um mesmo bloco original de matéria-prima. As 
remontagens já efectuadas, com elevado índice de 
sucesso, permitem definir com precisão as sequên-
cias de talhe de que os dois blocos foram objecto. A 
concentração dos resíduos produzidos pela debita-
gem desta matéria-prima numa zona restrita centra-
da no quadrante NE do quadrado K21 permite atri-
buir estas actividades a um mesmo indivíduo, o 
assinalado com o nº 2 da Fig. 5. Dada a similitude 
de processos técnicos e de tipos de resíduos, os 
objectivos do trabalho por ele realizado deverão ter 
sido idênticos aos propostos para o indivíduo nº 1. 

A Remontagem 1 permitiu reconstituir um volu-
me que deverá ter dado entrada na jazida já sob a 
forma de pré-núcleo. Trata-se com efeito de um 
prisma de secção trapezoidal, cujos topos consti-
tuíam planos de percussão «naturais», prontos a 
debitar, e em que as arestas que uniam esses mes-
mos topos podiam também funcionar como cristas 
para guiar a extracção de lâminas. 
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Num primeiro momento, parece ter sido precisa-
mente esse o objectivo do artesão. No entanto, a 
ocorrência de um ressalto importante na superfície 
de debitagem, logo à primeira tentativa, obrigou a 
uma mudança de estratégia. Os topos foram removi-
dos, e o bloco foi reconfigurado como núcleo para a 
produção de suportes alongados de dimensão lame-
lar, processo que dá origem à remoção de tablettes, 
de «fundos de núcleo» e de diversas outras lascas 
espessas. Quatro destes subprodutos foram subse-
quentemente reaproveitados: um como núcleo pris-
mático com plano de percussão liso, para lamelas 
com cerca de 0,7 cm de largura; dois como «raspa-
deiras» afocinhadas ou núcleos (um dos quais foi 
abandonado sob a forma documentada pelo nº 8 da 
Fig. 7), a partir dos quais foram obtidas várias 
lamelas e esquírolas de perfil torcido; e um como 
raspadeira carenada (Fig. 7, nº 9). 

Após a ocorrência de ressaltos no bordo do 
plano de percussão, que levaram ao insucesso das 
primeiras tentativas de extracção de produtos de 
debitagem, o bloco residual foi reavivado mediante 
o recurso à extracção de duas tablettes, após o que 
se extraíram cerca de uma dúzia de lamelas de perfil 
direito e largura variando em torno de 1 cm. Estes 
produtos devem ter sido totalmente exportados, uma 
vez que na escavação só foi possível recolher as 
partidas por acidente de talhe. A exploração deste 
plano de percussão é dada por finda devido a ressal-
tos na superfície de debitagem, mas antes de o 
núcleo ser abandonado (sob a forma documentada 
pelo nº 1 da Fig. 7) é ainda tentada uma exploração 
a partir de um outro plano de percussão, cruzado, a 
qual, no entanto, também não resulta. 

A Remontagem 2 corresponde a uma lasca 
espessa, parcialmente cortical, transportada prova-
velmente como reserva de matéria-prima, e que foi 
debitada como núcleo para obtenção de lascas 
pequenas e finas, de contorno arredondado e dimen-
são máxima variando entre 1,5 e 2 cm de que se 
obtiveram cerca de uma vintena de exemplares. 

A Remontagem 3 representa a frente de uma ras-
padeira espessa, e é composta por cerca de duas 
dezenas de pequenas lascas, esquírolas, e lamelas. O 
volume a partir do qual estes produtos foram debita-
dos terá sido posteriormente levado para fora da 
cavidade. 

 
 

5.3. Sílex branco rosado 
O material em sílex branco rosado corresponde 

ao aproveitamento dado a uma peça introduzida na 
cavidade sob a forma de utensílio acabado ou de 
suporte pronto para transformação. O retoque em 
raspador do gume bruto (ou o reavivamento do 
bordo já anteriormente retocado) foi realizado na 

gruta (tendo sido possível a remontagem de esquíro-
las correspondentes a resíduos de retoque), mas a 
seguir a peça partiu-se, provavelmente por acidente 
de utilização, dela tendo resultado três fragmentos. 
Um parece ter sido deitado fora, mas os outro dois 
apresentam levantamentos burinantes que poderão 
corresponder seja a tentativas falhadas de reaprovei-
tamento como buril/núcleo para a extracção de 
suportes lamelares, seja a estigmas de uso causados 
por uma reutilização com funções idênticas às ini-
ciais. Ainda antes do abandono, tentou-se a produ-
ção de lamelas a partir de um plano de percussão 
liso (resultante duma das superfícies de fractura do 
raspador original), mas sem resultado, devido a 
ultrapassagem. 

Este material está todo ele concentrado no lado 
N da estrutura de combustão, na intersecção dos 
quadrados J-K/20-21, e deverá estar por isso rela-
cionado com a actividade do indivíduo nº 3 da 
Fig. 5. Essa actividade, implicando o uso efectivo 
de artefactos líticos e não apenas a sua produção, 
poderá assim ter correspondido à fabricação ou 
reparação das componentes em matéria orgânica do 
armamento de caça, por exemplo os cabos de 
madeira ou as pontas de zagaia, também em madei-
ra ou, eventualmente, em corno de cervídeo. A 
ausência no sítio de quaisquer vestígios do trabalho 
industrial de matérias duras de origem animal per-
mite no entanto considerar esta última hipótese 
como altamente improvável. 

Não se pode excluir, no entanto, que a interpre-
tação da peça como raspador não encontre efectiva 
correspondência funcional na actividade evocada 
pela designação do tipo. É possível, por exemplo, 
que o «retoque» do gume traduza antes uma tentati-
va para afeiçoamento de uma frente de «raspadeira» 
espessa, falhada devido à espessura insuficiente do 
suporte, em virtude da qual ele se terá partido. A ser 
assim, a tentativa de exploração dos fragmentos 
para a obtenção de lamelas poderia interpretar-se 
como uma insistência na prossecução do objectivo 
inicialmente buscado, que seria, tal como nos casos 
anteriormente apresentados, o da obtenção de 
lamelas curtas. 

 
 

5.4. Quartzito 
O material em quartzito corresponde à debita-

gem de um único bloco, introduzido na cavidade 
sob a forma de seixo talhado com levantamentos 
patinados (artefacto de época mais antiga) e apre-
sentando vestígios de uso como percutor. Este bloco 
foi explorado para a obtenção de lascas a partir de 
um único plano de percussão cortical. Dado que os 
produtos obtidos foram integralmente remontados 
(com excepção de uma pequena esquírola), pode 
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presumir-se que se tratou de uma debitagem expe-
dita para uso imediato, seguido de descarte, e sem 
que, portanto, tenha havido exportação do material 
debitado. No mesmo sentido aponta o facto de o 
próprio núcleo ter também sido deixado na jazida 
após o termo da ocupação. A distribuição deste 
material coincide com a dos vestígios do raspador 
em sílex branco rosado, sugerindo que as lascas de 
quartzito terão sido também obtidas pelo indivíduo 
nº 3, e por ele usadas com funções idênticas às 
acima propostas para esse raspador. 

 
 

5.5. Outras matérias-primas 
Os restos líticos pertencentes às outras varieda-

des de sílex apresentam uma distribuição espacial 
coincidente, que permite atribuir as respectivas acti-
vidades de talhe também à actividade do indivíduo 
nº 3. As remontagens efectuadas não permitem no 
entanto reconstituir a totalidade das sequências de 
talhe, pelo que se dará apenas uma descrição sumá-
ria das observações realizadas e das inferências que 
elas permitem sustentar. 

 
 
5.5.1. Sílex amarelo zonado 
Os vestígios abandonados documentam o uso 

(como utensílio? como núcleo?) e descarte de uma 
«raspadeira afocinhada-buril de ângulo sobre fractu-
ra». Da mesma matéria-prima foi ainda encontrada 
uma lâmina apontada de dorso cortical, com fractu-
ra apical. Em conformidade com a hipótese acima 
esboçada quanto à natureza das actividades realiza-
das pelo indivíduo nº 3, esta segunda peça poderá 
corresponder a uma ponta de zagaia partida, intro-
duzida no sítio agarrada ao respectivo cabo e nele 
subsequentemente atirada fora (a peça encontrava-
-se no lado S da lareira, do lado oposto à «zona de 
queda» que se presumiu estar relacionada com o 
referido indivíduo) e substituída. 

 
 
5.5.2. Sílex com veios cristalinos 
As remontagens já efectuadas demonstram o uso 

de duas grandes lascas corticais como núcleos dis-
cóides para produção quer de lascas quer de pontas 
naturais de forma triangular. As duas lascas devem 
com toda a probabilidade corresponder a duas meta-
des de um mesmo nódulo que, no entanto, não foi 
possível ligar entre si. 

 
 
5.5.3. Sílex translúcido patinado 
Este bloco está muito mal representado na área 

escavada. A remontagem efectuada apenas nos 
mostra um conjunto de lascas e uma tablette extraí-

das de um núcleo prismático que não foi recolhido e 
que poderá ter sido reexportado, tal como os produ-
tos dele extraídos. 

 
 
5.5.4. Sílex rosa 
O material em sílex rosa corresponde à debita-

gem de um bloco cujo núcleo abandonado não foi 
encontrado (reexportado pelo artesão para explora-
ção ulterior?), mas cujo talhe local está documenta-
do pelo achado de várias lascas, esquírolas, lamelas, 
de uma peça esquirolada-raspadeira, de uma lasca 
de reavivamento do plano de percussão, e de várias 
lamelas de formato triangular, uma das quais retoca-
da na sua área distal. 

 
 

6. Economia e função 
Tanto no caso do quartzo como no caso do sílex, 

e qualquer que seja o indivíduo considerado, o siste-
ma tecnológico documentado nesta ocupação é o 
mesmo, combinando a técnica dos núcleos prismáti-
cos com a dos núcleos («raspadeiras») carena-
dos/afocinhados, combinação que é típica do Proto-
-Solutrense e cuja realidade física é demonstrada de 
forma definitiva pelas remontagens. Em todos os 
casos, o objectivo das operações de talhe realizadas 
durante a estada na cavidade parece ter sido sobre-
tudo o da obtenção de barbelas líticas para armar 
pontas de zagaia provavelmente fabricadas em osso 
ou madeira. Trata-se de actividades aparentemente 
relacionadas exclusivamente com a produção ou 
manutenção de equipamento de caça. Este facto está 
em conformidade com a duração da estada e a 
dimensão do grupo que foram inferidas a partir do 
contexto mais geral de deposição da indústria lítica, 
e contribui para a definição de uma proposta de 
interpretação funcional do sítio que nos parece bas-
tante sólida: a de se tratar de um acampamento tran-
sitório estabelecido na rota de um pequeno des-
tacamento de caçadores envolvido em operações 
logísticas de caça ou de reconhecimento. A baga-
gem com que o grupo viajava pode por outro lado 
ser em parte reconstituída, a partir dos restos aban-
donados na jazida, como contendo: reservas (blocos 
brutos, volumes configurados como pré-núcleos, ou 
lascas) de matéria-prima lítica (quartzo, quartzito e 
sílex, rochas que não existem nas imediações do 
sítio); utensílios para o talhe da pedra (percutores); 
equipamento de caça (zagaias e ou lanças); fer-
ramentas para a fabricação ou reparação deste últi-
mo (raspador ou seu suporte bruto). 

Parece igualmente razoável supor que essa baga-
gem deveria também incluir provisões alimentares, 
o que permitiria explicar a introdução e abandono 
dos fragmentos de ossos longos de animais de porte 
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médio cuja distribuição espacial é apresentada na 
Fig. 4. Conforme se depreende da respectiva con-
sulta, e ao contrário do que sucedia com os de coe-
lho, estes restos (entre os quais foram já identifica-
dos ossos de cabra-montês — Capra pyrenaica) 
foram na sua totalidade recolhidos no exterior da 
lareira. O respectivo estudo arqueozoológico estan-
do ainda por realizar, não é de momento possível 
avaliar se se trata de restos de um único animal, 
nem se este espólio conterá igualmente restos de 
outras espécies. Não foi encontrado nenhum exem-
plar calcinado, e o seu estado de preservação é 
completamente oposto ao verificado no caso dos 
coelhos, apresentando claros sinais de alguma cor-
rosão de carácter químico. É bastante provável que 
estas diferenças no estado superficial dos dois tipos 
de restos ósseos estejam relacionadas com proces-
sos de alteração pós-deposicional, embora não se 
possa excluir de todo a possibilidade de estarem 
também em parte determinadas por eventuais dife-
renças de tratamento culinário, por exemplo com o 
facto de os fragmentos de animais de maior porte 
terem servido de matéria-prima para a confecção de 
um caldo, prática comum entre os caçadores-reco-
lectores actuais das regiões subárcticas (Binford 
1983). A ser assim (e dado que o carácter fragmen-
tário dos restos indica que não foram introduzidas 
na cavidade carcaças inteiras ou quase inteiras de 
animais de porte médio recém-caçados), é provável 
que estes restos estivessem incluídos na «lancheira» 
transportada pelos caçadores, seja sob a forma de 
partes de carne com osso, seja sob a forma de ossos 
já descarnados guardados precisamente com o 
objectivo de permitirem a confecção de um refeição 
de recurso. 

Quanto aos coelhos, tratar-se-á seguramente de 
peças de caça obtidas nas imediações do próprio 
sítio. O número mínimo de animais consumidos 
(calculado com base na contagem das mandíbulas) é 
de 9, conforme se depreende da consulta do Quadro 
3. Este número mínimo é compatível com o cenário 
de estada de muito curta duração (uma noite), reali-
zada por um número reduzido de indivíduos (três), 
que acima se propôs. Dado que, como já se referiu, 
o consumo dos coelhos deverá ter constituído o 
último episódio dessa estada, após o qual a lareira, 

já apagada, foi reutilizada como lixeira, parece 
razoável supor que a refeição de carne ou de caldo 
de ossos documentada pelos restos da fauna de 
porte médio terá antecedido o assado de coelho. Há 
ainda a referir, em relação aos vestígios de coelho 
da camada Proto-Solutrense, a ausência de grande 
parte dos ossos correspondentes à parte inferior dos 
membros, pelo que se pode aventar a hipótese das 
peles terem sido aproveitadas e transportadas para 
fora da gruta no momento do abandono. A ser 
assim, poder-se-á aventurar uma tentativa de 
reconstituição da estada segundo um filme de acon-
tecimentos como o seguinte: 

1) chegada do grupo; 
2) recolha nas imediações da cavidade de combustí-

vel para acender a lareira (troncos e ramos de 
arbustos, pinhas e ramadas de pinheiro silvestre); 

3) enquanto se recolhia a madeira foram sendo colo-
cadas armadilhas para coelhos; 

4) a lareira foi acesa e o grupo consumiu uma refei-
ção rápida à base de partes de carne transportada 
nas suas «lancheiras», ou preparou um caldo com 
os ossos dessas partes; 

5) à volta da lareira realizaram-se as actividades de 
talhe documentadas pelos restos líticos; 

6) as armadilhas anteriormente colocadas foram 
verificadas e os coelhos apanhados foram recolhi-
dos; 

7) nove dos coelhos apanhados (sem que seja pos-
sível saber se esses nove animais constituirão o 
produto total das recolhas feitas nas armadilhas, 
ou se alguns terão sido guardados para consumo 
ulterior) foram cozinhados no contexto de uma 
última refeição (sem que de momento seja pos-
sível determinar se terão sido consumidos na ínte-
gra ou se algumas partes já cozinhadas terão sido 
reservadas para reposição das provisões alimenta-
res transportadas nas lancheiras dos caçadores, 
problema que só poderá ser esclarecido a partir de 
uma análise da representação no espólio das diver-
sas partes anatómicas), após a qual a lareira foi 
apagada e o grupo abandonou o sítio. As peles de 
parte dos coelhos são aproveitadas e transportadas 
no momento do abandono. 

 
Quadro 3 – Lapa do Anecrial (1992-93) – Número mínimo de coelhos da lareira da camada 2 

 

MANDÍBULAS ESQUERDAS MANDÍBULAS DIREITAS 

3 inteiras ou quase inteiras 

6 fragmentos com incisivo ou diastema conservados 
3 fragmentos constituídos por partes não sobreponíveis às
  representadas nos restantes 

2 inteiras ou quase inteiras 

5 fragmentos com incisivo ou diastema conservados 
1 fragmento sem incisivo recolado com um fragmento com 
  incisivo, formando mandíbula inteira 
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