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Resumo 
A autora perspectiva o processo de neolitização no território português segundo um modelo de desequilí-

brio demográfico-ecológico e de intensificação económica. Esse desequilíbrio ter-se-ia agravado durante o 
Atlântico, entre a 2ª metade do VII e meados do VI milénio cal BC, levando as comunidades do Mesolítico 
final do Sul de Portugal a adoptarem estratégias de intensificação económica, integrantes de uma economia 
de caça-recolecção-armazenamento. Essas populações, de economia proto-neolítica e com crescentes índices 
de sociabilidade e de sedentarização, assimilaram as primeiras inovações neolíticas, de feição mediterrânea, a 
partir de meados do VI milénio cal BC. 

O processo de difusão das primeiras formas de produção de alimentos poderá ter-se desenvolvido por 
osmose cultural, de acordo com as redes de contactos inter-grupais pré-existentes e o desenvolvimento inter-
no das comunidades mesolíticas, sem recurso ao mecanismo de deslocação de populações; a exogamia teria, 
neste cenário, papel relevante. 

 
 

Abstract 
 

TOWARDS A RECONSTRUCTION OF THE TRANSITION TO THE NEOLITHIC IN PORTUGAL 

 
The author provides a perspective on the development of the Neolithic in Portugal on the basis of a model 

of demographic-social disequilibrium and economic intensification. This occurred during the Atlantic period, 
between the second half of the 7th. and the middle of the 6th. millennium cal BC, when the last Mesolithic 
communities of the Southern Portugal adopted strategies of economic intensification, integrating a hunting-
-gathering-storage economy. These populations, with a proto-neolithic economy and with increasing indica-
tions of social behaviour and sedentism, assimilated, the first Neolithic innovations around the middle of the 
6th. millennium cal BC. 

The process of diffusion of the first types of food production could have been developed through a sort of 
cultural osmosis following pre-existent networks of contacts between groups as well as internal development 
of Mesolithic communities, without involving the mechanisms of migration. In this scenario interbreeding 
between different groups also has an important role. 
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A longa revolução neolítica 
As profundas transformações económico-sociais, 

tecnológicas e culturais que integraram a Revolução 
Neolítica ocorreram progressiva e encadeadamente, 
em um processo demorado de mais de dois mil 
anos, no actual território português.  

A adopção das primeiras inovações neolíticas 
pelas populações autóctones de caçadores-recolec-
tores mesolíticos deverá ter sido de tal forma inte-
grada que é por vezes difícil estabelecer uma fron-
teira nítida entre Mesolítico e Neolítico antigo, em 
ca 6700-6500 BP, meados do VI milénio cal BC 
(Soares, 1995) (Quadro I). 

Com efeito, o processo de neolitização só pode 
ser apreendido em uma perspectiva de tempo longo; 
partindo das últimas comunidades mesolíticas, atin-
ge a sua fase de plena consolidação no Neolítico fi-
nal, na 2ª metade do IV milénio cal BC. 

As origens remotas desta longa revolução podem 
ser recuadas ao Epipaleolítico, período em que 
ocorre um acréscimo de importância da recolecção e 
da exploração dos meios aquáticos (Soares, 1992 e 
Soares e Tavares da Silva, 1993), muito possivel-
mente em resultado de um depauperamento dos 
recursos cinegéticos de maior rendimento. Porém, 
as causas próximas da mudança terão de ser procu-
radas no seio das sociedades mesolíticas com eco-
nomias de caça-recolecção complexas, onde foram 
adoptadas estratégias de subsistência de largo es-
pectro, técnicas de armazenamento e mobilidade lo-
gística (Soares, 1995) que puseram em marcha a 
desconstrução dos padrões demográficos das socie-
dades de caçadores-recolectores nómadas e da es-
trutura social de tipo bando. 

Em contexto de crescente territorialização e de 
pressão demográfica (desequilíbrio demográfico-
-ecológico), a resposta mais eficiente seria o pros-
seguimento na via da intensificação económica, 
através da assimilação das primeiras espécies domes-
ticadas. Estas foram integradas, com importância 
variável, em economias de caça-recolecção-armaze-
namento, podendo mesmo haver momentos e/ou 
situações de reversibilidade em que a componente 
depredatória seria exclusiva. 

O sucesso das sociedades camponesas será asse-
gurado por profundas transformações na esfera da 
organização social que decorrerão durante o Neo-
lítico médio e final. A tradução material das novas 
lógicas de reprodução social e de relacionamento 
dos grupos humanos com a natureza encontra a sua 
melhor expressão arqueológica na arquitectura 
megalítica. 

O processo de neolitização, desencadeado por 
inovações tecno-económicas em contexto de cres-
cente desequilíbrio demográfico-ecológico, pros-
seguido através da reestruturação global da organi 

 
zação social e da esfera ideológica, atinge a sua fase 
de consolidação, ou, quase poderíamos dizer, de 
irreversibilidade, com a “Revolução dos Produtos 
Secundários (RPS)”de que salientamos a descoberta 
de nova fonte de energia e de equipamento neces-
sário à sua adaptação à actividade agrícola. Referi-
mo-nos à trilogia tracção animal/carro/arado cujas 
principais evidências arqueológicas foram identifi-
cadas no santuário exterior do Escoural (Montemor-
-o-Novo) e são constituídas por gravuras de bucrâ-
neos, de carro e de arado (Gomes et al, 1983), 
sobrepostas por fortificação calcolítica cuja data 
mais antiga, obtida a partir de ossos, é de 4260 ±90 
BP (ICEN-609) (3090 – 2590 cal BC, para 2). A 
aplicação da força de tracção animal à agricultura, 
no final do Neolítico, supera a fase arcaica da do-
mesticação de animais e plantas e amplia significa-
tivamente as disponibilidades de solo agrícola ao 
mobilizar solos espessos e férteis que anteriormente 
não podiam ser trabalhados devido a constrangi-
mentos tecnológicos. A agricultura de corte e quei-
mada que terá sido praticada durante quase todo o 
Neolítico estava limitada a solos ligeiros, de baixa 
fertilidade natural que rapidamente se esgotava. Era 
uma actividade fortemente consumidora de espaço, 
por exigência de longos pousios e obrigava à exis-
tência de pequenos grupos e extensos territórios. As 
células de povoamento acompanhavam a rotação 
dos campos; a visibilidade arqueológica dos habi-
tats é, pois, necessariamente débil. 

A RPS proporcionou elevados acréscimos no 
volume da produção e da produtividade, condições 
favoráveis ao aumento da sedentarização e da com-
plexidade social. Os excedentes terão sido canaliza-
dos, em uma primeira fase, para o espaço funerário-
-religioso, atingindo-se então o apogeu do megali-
tismo mas, a breve trecho, passaram a ser investidos 
no espaço doméstico. Com efeito, ainda no Neolí-
tico final, os povoados adquirem maior visibilidade. 
Surgem sítios de cumeada, com estruturas de habi-
tat mais estáveis (silos escavados na rocha, por 
exemplo). Alguns fortificam-se e o espaço intra-
-muros é edificado com estruturas habitacionais de 
pedra e adobes, a partir dos alvores do Calcolítico 
(1º quartel do III milénio cal BC). Os territórios 
ancestralmente organizados pelos lugares funerário-
-religiosos serão então polarizados pelos espaços 
domésticos. O desenvolvimento da economia agro-
-pecuária suscita uma nova lógica de integração do 
Homem no meio. As paisagens vegetais são profun-
damente transformadas (Badal e Roiron, 1995), 
verificando-se o controlo tendencial da globalidade 
dos níveis tróficos dos distintos ecossistemas ocu-
pados – pelas comunidades humanas (Dansereau, 
1984).  
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Quadro I. Datações 14C para o Neolítico antigo do território português. 
 

SÍTIOS LAB. MT DATAS BP DATAS BP-

-Iap* 

CALIBRAÇÃO-cal BC** 

    1                           2  

Estremadura 
 
NAP 
GRUTA DO CALDEIRÃO (NA2) 

 
 
 
OxA- 1035 

 
 
 
OS 

 
 
 
6330 ±80 

  
 
 
5327 - 5222   5434 - 5071      

GRUTA DO CALDEIRÃO (NA2 OxA- 1034 OS 6230 ±80  5260 - 5063   5315 - 4945 
GRUTA DO CALDEIRÃO (NA2) OxA- 1033 OS 6130 ±90  5214 - 4933   5260 - 4831 
GRUTA CORREIO-MOR (NA2) ICEN -1099 CV 6330 ±60  5314 - 5228   5422 - 5090 
NAE      
GRUTA DO CALDEIRÃO (NA1) OxA - 1037    OS 5970 ±120  5048 - 4770   5220 - 4583*** 
GRUTA DO CALDEIRÃO (NA1) OxA - 1036 OS 5870 ±80  4894 - 4685   4941 - 4540*** 
GRUTA DO CALDEIRÃO (NA1) TO - 350 OS 5810 ±70  4782 - 4588   4895 - 4510*** 
GRUTA CASA DA MOURA TO - 953 OS 5990 ±60  4938 - 4799   5045 - 4729 
SALEMAS ICEN - 351 OS 6020 ±120  5060 - 4783   5226 - 4616 
S.PEDRO  CANAFERRIM ICEN -1152 CV 6070 ±60  5056 - 4908   5203 - 4830 
S.PEDRO CANAFERRIM 
 
Vale do Sado 
 
NAP (?) 
CABEÇO DO PEZ 
(níveis médios) 
 
NAE (?) 
CABEÇO DO PEZ 
(níveis superiores) 
 
Costa Sudoeste 
 
NAP 

ICEN -1151 
 
 
 
 
Q- 2497 
Q- 2496 
 
 
Q- 2499           

CV 
 
 
 
 
C 
C 
 
 
OS 
  
     

6020 ±60 
 
 
 
 
6730 ±75 
6430 ± 65 
 
 
5535 130       

 
 
 
 
 
6330 ±80 
6030 ±70 
             

4951 - 4836   5061 - 4781 
 
 
 
 
5327 - 5222   5434- 5071 
4994 - 4836   5194- 4777 
 
 
4510 - 4247   4720-4043*** 

VALE PINCEL I 
VALE PINCEL I 
MEDO TOJEIRO 

ICEN - 724 
ICEN - 723 
BM - 2275R 

CV 
CV 
C 

670060 
654060 
6820 ±140 

 
 
6440 ±140 

5601 - 5525  5669 - 5448 
5520 - 5389  5574 - 5331 
5448 - 5256   5590 - 5067 

PADRÃO 1 ICEN - 873 C 6920 ±60 6540 ±65  5521 - 5387  5576 - 5325 
PADRÃO 1 
 

ICEN - 645 
 

C 
 

6800 ±50 
 

6420 ±60 
               

 5432 - 5278  5442 - 5255 
 

 
 *Iap. = 380 30 (Soares, 1993): efeito de reservatório oceânico das águas costeiras portuguesas. 

**datas calibradas seg. Stuiver et M. Reimer (1993) por Engº António Monge Soares a quem agradecemos. *** datas obtidas em 
Zilhão, 1992. Abreviaturas: C-conchas; CV-carvão de madeira; OS-ossos; NAP- Neolítico antigo pleno; NAE- Neolítico antigo 
evolucionado. 

 
Não será então lícito falar em domesticação do 

natural? 
Enfatizada a ideia de processo, importa sublinhar 

que da longa revolução neolítica abordaremos so-
mente os momentos iniciais. 

 
 

Neolítico antigo. Integração de 
inovações neolíticas em economias 
de caça- recolecção complexas. 

A dinâmica interna dos grupos de caçadores-
-recolectores holocénicos, em cenário de progres-
sivo empobrecimento dos recursos cinegéticos mais 
rendíveis, teria favorecido o desenvolvimento, no 
período Atlântico, entre 7500 e 6500 BP ( 2ª metade 
do VII a meados do VI milénio cal BC), de econo-

mias de caça-recolecção complexas que considera-
mos corresponderem a um modo de produção proto-
-produtor, precursor do Neolítico. Verifica-se a 
ocorrência de uma intensificação económica bem 
expressa na adopção de padrão de subsistência de 
largo espectro e, sobretudo, no recurso a técnicas de 
armazenamento. Os grupos mostram-se dispostos a 
investir energia na captação e processamento de ali-
mentos de reserva, para responderem a situações 
críticas. Comportamento socio-económico inade-
quado a economia de caça-recolecção simples ou 
nómada, uma vez que esta assenta em estratégias de 
mobilidade residencial, na redução da posse de bens 
e em rigorosa contenção do crescimento demográ-
fico. Também as noções de espaço e tempo e a inte-
gração do Homem no meio se alteram. O espaço 
aberto do caçador nómada tende a restringir-se, a 
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dicotomia passado/presente a acentuar-se e à lógica 
de respeito pela ordem natural suceder-se-á uma 
atitude progressivamente mais interventora. Com 
efeito, observa-se considerável aumento da visibili-
dade do registo arqueológico, facto aqui interpre-
tado como expressão de acréscimo dos índices de 
sedentarização (semi-sedentarização) e de cresci-
mento demográfico. O povoamento concentra-se em 
ecossistemas de grande produtividade biológica, 
particularmente nas margens dos extensos paleoes-
tuários do Tejo e Sado e em meios litorais de cru-
zamento de diversos biótopos (ecótonos) na Costa 
Sudoeste e no Litoral Centro. Os estabelecimentos 
ocupam áreas planas, abertas e assentam sobre solos 
em geral arenosos. 

As populações da 2ª metade do VII e 1ª metade 
do VI milénio cal BC desenvolveram, pois, formas 
de vida com níveis de sedentarização mais elevados 
que os das suas antecessoras, possibilitados pela 
abundância e estabilidade dos recursos aquáticos e 
reforçados pela prática de mecanismos de armaze-
namento (Moita de Sebastião – Muge). A importân-
cia dos recursos aquáticos na alimentação dos gru-
pos mesolíticos tem vindo a ser confirmada pela 
análise do teor de isótopos estáveis de carbono e 
azoto nos ossos humanos. Os moluscos marino-
-estuarinos cujo contributo alimentar tem sido muito 
discutido, em atenção ao seu baixo valor calórico, 
ofereciam-se, pela abundância, facilidade de recolha 
e grande estabilidade sazonal, como um comple-
mento seguro na dieta das populações. Por razões 
tafonómicas, os restos de fauna ictiológica surgem 
geralmente sub-representados. Na Costa Sudoeste 
fazem parte dos conjuntos faunísticos dos acampa-
mentos de base (Samouqueira I, Vale Marim e 
Fiais) e encontram-se ausentes dos contextos arqueo-
lógicos correspondentes a acampamentos temporá-
rios (Castelejo, Montes de Baixo). Esta distribuição 
é explicável pela elevada capacidade de intensifica-
ção económica da actividade piscatória. Atenda-se 
aos custos de execução e de manutenção de redes, 
embarcações e eventuais estruturas de captura fixas 
(armações) que, por sua vez, favoreceriam a seden-
tarização e a estabilidade social. Importa, no entan-
to, sublinhar que dos registos faunísticos dos acam-
pamentos de base faziam também parte aves e, 
sobretudo, mamíferos (principalmente Cervus ela-
phus, Sus scrofa, Bos primigenius). Em Samou-
queira I foram encontrados prováveis vestígios de 
Canis lupus f. familiaris. A precoce domesticação 
do cão pode enquadrar-se no desenvolvimento da 
caça de emboscada, adequada à estratégia de mobi-
lidade logística. Os estabelecimentos de base do 
Mesolítico, ocupados durante a maior parte do ano, 
são em geral de grandes dimensões (cerca de 15 
000m2 em Samouqueira I e cerca de 10 000m2 em 
Vale Marim) e fornecem elevadas densidades de 

artefactos e de estruturas domésticas; deveriam 
exercer significativa pressão antrópica sobre a zona 
envolvente. Os efeitos negativos de tal pressão 
seriam compensados por acampamentos temporá-
rios, economicamente especializados, que permiti-
riam, através da deslocação de fracções do grupo, 
uma exploração extensiva do território. Existiria, 
assim, em nosso entender, um sistema económico 
que integraria uma componente de largo espectro e 
outras de curto espectro, espacialmente dissociadas, 
dando lugar a formas de povoamento polarizadas 
pelos acampamentos de base. 

A tipologia funcional dos habitats aqui aflorada 
através das suas formas extremas poderá vir a ser 
aprofundada com base nos ecofactos, infelizmente 
nem sempre conservados, e sobretudo pelo estudo 
da indústria lítica. Voltando aos dois tipos de esta-
belecimento paradigmáticos de uma estratégia de 
mobilidade logística, verifica-se que nos acampa-
mentos de base a indústria lítica se mostra diversifi-
cada, estando presentes os grupos tipológicos rela-
cionados não só com actividades de caça, pesca e 
recolecção, mas também os que se destinam à pre-
paração de equipamentos domésticos, ao proces-
samento de alimentos e a outras actividades de 
reprodução social. De um modo geral, encontram-se 
presentes as diversas fases das cadeias operatórias 
da utensilagem lítica. Nos acampamentos temporá-
rios, a indústria lítica em sílex (subsistema tecnoló-
gico uso intensivo) é especializada em instrumentos 
directamente relacionados com a vocação econó-
mica do sítio e desequilibrada a favor das últimas 
fases das respectivas cadeias operatórias. 

As inovações neolíticas, em circulação nas mar-
gens da bacia mediterrânea, foram adoptadas de 
forma selectiva pelas comunidades mesolíticas. 
Vimos como a redução da mobilidade destas comu-
nidades, ao induzir uma crescente pressão demográ-
fica, desactivou o mecanismo de subprodução/ex-
pansão territorial (Sahlins, 1979) característico da 
economia de caça-recolecção simples, forçando a 
adopção de algumas estratégias de intensificação 
económica, nomeadamente, o já referido armaze-
namento. A assimilação da olaria, criação de gado e 
agricultura insere-se, assim, no processo de intensi-
ficação económica já iniciado. Sublinhem-se, para 
lá das vantagens decorrentes do controlo da distri-
buição espacial de fontes de subsistência, as ofereci-
das ao armazenamento pelos cereais (Triticum sp. e 
Hordeum sp.) 

Nos Vales do Tejo e Sado, a cerâmica, com 
decoração impressa (alguma cardial), plástica e 
incisa, terá sido um dos primeiros elementos neolí-
ticos a integrar contextos arqueológicos cuja fauna é 
exclusivamente selvagem. A cerâmica contribuiria 
para melhorar as condições de armazenamento e 
transportava também importante potencial de com-
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plexidade no que concerne à organização social do 
trabalho e à sociabilidade (suporte de mensagens 
codificadas relativas à identidade do grupo). Os 
instrumentos em pedra polida são raros e a indústria 
em pedra lascada insere-se na tradição mesolítica, 
de fácies geométrica; surgem trapézios e segmentos, 
produzidos pela técnica do microburil. 

O Neolítico antigo, ou seja, o período de transi-
ção durante o qual algumas inovações neolíticas 
foram adoptadas, encontra-se representado no con-
cheiro de Amoreiras (S.Romão do Sado). Este 
ofereceu, desde a base da sequência estratigráfica, 
cerâmica cardial, impressa a punção e decorada por 
motivos plásticos, associada a indústria lítica de 
fácies geométrica (com predomínio de crescentes) e 
a restos faunísticos selvagens; foi datado (Arnaud, 
1987) a partir de conchas de moluscos estuarinos, 
em cerca de 6400 e 6000 BP2 (corrigidas para o 
efeito de reservatório oceânico: ca 6020 e 5620 
BP). Também os níveis médios e superiores do con-
cheiro de Cabeço do Pez (Santos et al, 1974) forne-
ceram cerâmicas impressas, não cardiais, plásticas e 
incisas, tipologicamente enquadráveis no Neolítico 
antigo evolucionado. Foram obtidas duas datações 
para os níveis médios e uma para os níveis superio-
res do Cabeço do Pez (Quadro I) cujos contextos 
não se encontram ainda publicados. As indicações 
cronológicas disponíveis não permitem considerar 
os primeiros momentos de adesão a elementos neo-
líticos no Vale do Sado anteriores ao último quartel 
do VI milénio cal BC.  

Na Costa Sudoeste, a assimilação das inovações 
neolíticas de carácter tecnológico (cerâmica e pedra 
polida) e económico (agricultura e criação de ovica-
prinos) parece ter ocorrido a partir de meados e 
durante o 3º quartel do VI milénio cal BC (Quadro 
I). O desfasamento cronológico registado entre o 
Vale do Sado e a Costa Sudoeste no que concerne 
ao ritmo de adesão às inovações neolíticas pode ser 
explicado pela manutenção, por um mais longo 
período, do equilíbrio entre população e recursos 
naturais na primeira dessas regiões. Não tendo sido 
atingido o limiar de carga demográfica daquele 
ecossistema fluvio-estuarino, não existiriam moti-
vos para que as populações aderissem à economia 
agro-pastoril. Tenha-se presente que a economia de 
caça utiliza valores anuais de energia per capita 
consideravelmente mais baixos que os exigidos pela 
economia agrícola (Sahlins, 1979) e que só em 
situação de stress esta seria adoptada, uma vez que 
a intensificação económica daí decorrente, respon-
sável pelo aumento do volume da produção, não era 
acompanhada de inequívocos ganhos de produtivi-
dade. Assim, as populações do Vale do Sado terão 
adoptado somente a cerâmica e a pedra polida 

                                                      
2 Segundo a bibliografia disponível, as dataçõesreferidas foram publicadas somente de forma gráfica, pelo que os valores apresen-

tados sãoaproximados. 

(rara), artefactos úteis a uma formação económico-
-social com índices crescentes de sedentarização. As 
datações 14C apontam, pois, para uma maior preco-
cidade do processo de neolitização na Costa Sudoes-
te relativamente ao Vale do Sado e à Estremadura; a 
adesão aos elementos neolíticos terá sido também 
mais global que no Vale do Sado. Este comporta-
mento poderá ter sido suscitado por pressão demo-
gráfica desencadeada por: concentração do povoa-
mento no litoral; aumento da taxa de crescimento 
natural (induzido por incremento da sedentariza-
ção); redução dos territórios por efeito da trans-
gressão flandriana. A expressão da pressão antró-
pica, muito possivelmente associada à migração da 
influência marinha para o interior, encontra-se 
documentada no diagrama polínico da Lagoa Tra-
vessa (Carvalhal) (Mateus, 1985). Por volta de 6560 
±70 BP (GN-12691), ocorreram, nessa região, pro-
fundas alterações na paisagem vegetal, caracteriza-
das pela retracção da floresta a favor de formações 
arbustivas (Corema album, Juniperus sp., Calluna 
vulgaris, Cistus sp.).  

Na Costa Sudoeste, alguns acampamentos de 
base, mesolíticos, como Samouqueira I, e jazidas 
economicamente especializadas como Castelejo 
continuaram em utilização durante o Neolítico anti-
go. Persiste não só o mesmo padrão locativo do 
habitat, como idêntica estratégia de mobilidade. Por 
outro lado, surgem novos povoados, de fundação 
neolítica, nas imediações dos seus antecessores 
mesolíticos, como o extenso (ca 10 ha) habitat de 
Vale Pincel I (Sines) e acampamentos temporários 
como Medo Tojeiro (Almograve). 

Na Costa Sudoeste, tal como nas restantes áreas 
do Centro e Sul do país com testemunhos do Neolí-
tico antigo, a adesão ao novo tecno-complexo é 
particularmente visível no que respeita à cerâmica. 
Esta apresenta, em geral, pastas grosseiras e pouco 
compactas, paredes espessas, e muito frequentemen-
te decoração impressa (alguma cardial e a maioria 
obtida a punção actuado obliquamente), plástica e, 
raramente, incisa, ocupando extensas áreas da 
superfície externa dos recipientes; o índice de deco-
ração (Id = Nº de fragmentos decorados x 100/Nº de 
recipientes) é muito elevado (186,6% em Samou-
queira II); predominam as formas em saco, os esfé-
ricos altos e as taças em calote de esfera. Não obs-
tante a ausência de evidências directas da agricultu-
ra, em Vale Pincel I foram recolhidos abundantes 
artefactos tecnómicos que a documentam: instru-
mentos em pedra polida, mós manuais e lamelas de 
sílex, com lustre de cereal. No que concerne à 
criação de gado, há a assinalar o aparecimento de 
restos de ovicaprinos em Cabranosa, por nós reco 
lhidos no interior de uma estrutura de combustão, e  
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no habitat de Padrão 1 (Vila do Bispo) (informação  
pessoal de Mário Varela Gomes). A componente 
predatória continuaria, porém, a deter papel de 
relevo, surgindo associada à agricultura e criação de 
gado nos estabelecimentos de base (Vale Pincel I, 
Samouqueira II, Cabranosa) ou como actividade 
económica exclusiva em alguns acampamentos 
temporários (Vidigal, Medo Tojeiro, Castelejo). A 
forte presença da herança mesolítica é também 
perceptível na organização interna dos povoados e 
nas estruturas domésticas.  

Na Região Centro, os materiais arqueológicos 
atribuíveis ao Neolítico antigo são, em grande parte, 
provenientes de grutas com carácter essencialmente 
funerário (Almonda, Alcobaça, Caldeirão) e com 
estratigrafias em geral bastante perturbadas, faltan-
do sequências que contenham ocupações da transi-
ção Mesolítico-Neolítico. Este facto pode ter resul-
tado de alterações nas estratégias de povoamento 
e/ou na taxa de crescimento demográfico, à escala 
regional. De referir igualmente os povoados de ar 
livre, planos e abertos, implantados sobre solos are-
nosos, do Baixo Mondego (Figueira da Foz), esca-
vados por Santos Rocha (Rocha, 1889-1900; Jorge, 
1979; Vilaça, 1988). Possuem um padrão locativo 
genericamente semelhante ao dos da Costa Sudoes-
te, sendo de realçar o fácil acesso a recursos aquáti-
cos. Forno da Cal (Soure), situado na margem do 
paleoestuário do Mondego, forneceu, a par de fauna 
doméstica (ovicaprinos), fauna malacológica carac-
teristicamente estuarina. 

O Neolítico antigo da região a norte do Tejo, 
cuja data mais recuada conhecida remonta ao último 
quartel do VI milénio cal BC, apresenta uma cultura 
material que revela claras similitudes com a do Sul. 
A investigação deste período na região considerada 
é, porém, pontual e carente de estruturação teórica. 
A problemática da neolitização do paleoestuário do 
Mondego continua a ser abordada a partir dos traba-
lhos de Santos Rocha; a ocupação neolítica das 
margens da Lagoa de Óbidos mereceria igualmente 
um estudo de carácter regional que procedesse à 
revisão dos contextos funerários e que procurasse 
identificar os sítios de habitat; atenda-se à publica-
ção de um conjunto de materiais cerâmicos com 
decoração impressa, em que está presente a técnica 
cardial3, plástica e incisa, atribuído ao outeiro de 
Assenta e pertencente às colecções antigas do 
Museu Nacional de Arqueologia (Carreira, 1994). 
Do estudo sobre a Gruta do Caldeirão (Zilhão, 
                                                      
3 A decoração cardial não parece ser exclusiva do Neolítico antigo pleno. A sua longevidade (adentro de Neolítico antigo evolucio-

nado) dificulta a classificação cronológica de conjuntos arqueológicos descontextualizados. Nesses casos, valorizámos as restantes 
técnicas e padrões decorativos. Assim, sítios como Assenta, Bocas I, Cabeço da Ministra, Valada do Mato, onde a cerâmica cardial 
é vestigial e, pelo contrário, se encontram bem representadas impressões de matrizes diversas e incisões, optámos por integrá-los 
no Neolítico antigo evolucionado. Continuará, no entanto, em aberto a possibilidade de as referidas jazidas terem sofrido uma 
primeira e restrita ocupação do Neolítico antigo pleno. Face ao razoável número de sítios que se encontram nesta situação, justifi-
car-se-ia a implementação por parte do IPPAR/IPA de um programa de datações por termoluminescência das cerâmicas cardiais do 
Neolítico antigo.  

1992), convém reter alguns resultados laboratoriais 
e anexos, nomeadamente os que revelam a prática 
do pastoreio de ovicaprinos, desde 633080 BP. Esta 
actividade, associada à caça, comportar-se-ia como 
a componente móvel, garante da flexibilidade do 
sistema económico neolítico e da exploração exten-
siva do território. Particularmente bem adaptada ao 
Maciço Calcário Estremenho, teria expressão no 
padrão de povoamento da Estremadura em grutas e 
abrigos utilizados sazonalmente (Verão), em com-
plementaridade com possíveis habitats localizados 
nas terras baixas de depressões cársicas ou de vales 
fluviais, nos quais se desenvolveriam outras activi-
dades como a agricultura. A multifuncionalidade de 
algumas daquelas cavidades pode ser mais aparente 
que real (funções funerária e de abrigo de pasto-
res/caçadores temporalmente dissociadas). Tal 
questão remete-nos também para o problema da 
articulação entre espaços doméstico e funerário. Na 
Arrábida, o nível de base da Lapa do Fumo (Neolí-
tico antigo evolucionado), muito provavelmente de 
carácter funerário, poderá ser correlacionado com o 
vizinho habitat de ar livre de Pinheirinhos, situado a 
escassas centenas de metros (Tavares da Silva e 
Soares, 1986). 

 

 
Fig. 1A – Sudoeste Peninsular. Assinalam-se duas áreas do 
Neolítico antigo pleno de fácies mediterrânea, em geografia 
atlântica, que começam a adquirir contornos de inegável prota-
gonismo na neolitização do Ocidente Peninsular, bem como 
prováveis fluxos de circulação de informação e materiais. 
Representa-se igualmente a actual fronteira setentrional da dis-
tribuição dos sítios do Neolítico antigo em Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 OPHIUSSA 1 (1995) 



SOARES, Joaquina Para uma reconstrução do processo de neolitização em Portugal 

O limite setentrional da distribuição dos testemu-
nhos arqueológicos do Neolítico antigo em Portugal 
(Mondego) (Fig. 1), aceite sem grande discussão, 
deverá ser questionado face à descoberta de um 
Neolítico antigo com cerâmica impressa cardial, no 
litoral da Aquitânia (La Lède du Gurp e Balise à 
Soulac – Gironde), formado por processo de acultu-
ração das populações mesolíticas autóctones (Rous-
sot – Larroque, 1987; Roussot – Larroque e Villes, 
1988) e à identificação de tímidos testemunhos de 
um Neolítico pré-megalítico na Galiza, expresso 
através de cerâmicas impressas encontradas em 
várias jazidas (Vázquez Varela, 1988). No Norte de 
Portugal, sob sepulturas de câmara fechada cobertas 
por tumuli, datadas do V milénio cal BC, têm vindo 
a ser identificados paleossolos que sofreram quei-
madas consideravelmente mais antigas. O estudo 
desses solos enterrados poderá trazer surpresas no 
que concerne às primeiras intervenções neolíticas na 
região. 
 

 
Fig. 1B – Sítios do Neolítico antigo pleno: 

1 – Junqueira (Figueira da Foz); 2 – Forno da Cal (Soure); 3 –
 Gruta do Caldeirão (NA2) (Tomar); 4 – Gruta da Nascente do 
Rio Almonda (Torres Novas); 5 – Gruta do Correio-Mór; 6 –
 Gruta do Escoural; 7 – Amoreiras (S. Romão do Sado); 8 – Vale 
Pincel I (Sines); 9 – Oliveirinha (Sines); 10 – Samouqueira II 
(Sines); 11 – Vidigal; 12 – Brejo da Moita (Vila Nova de 
Milfontes) (?); 13 – Medo Tojeiro (Almograve); 14 – Castelejo 
(Vila do Bispo); 15 – Padrão 1 (Vila do Bispo); 16 – Cabranosa 
(Sagres). 

A questão das fronteiras do Neolítico antigo 
(Fig.1) remete-nos para a oposição litoral/interior vei-
culada pela publicação do primeiro mapa dos achados 
desse período (Guilaine e Ferreira, 1970). A Gruta do 
Escoural, utilizada como necrópole, por hipótese 
durante uma curta fase do Neolítico antigo (presença 
de recipientes cerâmicos com decoração cardial, im-
pressa não cardial e plástica, geométricos trapezoidais 
e flechas transversais) era até há pouco a única ex-
cepção (a 60Km, em linha recta do litoral) a um 
povoamento neolítico, pré-megalítico, fortemente 
litoralizado. Este quadro tem vindo a ser alterado 
com a descoberta de novos sítios do Neolítico antigo 
no interior alentejano, muito embora a tipologia dos 
respectivos materiais aconselhe a sua atribuição a um 
momento evolucionado do mesmo período.  

 

 
Fig. 1C – Sítios do Neolítico antigo evolucionado: 

1 – Várzea do Lírio; 2 – Abrigo da Eira Pedrinha (Condeixa); 3 –
 Cabeço da Ministra (Alcobaça); 4 – Calatras IV (Alcobaça); 5 –
 Gruta do Caldeirão (NA1) (Tomar); 6 – Gruta da Furninha 
(Peniche); 7 – Casa da Moura; 8- Assenta (Óbidos); 9 – Bocas I 
(Rio Maior); 10 – Senhora da Luz (Rio Maior); 11 – Lapas do 
Suão e das Pulgas (Bombarral); 12 – Moita do Sebastião (níveis 
superiores); 13 – Gruta do Correio-Mór; 14 – Salemas; 15 – S. 
Pedro de Canaferrim (Sintra); 16 – Gaio (Moita); 17 – Lapa do 
Fumo e Pinheirinhos (Sesimbra); 18 – Fonte de Sesimbra; 19 –
 Casal da Cerca (Palmela); 20 – Courela da Casa Nova 
(Montemor-o-Novo); 21 – Valada do Mato (Évora); 22- Cabeço 
do Pez; 23 – Salema (Santiago do Cacém); 24 – Gaspeia 
(Alvalade do Sado); 25 – Oliveirinha (Sines); 26 – Vale Vistoso 
(Sines); 27 – Galés (Vila Nova de Milfontes); 28 – Ibn Amar 
(Estombar); 29 – Caramujeira I (Lagoa). 
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A questão da precocidade do processo de neoliti-
zação no litoral parece ser, por agora, generalizável 
à restante Península Ibérica e pode compreender-se 
à luz da litoralização do povoamento desenvolvida 
pelas comunidades mesolíticas com economias de 
caça-recolecção-armazenamento. No estado actual 
dos conhecimentos são inaceitáveis as recuadas 
datações do VIII milénio BP obtidas para a Cueva 
Chica de Santiago, do interior da Andaluzia Ociden-
tal, e para as grutas de Parralejo e Dehesilla com 
materiais integráveis em um Neolítico antigo evolu-
cionado, de acordo com a tipologia cerâmica. Aque-
las datações motivaram a proposta de um foco neo-
lítico autónomo, com cerâmicas distintas das do 
mundo cardial (Pellicer e Acosta, 1982). Porém, 
foram recentemente identificados, na Andaluzia 
Ocidental (Cádiz), diversos estabelecimentos de ar 
livre (Gutierrez Lopez et al, 1995), costeiros, com 
cerâmicas cardiais, as quais surgem vestigialmente 
na base das sequências estratigráficas das citadas 
grutas. 

A circulação das inovações terá muito provavel-
mente seguido diversas vias, de acordo com as redes 
de contactos inter-comunitários e através de osmose 
cultural em que a informação seria veiculada sobre-
tudo pela via da exogamia (Tavares da Silva, 1993) 
ou, em termos mais abstractos, por processo de per-
colação (Rodríguez Alcalde et al.,1995). Teriam, 
pois, ocorrido fluxos regulares e relativamente rápi-
dos de informação, circulando entre grupos vizi-
nhos, sem movimentos de populações, e proces-
sados em função da selectividade do meio social. A 
este caberia, em última análise, a definição das tra-
jectórias da informação e os ritmos de assimilação. 

Em síntese (Fig. 2), o processo de transição para 
o Neolítico terá sido despoletado pela dinâmica 
económica e social das populações do final do 
Mesolítico (modo de produção de caça-recolecção-
-armazenamento), em contexto de circulação (dis-
ponibilidade) das inovações tecnológicas e eco-
nómicas neolíticas de carácter mediterrâneo. Os ele-
mentos exógenos terão sido assimilados de forma 
selectiva, sofrendo reinterpretações e adaptações de 
acordo com as necessidades dos grupos mesolíticos. 
Estes deverão ser entendidos simultaneamente como 
receptores e emissores culturais. Cada grupo reela-
bora as novidades recebidas e emite novas informa-
ções. A velha ideia de um sentido único de difusão 
(dos elementos neolíticos), de Oriente para Ociden-
te, não é aceitável em presença da grande variabili-
dade evidenciada pelo registo arqueológico à escala 
da bacia mediterrânea. Cada sub-região, cada grupo, 
deu a sua contribuição para o sucesso do modelo 
económico, social e cultural neolítico. 

No território português, as mudanças parecem 
ter ocorrido mais cedo na Costa Sudoeste. Para a 
explicação dessa ocorrência converge uma multipli-

cidade de factores interligados em teia de difícil 
desarticulação: 

– A pressão demográfica associada à litoraliza-
ção do povoamento e ao aumento da sedentarização 
e ampliada pelos efeitos da transgressão flandriana 
cria uma situação de desequilíbrio demográfico-
-ecológico favorável à adopção de estratégias de 
intensificação económica como a agricultura e a 
criação de gado; 

– A Costa Sudoeste apresenta-se como um exce-
lente corredor de circulação (extensa plataforma 
litoral) que poderia assegurar importantes interac-
ções. 

 
 

Neolítico antigo evolucionado e 
proto-megalitismo 

O Neolítico antigo evolucionado foi definido, na 
Costa Sudoeste (Soares e Tavares da Silva, 1979; 
Tavares da Silva, 1993), sobretudo a partir da 
«estratigrafia horizontal» representada pela relação 
entre os sítios de Vale Pincel I (Sines), do Neolítico 
antigo pleno, e de Salema (Santiago do Cacém), 
pertencente a uma fase mais avançada daquele 
período. A noção de Neolítico antigo evolucionado 
possui um valor relativo e regional, estando no seu 
conteúdo subestimada a vertente cronologia abso-
luta e sublinhado o princípio de desenvolvimento, 
em um processo de transformações económicas e 
socio-culturais. O Neolítico antigo evolucionado 
corresponde, assim, a um momento de maior con-
trolo das novas técnicas agrícolas, de exploração de 
solos menos ligeiros e mais férteis e de expansão 
para o interior da economia de produção de ali-
mentos. O padrão locativo do habitat, herdado do 
Neolítico antigo, diversifica-se. Atenda-se à locali-
zação do povoado de S. Pedro de Canaferrim, na 
vertente SE da Serra de Sintra, à cota de 395m 
(Simões, 1995). As estruturas domésticas complexi-
ficam-se. No povoado de Salema (Santiago de 
Cacém) registaram-se, além de empedrados, estru-
turas desconhecidas em Vale Pincel I: pequenos for-
nos, em argila cozida, com cerca de 1 m de diâme-
tro máximo (Tavares da Silva e Soares, 1982). 

A indústria em pedra lascada, predominante-
mente sobre lascas, revela um processo de deses-
truturação da tradição mesolítica, muito embora 
estejam ainda presentes a técnica do microburil e o 
grupo dos geométricos, representado sobretudo por 
crescentes e trapézios elaborados a partir de lame-
las; de referir o aparecimento de suportes laminares 
(lâminas estreitas) que irão tornar-se frequentes no 
Neolítico médio. A indústria em pedra polida me-
lhora a sua qualidade técnica e presença numérica. 

A cerâmica continua sendo o melhor indicador 
artefactual das mudanças. De um ponto de vista téc-
nico assiste-se a inegável avanço. As pastas são 
agora geralmente compactas e as paredes dos reci- 
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Carriceiras (Carregal do Sal) (Senna-Martinez e 
Estevinha, 1994), com cerâmicas decoradas por 
incisões, impressões e motivos plásticos associadas 
a indústria lítica com crescentes e técnica de micro-
buril. Este sítio documenta uma evolução cultural 
cujo ponto de partida se poderá localizar, sem gran-
des dificuldades, nos momentos finais da vida dos 
estabelecimentos do Neolítico antigo e antigo evo-
lucionado da foz do Mondego. Carriceiras poderá 
corresponder a uma fase avançada do Neolítico 
antigo evolucionado ou a uma fase proto-megalí-
tica, tal como o povoado de Pipas. 

A expansão da economia de produção de alimen-
tos para o interior do território português ocorrida 
principalmente no decurso do Neolítico antigo evo-
lucionado encontra-se como já referimos, em conso-
nância com evidências de âmbito peninsular. Ape-
nas como exemplo refira-se a ocupação neolítica da 
Cueva de la Charneca, em Badajoz, com cerâmicas 
decoradas por incisões e impressões, na tradição do 
Neolítico antigo (Enríquez Navascués, 1986). Im-
porta, no entanto, ter presente que as cerâmicas 
decoradas de tradição antiga possuem comporta-
mentos regionalmente diferenciados, podendo so-
breviver até fases tardias do Neolítico. No abrigo de 
Verdelpino (Cuenca), foi identificada uma ocupação 
(nível III) de economia agro-pastoril (boi, ovica-
prinos e porco) claramente afirmada, com cerâmicas 
impressas e incisas, datada radiocarbonicamente de: 
5170 ± 130 BP (CSIC -150B) e 5120 ± 130 BP 
(CSIC-152B) (Moure Romanillo e Fernández – 
Miranda, 1977). 

A partir do final do Neolítico antigo evolucio-
nado do Sul de Portugal, as cerâmicas lisas tornam-
-se francamente dominantes, sobrevivendo alguma 
decoração impressa medíocre e residual e um tipo 
decorativo constituído por sulco localizado imedia-
tamente abaixo do bordo, aplicado em esféricos 
altos e taças em calote. Ocorre pintura a almagre. 
Podemos então falar de um Neolítico proto-megalí-
tico ou de um Neolítico médio de tradição antiga. 
Durante esta fase de transição teriam sido construí-
das as primeiras sepulturas proto-megalíticas, sob 
tumuli, de câmara fechada, oval ou rectangular, por 
vezes parcialmente escavada no substrato rochoso e 
definida por esteios de reduzidas dimensões e /ou 
simples blocos. Escavámos uma dessas sepulturas 
(Marco Branco), a cerca de 200m do povoado de 
Salema, com câmara oval fechada, cujas dimensões 
internas eram de 1,70m x 1,35 (Tavares da Silva e 
Soares, 1983). No Alentejo interior, este tipo de 
sepultura encontra-se bem representado na região de 
Montemor-o-Novo, em Elvas (Cabeço do Torrão) 
(Lago e Albergaria, 1995) e em Reguengos de Mon-
saraz (Anta 10 da Herdade das Areias); na Beira 
Baixa, está patente na sepultura 6 do Couto da 
Espanhola (Rosmaninhal) (Cardoso et al., 1995).  

As sepulturas proto-megalíticas possuem uma 
relativa ubiquidade (litoral e interior) e assinalam a 
génese do megalitismo – supers-trutura ideológica 
ao serviço da consolidação da formação social de 
tipo segmentário –. A agricultura e a criação de 
gado, no decurso do Neolítico médio, afirmar-se-ão 
como actividades nucleares. O Algarão de Goldra 
(Algarve) ilustra bem o tipo de economia que no 
Neolítico médio poderá ter predominado no sul do 
território português (Straus et al, 1992). Em uma 
camada datada, a partir de carvão, de 4990 ±320 BP 
(4154 – 3431, cal BC a 1 sigma)(SMU – 2197), 
verificou-se, a partir da análise dos isótopos estáveis 
de carbono e azoto de ossos de dois adultos (13C = -
-19,55 e -19,27; 15N= 8,78 e 8,74) que, apesar da 
curta distância entre o sítio e o oceano (9Km), os 
recursos de origem marinha não desempenharam 
papel significativo no regime alimentar. Este assen-
tou em cereais (patologias dentárias reforçam essa 
ideia) e em carne de herbívoros, como ovicaprinos, 
gado bovino (Bos taurus) e Sus sp.. A caça (javali 
(?), aves, lagomorfos) e a recolecção de moluscos 
marinhos (Scrobicularia plana, Solen marginatus e 
Pecten maximus) desempenharam um papel secun-
dário. A análise polínica e o estudo dos carvões 
revelaram a presença de pólens de cereais e de 
espécies associadas às práticas agrícolas, permitindo 
supor desflorestações na área envolvente do sítio e a 
existência de campos cultivados na planície a que a 
gruta é sobranceira. 

Se este poderia constituir o cenário mais comum 
no Neolítico médio, não podemos ignorar a prová-
vel coexistência de grupos estacionados em meios 
estuarinos, como a Comporta (Tavares da Silva et 
al, 1986), que desenvolveriam uma economia agro-
-marítima com acentuado relevo para a vertente 
predatória. No habitat de Pontal (Comporta) obte-
ve-se uma datação 14C, a partir de Ostrea sp., de 
493050 BP (CSIC-648) (3773 – 3655 cal BC a 1 
sigma e 3892 – 3638 cal BC a 2 sigma). Este povoa-
do forneceu cerâmicas com decorações impressa, 
incisa e plástica na tradição da do Neolítico antigo, 
mas a sua presença é claramente vestigial.   
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