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RESUMO 

 

Palavras-chave: 3º milénio, Calcolítico, Península de Lisboa, Povoados fortificados. 

 

O presente trabalho tem por objectivo a análise das dinâmicas de permanência, 

ruptura, identidade e influência exógena entre as sociedades camponesas que povoaram 

a Estremadura portuguesa na segunda metade do 4º milénio e 3º milénio a.n.e., lidas 

através da ocupação pré-histórica do Penedo do Lexim (Mafra). 

As escavações que efectuei no Penedo do Lexim (1998-2004) forneceram uma 

base documental que sustenta uma reavaliação dos modelos interpretativos. Propõe-se 

um modelo polissémico para estes sítios, de vincada função residencial, apresentando 

estratégias defensivas, mas não necessariamente militares, e que são também palco de 

vivências ritualizadas, sobretudo nas fases terminais da sua ocupação.  

A leitura do povoamento da área da Ribeira de Cheleiros permite complementar 

a perspectiva, fornecendo um campo de análise para realização de leituras de dinâmica 

de povoamento no espectro cronológico considerado. As dinâmicas sociais e 

económicas do povoamento parecem registar distintas fases, que podem traduzir outras 

tantas ordens sociais. No Neolítico final, regista-se um povoamento disseminado, com 

uma variedade de tipos de implantação e de áreas ocupadas; no início do 3º milénio, 

parece existir uma concentração do povoamento em sítios proeminentes e a emergência 

das primeiras muralhas e, finalmente, na segunda metade do 3º milénio, com a 

generalização do uso das cerâmicas campaniformes há uma verdadeira fissão do 

povoamento em unidades de povoamento de pequena dimensão. 

Os dados recentemente identificados no Sul Peninsular evidenciam que a 

Estremadura nunca teve um carácter central nas dinâmicas sociais e económicas, 

mantendo um povoamento relativamente disseminado, sem a hierarquização de grande 

escala que se regista no Sul Peninsular. No Sul Peninsular, o 3º milénio a.n.e. parece 

congregar um mosaico, onde componentes como a arquitectura defensiva, a metalurgia, 

a consolidação agro-pastoril e a emergência de complexificação social surgem 

integradas na dinâmica interna regional, evidenciando contactos, mas sem permitir a 

clara definição de centros e periferias. 
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ABSTRACT 

 

Key-words: 3rd Millennium, Chalcolithic, Peninsula of Lisbon, Fortified Settlements.  

 

The objective of the present work is to analyse the dynamics of permanence, 

rupture, identity and exogenous influence amongst the farming communities that 

inhabited the Estremadura region of Portugal, during the second half of the 4th 

Millennium and the 3rd Millennium B.C.E., interpreted through the evidence provided 

by the Prehistoric occupation at the site of Penedo do Lexim (Mafra).  

My excavation work at Penedo do Lexim (1998-2004) supplied a range of data 

that supports a re-assessment of previous interpretation models.  A polysemic model is 

suggested for these sites, with a marked residential function, exhibiting defensive 

strategies, although not necessarily military, that were also the stage of ritualised 

experiences, especially during the later phases of human occupation.      

Interpretation of settlement patterns in the area of Ribeira de Cheleiros 

complements that perspective, supplying a field of study toward the interpretation of 

settlement dynamics within the chronological period here under consideration. The 

social and economic dynamics of settlement seem to register distinct phases that may, in 

their turn, reflect distinct social groups. During the Late Neolithic, settlement is 

dispersed, with a variety of types of settlement and areas occupied; in the beginning of 

the 3rd Millennium, there seems to be a concentration of settlements in prominent places 

and the emergence of the first settlement walls take place; and, finally, during the 

second half of the 3rd Millennium, with the widespread use of Bell Beaker ceramics, 

there is a real rupture of settlement into smaller-sized units of settlement.   

Data recently identified in the south of the Iberian Peninsula indicate that the 

Estremadura region of Portugal didn’t play a central role in the social and economic 

dynamics of the period, maintaining a relatively scattered settlement, without the large 

scale hierarchisation characteristic of the south of the Peninsula. In the south of the 

Iberian Peninsula, the 3rd Millennium B.C.E. seems to congregate a mosaic where such 

components as, defensive architecture, metallurgy, the consolidation of an agro-pastoral 

economy and the emergence of social complexity appear inserted into the internal 

regional dynamics, revealing contacts, but not a clear definition of centre and periphery. 
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CAPÍTULO 1. 
 OS ALICERCES: MÉTODOS E PRÁTICAS DE UMA 
INVESTIGAÇÃO 

 

 

“There are many ways in which we can choose to write. The 
objective event of placing words in a page is a creative choice 
between alternative modes of expression.”  

Hodder, 1993 

 

1.1. Apresentação 
 

A construção desta obra inicia-se na aferição do cronómetro e da bússola, no 

Espaço e Tempo que inexoravelmente marca a condição da (Pré)-História. 

O tempo é naturalmente o eixo estruturante, remetendo-nos ao período balizado 

entre a segunda metade do 4º milénio e todo o 3º milénio a.n.e.  

Porque em História o tempo não é linear, importa situar esta faixa cronológica 

num espaço determinado. Este ensaio parte genericamente de uma área geográfica 

muito alargada, do Próximo Oriente aos Urais, cruzando todo o Mediterrâneo até ao 

Ocidente Peninsular.  

Pretendendo-se efectuar uma abordagem monográfica fina, foi necessário 

precisar com maior rigor o nosso âmbito de análise. No Centro e Sul do território 

português, seleccionou-se a Estremadura, área que integra a Península de Lisboa e de 

Setúbal, até ao Maciço Calcário estremenho (Alta Estremadura). Apresentando a 

Estremadura um diversificado mosaico de paisagens, considerei ainda pertinente 

seleccionar uma área específica para o desenvolvimento de uma leitura mais 

aprofundada.  

Escolhi naturalmente um território amplo confinado à bacia hidrográfica da 

Ribeira de Cheleiros, retomando linhas de pesquisa anteriores (Sousa, 1998). Neste 

território, seleccionou-se um sítio como objecto principal para desenvolver um estudo 

monográfico: Penedo do Lexim, o mais emblemático sítio arqueológico mafrense. 

Conhecido há 130 anos pela comunidade científica (Veiga, 1879), constituía um dos 

muitos exemplos de sítios estremenhos com elevado potencial científico que se 
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encontram em reserva, aguardando a concretização de um projecto de investigação que 

lhe fosse dedicado.  

Este âmbito cronológico, nesta área geográfica, corresponde aos períodos que 

têm sido designados pela generalidade da comunidade arqueológica, como Neolítico 

final e Calcolítico. Actualmente, debatemo-nos com o artificialismo destas designações, 

que têm revelado, cada vez mais, um carácter impreciso e redutor: os seus limites 

cronológicos são pouco definidos e o seu conteúdo “civilizacional” está cada vez mais 

em questão. Apesar da consciência desse artificialismo, optou-se por utilizar 

genericamente estas designações, ainda que por vezes a análise recue “ao que vem 

antes” e avance para “o que vem depois”. 

Definido o espaço e o tempo, importa enunciar os temas em análise. 

Trata-se, em primeiro lugar, de uma caracterização do processo histórico nesta 

área geográfica, registando permanências, rupturas, identidades e influências exógenas. 

Uma abordagem de carácter regional terá naturalmente de envolver todo o conjunto do 

registo arqueológico que deixaram as comunidades humanas que habitaram a 

Estremadura no 4º e 3º milénios. A totalidade do registo arqueológico disponível é 

contudo demasiado vasta, incluindo necrópoles, povoados e demais vestígios da 

utilização humana destas paisagens. Não perdendo de vista o todo, a nossa análise 

centra-se contudo nos sítios arqueológicos eminentemente residenciais, embora exista a 

consciência dos riscos em dividirmos, mesmo provisoriamente, a esfera do sagrado, da 

morte e do doméstico. 

Procura-se caracterizar as diversas modalidades de ocupação do território, as 

estratégias de exploração económica, a organização social e a estruturação das 

memórias de uma paisagem que já era habitada desde épocas plistocénicas. O âmbito 

cronológico abrange cerca de 1500 anos, de meados do 4º ao final do 3º milénio a.n.e. 

Entre a vastidão dos âmbitos de análise, privilegiaram-se algumas das muitas 

perspectivas possíveis.  

Naturalmente que, neste âmbito geográfico e cronológico, a questão das 

muralhas e dos povoados fortificados constituía uma temática incontornável. Pretendi 

testar o conceito de povoado fortificado na diversidade morfológica e politética. Para o 

efeito, o caso do Penedo do Lexim revelava-se fundamental: trata-se de um sítio onde a 

vertente natural condiciona naturalmente a aplicação de um estilo arquitectónico. A 

realização de seis campanhas de escavação permitiu a obtenção de uma primeira 
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imagem do sítio (Sousa, 1999; 2006) ao nível das morfologias e da periodização da sua 

ocupação, efectuando-se uma avaliação de todos os dados recolhidos. 

Pretendi ainda testar modelos territoriais numa área homogénea, uniformizando 

metodologias de reconhecimento do terreno para minorar as inevitáveis assimetrias na 

identificação de sítios arqueológicos. Comparar dentro de um todo, como a 

Estremadura, é efectivamente um exercício difícil e complexo, uma vez existirem 

profundas diferenças na história das pesquisas e, sobretudo, nos seus resultados. Apesar 

de todas as limitações, procurou-se obter uma imagem da evolução das pautas de 

povoamento na periodização referida, ao nível da malha de ocupação do território, dos 

tipos de implantação e da morfologia de ocupação. Os trabalhos de prospecção 

efectuados em Mafra e Sintra e a realização de numerosas escavações de emergência na 

margem direita da Ribeira de Cheleiros, permitiram precisar, com mais clareza, esta 

realidade, cuja detecção à superfície é notoriamente difícil. 

Complementarmente, procurou-se aumentar a informação de âmbito paleo-

ambiental e paleo-económico disponível. Esta abordagem centrou-se, no caso do 

Penedo do Lexim, com estudos de âmbito arqueozoológico (Moreno Garcia et al, 2003; 

Simon e Moreno-Garcia, 2007; Miranda, 2006), geoarqueológicos (Angelluci, 2006; 

Gomes, 2007) e paleobotânicos. Simultaneamente, foram recolhidos elementos noutros 

sítios arqueológicos, com estudos preliminares. 

Finalmente, procurou-se efectuar um estudo rigoroso de toda a cultura material 

recolhida em contexto das campanhas de escavação no Penedo do Lexim. Na realidade, 

são muito escassos os contextos, à escala estremenha, que possuem estudos de cultura 

material com respectiva integração estratigráfica e cronológica. Leceia e Zambujal 

constituem casos de excepção, existindo para estes sítios arqueológicos um número 

volumoso de estudos temáticos.  

Para o Penedo do Lexim, pretendia-se realizar um estudo integrado da totalidade 

do conjunto dos materiais recolhidos. Este tipo de sítios caracteriza-se pelo 

elevadíssimo número de materiais, e pela sua diversidade, o que, naturalmente, torna 

muito difícil a obtenção de sínteses. No caso do Penedo do Lexim, só em seis 

campanhas de escavação foram recolhidos 14.287 artefactos classificáveis, 102.107 

fragmentos de cerâmica inclassificável e uma contagem provisória de 110.799 restos 

faunísticos: num total de 227.193 materiais arqueológicos que integram o presente 

estudo. A vastidão do conjunto explica a morosidade de todo o processo de tratamento, 

inventário, classificação e estudo. Para além da dimensão da amostra, devemos também 
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salientar a diversidade de tipos artefactuais: pedra lascada, pedra polida, pedra 

afeiçoada, adorno pessoal, osso polido, cerâmica e metalurgia.  

Estudar um sítio e uma região, com as ferramentas metodológicas e conceptuais 

da contemporaneidade é, naturalmente, um desidério muito ambicioso, considerando a 

vastidão da amostra em causa, mas foi sempre este o objectivo central deste trabalho. 

Uma tese é feita de escolhas (e de constrangimentos legais) e escolhi focar o 

âmbito de análise no desenvolvimento destas pesquisas em detrimento de outras 

possíveis, nomeadamente na área da História da Arqueologia.  

Na encruzilhada da longa história das investigações arqueológicas desenvolvidas 

neste âmbito cronológico e nesta área geográfica, já se somam muitos anos de 

Arqueologia (quase 150), muitos investigadores e numerosas publicações, 

acompanhando a própria história da Arqueologia pré-histórica em Portugal. 

Actualmente, a herança dessas pesquisas consubstancia-se numa pesada carga 

documental compilada, a qual infelizmente dificilmente pode ser efectivamente 

interpretada. 

Fica ainda por fazer a análise integrada e circunstanciada da história dos 

trabalhos arqueológicos realizados nos principais sítios arqueológicos, nomeadamente 

para Zambujal e Vila Nova de São Pedro. A documentação disponível é muita, desde as 

correspondências entre os vários arqueólogos, à análise das publicações produzidas e 

mesmo dos periódicos locais.  

Estudar o Neolítico final e o Calcolítico na Estremadura terá sempre de incluir 

como base documental, todo o longo manancial de documentação recolhida, mas a 

efectivação de uma análise circunstanciada da história das investigações exigiria um 

trabalho autónomo de per se. Essa perspectiva não foi aqui contemplada, apenas se 

efectuando o historial das investigações no Penedo do Lexim, complementando a leitura 

regional que já havia sido efectuada para a Península de Lisboa. Pontualmente, 

analisaram-se os antecedentes de investigação, mas esse não é actualmente o objectivo 

central do trabalho. 

Na reavaliação da informação ao nível regional, optou-se por considerar 

unicamente a informação publicada, exceptuando o caso da área da Ribeira de 

Cheleiros, onde se efectuou a reavaliação integral de todos os materiais, 

complementando o inventário previamente efectuado (Sousa, 1998). Após o estudo do 

conjunto estratigrafado do Penedo do Lexim, torna-se possível retomar o estudo dos 

materiais descontextualizados, provenientes de recolhas e escavações antigas. 
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Sendo este um estudo essencialmente regional e monográfico, optou-se por não 

efectuar a reavaliação de colecções antigas, em depósito em unidades museológicas, 

nomeadamente conjuntos insuficientemente publicados como Ota, Pragança ou Penha 

Verde.  

É neste Tempo, neste Espaço, e com esta amostragem, que procurarei 

desenvolver uma análise que pretende testar os vários modelos interpretativos 

associados ao Neolítico final e ao Calcolítico no Centro e Sul de Portugal. 

 

1.2. Métodos e práticas 
 

A ausência normativa de critérios metodológicos em Pré-História conduz 

frequentemente a que cada trabalho de pesquisa crie os seus próprios critérios 

descritivos.  

Embora o esforço de revisão metodológica seja meritório e, frequentemente, 

necessário, necessita de um espaço de reflexão e análise que não seria possível 

encontrar numa obra de amplo espectro como esta. Na generalidade dos casos, optei por 

critérios previamente definidos e publicados, seleccionando-se autores que versaram 

conjuntos próximos da diacronia deste trabalho. 

Os trabalhos de prospecção efectuados foram de carácter extensivo, com a 

realização de relocalizações de todas as ocorrências detectadas na bibliografia e nos 

depósitos dos Museus, bem como a partir da análise toponímica e do contacto com as 

populações locais. Apenas num caso se efectuou prospecção intensiva, no âmbito da 

realização de estudo de impacto ambiental na A21 e respectivas variantes. A 

metodologia descritiva (Férdière, 2006) incluiu informações específicas do sítio bem 

como as condições em que foram efectuados os levantamentos de campo, 

nomeadamente a época do ano, critérios condicionantes (visibilidade do solo, anomalias 

topográficas, proximidade a núcleos populacionais, equipa), métodos de batida do 

terreno, tipo de recolha de materiais e pedologia. A possibilidade de efectuar escavações 

num conjunto alargado de sítios, permitiu aferir os dados de superfície com as 

condições das jazidas, determinado o seu carácter primário, semi-primário, secundário 

ou terciário (Burillo Mozota, 1997).  

Em anexo, apresenta-se a base de dados integral de todos os sítios (prospectados 

e escavados), incluindo informação relativa à sua designação, localização, implantação, 
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natureza da informação, caracterização estrutural, da cultura material, cronologia e 

bibliografia. 

Em termos da metodologia de escavação, seguiu-se genericamente o método 

Barker Harris (Harris, 1979), com as adaptações necessárias para o registo em Pré-

História, nomeadamente o registo tridimensional (Gonçalves, 1989) e a descrição 

pedogénica (Angelluci, 2003). Considero que a escavação arqueológica é um processo 

técnico e intelectual (Berggren e Hodder, 2003), fornecendo a base interpretativa global, 

e que a matriz estratigráfica não constitui a interpretação do sítio (Chadwick, 1997). Por 

outro lado, verifica-se que os sítios arqueológicos, especialmente os pré-históricos, são 

frequentemente afectados por processos pedogenéticos ou diagenéticos que dão lugar à 

alteração ou à obliteração, mais ou menos intensa, da organização estratigráfica 

(Angelluci, 2003). 

Para Penedo do Lexim, apresenta-se em anexo a listagem em tabela de todas as 

unidades estratigráficas e o resumo das campanhas de escavação. 

 

No que se refere aos critérios descritivos dos artefactos estudados, face à 

diversidade dos materiais, seria impossível apresentar detalhadamente todos os 

parâmetros.  

Em termos genéricos, optou-se por adoptar critérios descritivos já publicados, na 

sua maioria enunciados por V. S. Gonçalves (1989), nomeadamente a pedra polida, 

afeiçoada, pesos de tear, metalurgia e os artefactos de adorno pessoal (Gonçalves, 

2003). 

Complementarmente, a pedra lascada foi genericamente descrita de acordo com 

os critérios de Tixier, Inizan, Roche, (1980), seguindo-se os parâmetros de A. F. 

Carvalho (1998), M. Diniz (2003) e S. Forenbaher (1999). Os artefactos de osso polido 

foram descritos de acordo com G. Camps (1979) e com os parâmetros de C. Salvado 

(2004) e J. L. Cardoso (Cardoso, 2003). Os recipientes cerâmicos foram descritos 

segundo V. S. Gonçalves (1989, p. 147-151), complementada com as análises de Carlos 

Tavares da Silva e Joaquina Soares (Silva e Soares, 1976-77, p. 181-184), os estudos 

estremenhos de Leceia (Cardoso, Soares e Silva, 1985, p. 54-64; Cardoso, Soares e 

Silva, 1996, p. 47 - 91) e Zambujal (Kunst, 1987 e 1996). Os pesos de tear foram 

descritos de acordo com V. S. Gonçalves (idem) e M. Diniz (1993).  

A listagem dos parâmetros descritivos encontra-se em anexo. Face ao volume 

total dos artefactos analisados, não se apresentaram as listagens gerais de inventário e 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             21 

classificação, optando-se pela apresentação de tabelas sínteses, algumas das quais 

inseridas no corpo de texto e outras em anexo. 

Toda a cronologia absoluta apresentada foi calibrada com o programa Calib 

5.0.1, (Stuiver e Reimer, 1983) e da curva de calibração IntCal04 (Reimer et al., 2004). 

As datas citadas no texto referem-se sempre a datas calibradas (a dois sigmas), excepto 

casos devidamente indicados. As datas calibradas são referidas pela designação a.n.e. 

(antes da nossa era), seguindo as recentes perspectivas para o estudo do 4º e 3º milénios 

no Sul Peninsular (Castro Martinez, Lull e Ricó, 1996; Morán e Parreira, 2004; Gonçalves, 

2005b e 2008a 2008b; Gonçalves e Sousa, 2006; Nocete, 2001). 

 

1.3. Organização 
 

O trabalho organiza-se em quatro partes distintas, divididas em 15 capítulos.  

A primeira parte, Abertura, contextualiza as linhas de pesquisa desenvolvidas e 

as opções metodológicas, incluindo dois capítulos. No capítulo 1 (Os Alicerces: 

Métodos e Práticas de uma investigação) apresentam-se as opções metodológicas da 

autora e no capítulo 2 (Calcolítico(s) Estremenho: variações sobre um tema) enunciam-

se muito genericamente os rumos da investigação. 

A segunda parte, O povoado pré-histórico do Penedo do Lexim, constitui a 

base essencial deste trabalho, apresentando monograficamente os resultados das 

pesquisas desenvolvidas entre 1998 e 2004, correspondendo aos capítulos 3 a 8. No 

capítulo 3 (A chaminé vulcânica do Penedo do Lexim), apresenta-se muito 

genericamente as características físicas do Penedo do Lexim. No capítulo 4 (História 

das Investigações), efectua-se o historial da actividade arqueológica no Penedo do 

Lexim desde 1879 até 2004. O capítulo 5 (Contextos em análise) apresenta as 

evidências estratigráficas recolhidas numa perspectiva integrada de interpretação do 

sítio, estando subdividido em quatro subcapítulos: 5.1. Morfologia, estratigrafia e 

faseamento, 5.2. Modalidades de ocupação residencial, 5.3. Muralhas e Penedos: 

modelo de fortificação e 5.4. Morte e Sagrado no Penedo do Lexim. O capítulo 6 

(Cultura material) corresponde à parte mais extensa deste trabalho, integrando 10 

subcapítulos que cobrem toda a cultura material recolhida nas campanhas 1998 a 2004: 

6.1. Uma perspectiva geral; 6.2. Pedra lascada; 6.3. Pedra afeiçoada; 6.4. Pedra polida; 

6.5. Osso polido; 6.6. Recipientes cerâmicos; 6.7. Recipientes cerâmicos tipo queijeira; 
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6.8. Pesos de tear; 6.9. Componentes de colar; 6.10. Artefactos metálicos e metalurgia. 

O capítulo 7 (Alimentação e Recursos: modalidades de exploração) integra dois 

subcapítulos (4.1. Fauna; 4.2. Recursos vegetais), reflectindo as colaborações 

interdisciplinares neste domínio. O capítulo 8 (Os Tempos Pré-Históricos do Penedo do 

Lexim) fecha a análise monográfica do Penedo do Lexim, efectuando-se a confrontação 

entre a cronologia absoluta e os dados estratigráficos e da cultura material. 

A terceira parte (A Ribeira de Cheleiros no 4º e no 3º milénio a.n.e.) constitui 

o regresso a um tema que já desenvolvi, integrando os novos sítios conhecidos e 

reavaliando a informação disponível. Está constituída por quatro capítulos: 9. A Ribeira 

de Cheleiros na Plataforma Litoral a Norte da Serra de Sintra – Caracterização de um 

Espaço; 10. Rumos de uma pesquisa territorial; 11. O Mundo Funerário e 12. Pontos 

No Mapa Ou As Estórias De Uma Região. 

A quarta e última parte (A Estremadura e o Terceiro Milénio no Sul de 

Portugal. Conceitos, dados e modelos) efectua a integração de todos os dados atrás 

apresentados, definindo conceitos e apresentando propostas interpretativas. A quarta 

parte é constituída por 3 capítulos. No capítulo 13 (O nome das coisas: povoados, 

fortificações, recintos, monumentos, aldeias e quintas) apresenta-se genericamente uma 

aproximação à temática conceptual dos sítios muralhados, integrando quatro 

subcapítulos: 13.1. O conceito de aberto e fechado; 13.2. Sítios fechados: recintos de 

fossos e de muralhas. Uma perspectiva comparativa; 1.3. Sítios muralhados: 

significados e significantes (subdividido em dois pontos estruturantes - 1.3.1. Fortificar 

[furtifi'kar]: tornar mais forte, dar força a, robustecer e 1.3.2. Vivências de um espaço 

construído); 13.4. Muralhas polissémicas ou politéticas, efectuando-se uma leitura 

transversal. No capítulo 14 (14. Penedo do Lexim e a Estremadura. A Estremadura e o 

Sul da Península Ibérica no 3º milénio a.n.e.) analisa-se em termos globais a 

Estremadura, estruturando-se em três subcapítulos: 14.1. Estilo e identidades – a 

delimitação de uma área cultural; 14.2. Balança de transacções: a Estremadura e as rotas 

de especialização do 3º milénio a.n.e.; 14.3. As comunidades campesinas da 

Estremadura. Revolução ? O modelo de Sherratt revisitado. É na parte 4 que se 

apresentam as leituras finais, no capítulo 15 (Norte – Sul - Este – Oeste. As conclusões 

possíveis), onde a autora sistematiza linhas de leitura e se perspectivam questões em 

aberto relativas ao Calcolítico da Estremadura. 
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CAPÍTULO 2.  
CALCOLÍTICO(S) ESTREMENHO: VARIAÇÕES SOBRE O TEMA 
DAS MURALHAS 

 

 

“Unfortunally many of these sites – the castros of Licêa and 
Vila Pouca de Monsanto north-west of Lisbon, Rotura and 
Chibannes near Palmela, and Pragança, Outeiro de São Mamede 
and Outeiro da Assenta, further north in Estremadura – were 
explored long ago without proper record, and even those which 
have been explored more recently with somewhat greater regard 
for the record and at least an attempt to prepare a plan, have not 
been excavated throughout with proper stratigraphical method – 
as far, at any rate, as one can judge from publications to date”. 

Savory, 1968, p. 134 
 

A história do Calcolítico estremenho está inexoravelmente ligada à história dos 

povoados fortificados. Na Estremadura, durante os últimos 130 anos, Calcolítico e 

Povoados fortificados funcionaram praticamente como sinónimos, numa perspectiva 

redutora em ambos os sentidos, mas que é ainda uma realidade. 

É impossível dissociar a história do Calcolítico estremenho do Sul Peninsular, 

consubstanciando a “cultura vilanovense” e a “cultura millarense”. A conjugação de 

diversos factores de ordem histórica e contextual tornou essas áreas verdadeiros 

paradigmas do Calcolítico peninsular, assumindo um grande impacto na produção 

científica e nos modelos explicativos. Podemos identificar momentos em que cada uma 

das áreas funcionou como catalizador da outra. Durante muitos anos, as escavações dos 

irmãos Siret em Los Millares foram o paradigma original de um “orientalismo sumário 

e quase ingénuo” (Gonçalves, 1989, p, 423). Numa fase posterior, os resultados 

arqueológicos estremenhos iriam influenciar o retomar dos trabalhos de escavação em 

Los Millares: “(…) Foi o êxito de Vila Nova de São Pedro que conduziu Almagro e 

Arribas a recomeçar Los Millares ou a sensação evidente de que restava praticamente 

tudo por dizer à cerca do sítio que os Leisner tão apressadamente tinham publicado?” 

(Gonçalves, 1989, p. 424). 

A dificuldade em identificar faseamentos comuns para estas áreas evidencia o 

carácter descontínuo das pesquisas e as diferenças dos dois percursos históricos 

contemporâneos de Portugal e Espanha. 

Para a área do Sudeste Peninsular existem varias “sínteses historiográficas”, 

constituindo aliás o intróito habitual de muitas análises (Almudena Hernando, 1987-88; 
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Chapman, 2003; Ramos Millan, 2004 entre outros). A organização do faseamento do 

“Calcolítico millarense” é contudo muito diferenciada entre os vários autores.  

R. Chapman aplica uma estrita divisão cronológica baseada na produção 

científica e de algum modo nas correntes teóricas: 1880 a 1975; 1976-1984 e de 1985 

até ao presente (Chapman, 2003, p. 102-112). A primeira etapa começa com Siret e 

termina com a segunda revolução do Radiocarbono, a segunda etapa de carácter 

funcionalista, é marcada pelos modelos adaptativos de Mathers, Gilman, Lull e Ramos e 

a terceira corresponde aos avanços metodológicos no estudo da área. 

Almudena Hernando (2001) estrutura a história das pesquisas num misto de 

figuras da Arqueologia, factos históricos e correntes teóricas. São delineados cinco 

momentos, o primeiro dos quais prévio (“Los primeros momentos. El Calcolítico aun 

no era necesario”, p. 220); o segundo corresponde aos primeiros trabalhos 

arqueológicos (“Aparece o Calcolítico. Os irmãos Siret”, p. 221); o terceiro momento é 

marcado pela escola histórico-culturalista e a figura de Pedro Bosh Gimpera (“Bosh 

Gimpera y el armazón discursivo de la Prehistoria Europea”, p. 224), o quarto 

corresponde a uma fase totalitária da recente História espanhola (“De la Guerra Civil a 

los años 70”, p. 228) e a última fase é novamente de carácter teórico (“La Arqueologia 

centrada en las relaciones sociales. Planteamentos positivistas materialistas”, p. 231). 

Para a Estremadura, surge dificuldade semelhante em aplicar um critério 

estritamente teórico. Na tentativa de “arrumar” os dados nas grandes correntes teóricas 

da Arqueologia (Trigger, 1989), falham muitas etapas, face à descontinuidade da 

pesquisa arqueológica desta área. O momento mais complexo acontece após a falência 

dos modelos histórico-culturalistas, uma vez que esta área foi quase despovoada de 

investigadores nos anos 70, correspondendo a uma nova geração de pré-historiadores 

que efectuam investigações em áreas até então praticamente desconhecidas (Gonçalves, 

1989; Silva e Soares, 1976-77, por exemplo).  

Considerando a especificidade da actividade arqueológica nos sítios calcolíticos 

estremenhos, optei por apenas identificar três grandes momentos: 1) O inicio, 

remontando às primeiras identificações dos povoados fortificados, ainda antes das 

primeiras publicações dos irmãos Siret (Ribeiro, 1878; Veiga, 1879); 2) A cultura 

vilanovense, correspondendo genericamente à arqueologia nacionalista de Afonso do 

Paço em Vila Nova de São Pedro e ao normativismo culturalista da escola alemã em 

Zambujal; 3) A Estremadura calcolítica hoje, num balanço da arqueologia do pós 25 de 

Abril. 
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2.1. O início 
 

Correspondendo à chamada “idade de ouro da Arqueologia portuguesa”, a 

segunda metade do século XIX foi pródiga em identificações de povoados fortificados, 

antecipando mesmo a acção dos irmãos Siret no vale do Andarax (Siret e Siret, 1890). 

A implantação em lugares proeminentes dos povoados fortificados, o elevado 

grau de visibilidade dos seus vestígios arqueológicos e a proximidade da capital, e dos 

principais investigadores de então, favoreceram identificações muito antigas: oito dos 

19 povoados fortificados que actualmente se conhecem na Estremadura foram 

identificados entre o último quartel do século XIX e a primeira década do século XX. 

Estas descobertas correspondem a distintas facetas da chamada “idade de ouro” 

da Arqueologia portuguesa (Diniz e Gonçalves, 1993-1994), incluindo os “sábios” da 

Comissão Geológica Portuguesa, os investigadores locais associados a Sociedades 

Arqueológicas e a acção do Museu Etnológico. 

A data de 1878 é marcante para o arranque do conhecimento destes sítios 

arqueológicos através de Carlos Ribeiro (Ribeiro, 1878), que então publica Leceia e 

Olelas.  

Penedo do Lexim, publicado pela primeira vez em 1879 por S. P. Estácio da 

Veiga, teria sido identificado em data anterior a 1875, data em que este abandona Mafra 

(Veiga, 1879, p. 4). Existe a possibilidade deste sítio ter sido previamente conhecido da 

Comissão de Serviços Geológicos, uma vez que o colector J. Scolla refere em 1879, a 

recolha de materiais arqueológicos, embora nunca publicados. Os comentários de 

Estácio da Veiga a este sítio restringem-se porém a notas de natureza geomorfológica - 

"enormes massas prismáticas, umas isoladas e outras compondo soberbos grupos, 

determinavam a essencia geológica d'aquelle recortados corucheos" (Veiga, 1879, p. 29) 

e da sua cobertura vegetal. O interesse de Estácio da Veiga por este sítio está 

relacionado com a sua implantação na paisagem envolvente (Gonçalves e Sousa, 1996) 

e com a abundância de topónimos sugestivos nas suas imediações que parecem indicar a 

existência de um povoamento antigo (porventura pré-histórico), neste local. 

As investigações desenvolvidas em Leceia evidenciam o carácter científico 

desenvolvido pela Comissão de Serviços Geológicos. Os trabalhos de Carlos Ribeiro 

produziram aquela que foi durante muito tempo a única monografia de um povoado 

fortificado calcolítico no actual território português. A Notícia da estação humana de 

Licêa (Ribeiro, 1878) inclui uma documentação exaustiva dos trabalhos de prospecção e 
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escavação deste povoado e da cavidade natural de Leceia, além de considerações sobre 

os materiais arqueológicos e osteológicos recolhidos.  

Os trabalhos de reconhecimento de Carlos Ribeiro no povoado fortificado de 

Olelas “na coroada da montanha d’Ollela” (Ribeiro, 1878, p. 95) são mais circunscritos, 

efectuando-se contudo o paralelo com Leceia: “offerece nos seus caracteres 

etnographicos muita semelhança com a de Licêa, e que já começámos a explorar” 

(idem, ibidem). É recolhido algum espólio arqueológico posteriormente estudado por 

Vergílio Correia (Correia, 1914) e Mello Nogueira (Nogueira, 1933) que procede à 

localização do povoado e das grutas do vale da Calada.  

Em finais do século XIX, o conjunto amplia-se com as identificações e recolhas 

promovidas por J. L. Vasconcellos e o Museu Etnológico. Recolhas directas ou através 

de colaboradores do Museu Nacional propiciam a identificação de Pragança (1893), 

Rotura (1896), Outeiro da Assenta (1897) e Outeiro de São Mamede (1895) e 

Columbeira. Investigadores locais como Estácio da Veiga, em Mafra, ou Marques da 

Costa em Setúbal ampliam o conhecimento e estruturam sínteses de âmbito regional, 

contrastando com as recolhas isoladas promovidas pelo Museu Etnológico. 

Estas descobertas esboçam uma primeira imagem do povoamento neolítico e 

calcolítico, citando-se Leceia como “sítio indicador” de um castro neolítico e Pragança 

como castro neolítico e dos primeiros metais (Vasconcellos, 1895).  

O enquadramento cronológico destes sítios começa a ser delineado, referindo 

Carlos Ribeiro a propósito de Leceia, que “faz-nos suspeitar que houve ali duas estações 

prehistoricas que se sobrepozeram, uma evidentemente da época neolithica, e a 

immediata do fim da mesma época ou na transição d’esta para a do bronze” (Ribeiro, 

1878, p. 63). Estácio da Veiga que nas Antiguidades de Mafra ainda refere que a 

“…edade do bronze sucedeu à última da pedra” (Veiga, 1879, p. 9), nas Antiguidades 

Monumentais do Algarve já cita a idade do cobre “… entre a da pedra e a do bronze” 

(Veiga, 1889, p. 9). 

Estes primeiros trabalhos em sítios com fortificações calcolíticas são 

contemporâneos dos trabalhos dos irmãos Siret no Sudeste espanhol mas nas 

congéneres portuguesas reconhecem-se os materiais ainda que não se identifiquem as 

muralhas. Com as primeiras publicações de Los Millares e Almizaraque (Siret, 1887) 

inauguram-se as explicações de teor orientalizante, porventura influenciadas pelas 

publicações de Schliemann em Tróia e Micenas. 
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Em confronto com o orientalismo dos Siret, que associam Los Millares à 

chegada dos fenícios, Estácio da Veiga e Nils Äberg surgem com leituras percursoras do 

Calcolítico entendido como fenómeno local, adoptando um indigenismo precursor 

(Gonçalves, 1989). Estácio da Veiga realça a origem peninsular da metalurgia, 

destacando o carácter rudimentar e a associação com artefactos de pedra.  

 

2.2. A Cultura Vilanovense 
 

“Eran gentes que venían a la busca de metales, y, por tanto, 
constituidas en su mayor parte por traficantes. El movimiento de 
pueblos al principio de la edad del bronce se debe, sobre todo, al 
descubrimiento de las minas de cobre y a la lucha por su 
posesión” 

Jalhay e Paço, 1945, p. 263 
 

Ao dinamismo da segunda metade do século XIX, segue-se a estagnação que 

marca os inícios do século XX. Durante este período, são publicadas pequenas notícias 

de materiais recolhidos em sítios já identificados, por investigadores como Leite de 

Vasconcellos, Joaquim Fontes, A. Oliveira e J. V. Brandão, Vergílio Correia em sítios 

como Leceia, Pragança, ou Olelas... As recolhas não são sistemáticas, escassamente 

descritas e documentadas, consubstanciando-se sobretudo em materiais actualmente 

depositados em Museus. 

Será apenas em finais da década de 20 que ocorre uma nova fase de descobertas 

de povoados fortificados, ainda com J. Leite de Vasconcellos, que promove as primeiras 

recolhas em Vila Nova de São Pedro em 1929. Contudo, nesta segunda fase são 

fundamentalmente os “curiosos” locais que efectuam as identificações, como sucede 

com Fórnea (1931), Zambujal (1932), Penedo (1933) por Ricardo Belo ou Pedra d’Ouro 

por Hipólito Cabaço em 1934. 

A estas sucessivas identificações segue-se uma fase de sucessivas campanhas de 

escavações em dois dos mais emblemáticos povoados fortificados estremenhos: Vila 

Nova de São Pedro e Zambujal. 

Coincidindo grosso modo com o Estado Novo, poder-se-ia efectivamente 

subdividir esta etapa em dois momentos: entre 1938 e 1964 a arqueologia “nacionalista” 

de Vila Nova de São Pedro e a partir de 1964 as escavações de Zambujal, já no limiar 

da era marcelista.  
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Registam-se ainda pequenas intervenções como as campanhas de Olelas (1952, 

1953, 1957, 1959), Penha Verde (1957, 1958) para além dos já referidos levantamentos 

de Pedra d’Ouro e Columbeira. Sítios já conhecidos desde o século XIX como Leceia, 

Penedo do Lexim, Pragança, Outeiro da Assenta ou Outeiro de São Mamede não são 

escavados, apenas em alguns deles se efectuam algumas recolhas. 

Vila Nova de São Pedro é objecto das primeiras escavações em 1936 sob a 

direcção de Hipólito Cabaço. A estes primeiros trabalhos sucederam se muitos outros ao 

longo das campanhas de E. Jalhay e Afonso do Paço até 1950, data da morte de E. 

Jalhay. A partir desse momento Afonso do Paço continua os trabalhos em colaboração 

com outros como Maria de Lourdes Costa Arthur (1951), Hubert Savory (1959) ou E. 

Sangmeister (1955). A falta de documentação publicada dificulta a reconstituição 

integral da história das pesquisas, estando documentadas 27 campanhas podendo ainda 

ter-se registado o prolongamento dos trabalhos até 1964: “publicada mais de dez anos 

após a sua realização, a campanha de 1959 parece ter sido a ultima das 27 campanhas 

realizadas em VNSP a ser publicada, (…) havendo mesmo a possibilidade de ter sido 

realizada uma última campanha em 1964, que teria sido a 28ª. Parece assim, que pelo 

menos seis campanhas de escavação terão ficado inéditas, desconhecendo-se em que 

zonas incidiram, e quais os resultados obtidos” (Arnaud, 2005, p. 150). 

A publicação de uma síntese nas Actas y memórias de la Sociedad Española de 

Antropologia: Etnografia y Prehistoria. (Jalhay e Paço, 1945) assume vasta repercussão 

nos meios arqueológicos ibéricos marcando um retomar do interesse pela Idade do 

Cobre.  

Constituindo uma verdadeira intervenção de “regime”, a extensão dos trabalhos 

arqueológicos efectuados em Vila Nova de São Pedro não se reflecte na qualidade do 

trabalho produzido, apesar de um número apreciável de títulos publicados (mais de 30), 

muitos dos quais aliás repetidos. Mais do que sequências e estruturas, reportam-se 

achados extraordinários, e procuram-se paralelos com o Egipto (idem, ibidem, p. 31), 

com os “pueblos caldeos-asirios” (idem, ibidem, p. 45). 

São as aportações do exterior que vêm mudar o rumo das pesquisas no 

Calcolítico estremenho. Os “transmissores” deste novo quadro teórico são exógenos, tal 

como o quadro teórico que defendem: autores como Sangmeister, Schubart ou Savory 

trazem novas metodologias de terreno, apresentando-se esquemas teóricos histórico-

culturalistas. 
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Embora estes arqueólogos se associem inicialmente à escavação de Vila Nova de 

São Pedro, é com os trabalhos realizados no Zambujal que se marca uma nova etapa no 

estudo dos povoados fortificados da Estremadura. Apesar de identificado ainda na 

década de 30 e de curtas intervenções de terreno por Leonel Trindade (1944) e Ricardo 

Belo (1959-1961), Zambujal foi “poupado” à voragem das campanhas sem método, o 

que permitiu a implementação de um projecto de investigação do Instituto Arqueológico 

Alemão (DAI).  

As campanhas de escavação desenvolvidas no Zambujal entre 1964 a 1973 são 

marcadas por um rigor de registo arquitectónico, até então desconhecido do panorama 

calcolítico estremenho. Previamente a estas intervenções, em 1951, as primeiras 

escavações em Olelas procuraram introduzir o método Wheeler nas escavações (Serrão 

e Vicente, 1959b), mas apesar do método não existe um efectivo conhecimento dos 

contextos, não se tendo então identificado nem as torres nem as muralhas.  

O impacto das novas metodologias aplicadas no Zambujal na arqueologia 

portuguesa teria ainda sido mais amplo caso se tivesse verificado a publicação em 

língua “não germânica”. Foram apresentadas pequenas noticias no Arqueólogo 

Português (Schubart, Sangmeister, Trindade, 1968; Trindade, Schubart, Sangmeister, 

1971; Trindade, Schubart, Sangmeister, 1974-77), na Revista de Guimarães (Schubart e  

Sangmeister, 1970),  

A intervenção do Instituto Arqueológico Alemão alarga-se a outros povoados 

fortificados, com a realização de levantamentos planimétricos na Pedra d’Ouro 

(Schubart, 1967, 1969) e Columbeira (Schubart et al., 1969), mas a acção concentrou-se 

no Zambujal. 

Apesar das grandes diferenças metodológicas, a sequência Vila Nova de São 

Pedro e Zambujal partilham um modelo difusionista utilizando diferentes componentes 

na construção dos mesmos. 

Para Vila Nova de São Pedro, abundam os paralelos artefactuais com o 

Mediterrâneo Oriental, tendo consubstanciado posteriormente a “Importkeramic”, de 

Beatrice Blance. O modelo interpretativo balança entre a colónia, pela dimensão e a 

feitoria, pelas possíveis trocas comerciais. 

Em Zambujal, há escassas referências a artefactos importados, mas abundam as 

análises de carácter “militar” das fortificações, associando-as aos primeiros 

metalurgistas. O conceito de colónia é de alguma forma mitigado: «si hoy dia se emplea 

la palabra “colónia” para designar aquellos asentamientos, se puede hacer solamente por 
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falta de una expressión más adequada, a sabiendas de que esta palabra no tiene nada en 

comum con el concepto que se tiene habitualmente de las colónias antiguas y 

modernas” (Schubart e Sangmeister, 1981, p. 20). A conotação oriental não é negada, 

mas acentua-se o papel da metalurgia como factor que terá polarizado a deslocação de 

populações do Próximo Oriente para o Ocidente Peninsular. 

O posicionamento orientalista “moderado” será também assumido por H. 

Savory, que desmonta o conceito de Importkeramik: “Os copos podem representar um 

horizonte cronológico comparativamente estreito e um elemento novo na população, 

mas, embora as suas origens pareçam ser devidas a um povo que pode ser descrito como 

«colonizador», não são certamente importados mas de manufactura local pois, qualquer 

que possa ser a sua inspiração, não tem paralelos exactos fora do estuário do Tejo” 

(Savory, 1982-1983, p. 28). 

Na realidade, é com Savory que os modelos das áreas culturais preconizados por 

Gimpera para a vizinha Espanha se definem, já cruzando os dados de Vila Nova de São 

Pedro com o Zambujal. É então definida, com mais precisão a “Cultura do Tejo” em 

comparação com a “Cultura de Almería” (idem, ibidem), evidenciando-se a importância 

do substrato local. Esta “Cultura do Tejo” corresponde ao “Período 1 de Vila Nova de 

São Pedro” e associa-se às grutas artificiais (Casal do Pardo, Folha das Barradas, 

Carenque, Alapraia e Cabeço da Arruda), com paralelos directos na Andaluzia, em 

Acebuchal (Savory, 1968, p. 124), com pendor marcadamente local. A esta “Cultura do 

Tejo” se sobrepõe a “Cultura Millarense” com paralelos cicládicos e egípcios para as 

estruturas fortificadas.  

Os paradigmas interpretativos ainda vêm do Oriente, sendo muito tardia a 

“revolução do radiocarbono” em Portugal, apenas reportada a 1977, com a primeira 

publicação das datas do Zambujal (Schubart, 1975-77).  

 

2.3. A Arqueologia Nova 
 

“Como existe uma História nova, existe uma Arqueologia Nova, 
existe uma Pré-História Nova. Isto quer dizer que se sai de um 
certo número de aproximações ditas clássicas para multiplicar 
ao máximo o tipo de abordagens”  

Guilaine, 1983-84, p. 157 
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O Calcolítico estremenho da contemporaneidade inicia-se com a acção de 

jovens investigadores que em princípios da década de 70 encetam um novo tipo de 

investigação no que se refere à metodologia científica e ao seu enquadramento 

institucional. 

O Castro da Rotura constitui um paradigma destas novas abordagens, com as 

investigações desenvolvidas por Victor S. Gonçalves (1966, 1969, 1971) e Carlos 

Tavares da Silva (Silva, 1966; Silva, 1966-67; Ferreira e Silva, 1970). É justamente o 

“castro” da Rotura que irá basear uma análise crono-estratigráfica do Calcolítico 

estremenho, com as propostas de faseamento da cerâmica decorada que até hoje marca o 

quadro de referência. Também o Penedo do Lexim se integra nesta nova fase de 

investigações ainda no pré 25 de Abril, com os trabalhos desenvolvidos por Vítor 

Oliveira Jorge e Vasco Salgado de Oliveira (Arnaud et al, 1971; Arnaud, 1974-77). 

Esta nova geração adopta métodos de escavação rigorosa, encontrando-se 

fortemente influenciada pela influência cultural francesa, ao nível da abordagem 

metodológica de Leroi Gourhan, na perspectiva aculturacionista de Jean Guilaine e em 

termos históricos pela Ecolles des Annales. Estas perspectivas teóricas encontram-se 

bem marcadas em Victor S. Gonçalves (Gonçalves, 1971; Guilaine e Gonçalves, 1983-

84), o qual associa ainda a perspectiva da “Nova Geografia” na interpretação da 

paisagem, nomeadamente na área de Vila Nova de São Pedro e o Vale do Sorraia 

(Gonçalves, 1983-84; Gonçalves e Daveau, 1985). Na realidade, não encontramos ecos 

da arqueologia processual na interpretação dos povoados fortificados calcolíticos, sendo 

ainda escassa a influência da arqueologia anglo-saxónica. 

O contexto das investigações pessoais leva contudo estes investigadores a 

apenas encetarem curtos trabalhos nos povoados fortificados estremenhos, existindo 

uma verdadeira diáspora para Norte (Susana e Vítor Oliveira Jorge), Alentejo (Carlos 

Tavares da Silva e Joaquina Soares) e para o Alto Algarve Oriental (Victor S. 

Gonçalves). 

Com o pós 25 de Abril e a “democratização” da actividade arqueológica, o 

estudo do Calcolítico e dos povoados fortificados desloca-se da Estremadura para outras 

áreas regionais.  

O início dos trabalhos de escavação em Leceia (1982) por João Luís Cardoso e a 

publicação das primeiras monografias do Zambujal (Sangmeister e Schubart, 1981) 

constituem genericamente as únicas excepções. Em Leceia, inicia-se um extenso 

programa de investigação e em Zambujal atinge-se o ponto culminante das campanhas 
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de escavações desenvolvidas entre 1964 e 1973 (e que ainda continua em fase de 

publicação, vide Kunst, 1987; Schubart e Jimenez Gomez, 1995; Uerpmann e 

Uerpmann, 2003). 

Durante 90 anos, as principais pesquisas em povoados calcolíticos foram 

centrados na Estremadura. Retomando um modelo explicativo desse período 

(Gonçalves, 1989), podemos considerar que o “enxameamento” da actividade 

arqueológica decorreu na década de 70 e 80, com a detecção e escavação de povoados 

desta cronologia no Alentejo (Monte da Tumba, São Brás, Monte Novo dos 

Albardeiros) e Algarve (Santa Justa). A maior visibilidade dos terrenos no Sul do Tejo e 

o baixo índice de ocupação actual do solo, também fomentaram diversos estudos de 

povoamento (Gonçalves et al, 1992; Soares e Silva, 1992, Calado, 2001).  

Com a investigação efectuada na década de 70 e inícios de 80, assiste-se à 

derrocada de uma teia interpretativa orientalista, construída desde finais do século XIX. 

Com efeito, o aparecimento das datações de carbono 14 e a identificação e escavação de 

novos povoados fortificados fora das áreas “colonizadas” vem redimensionar o estudo 

do Calcolítico e dos povoados fortificados em Portugal: “Zambujal, como Vila Nova de 

São Pedro, alimentava excelentemente o orientalismo, de per se, mas o seu impacto caiu 

em flecha quando, em fins dos anos 70 e durante a década de 80 as escavações do 

Monte da Tumba e de Santa Justa vieram alargar o campo de análise” (Gonçalves, 

1989).  

A mesa redonda “Povoados Calcolíticos Fortificados no Centro / Sul de 

Portugal: Génese e Dinâmica Evolutiva” efectuada a 27 de Abril de 1985 é 

paradigmática nesta inflexão na interpretação dos povoados fortificados (Gonçalves, 

1983-84). Na realidade, em termos gerais, a posições dividem-se entre a perspectiva da 

ruptura (Rosa e Mário Varela Gomes, a partir do caso do Escoural), a perspectiva da 

continuidade e evolução local (Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares a partir da 

sequência de Monte da Tumba e João Luís Cardoso face aos dados de Leceia), uma 

perspectiva de difusão cultural (Rui Parreira, a partir do Zambujal) e uma perspectiva 

integrada entre a evolução local e as aportações exteriores (Victor S. Gonçalves e Ana 

Margarida Arruda partindo do cruzamento da informação de Santa Justa com outros 

contextos). Estas diferentes posições evidenciam a existência de claros matizes nas 

interpretações, mas sempre tendo subjacente a importância do substrato local. 
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2.4. A Estremadura Calcolítica hoje: a informação disponível 
 

“Modelos como o «enxameamento», a RPS ou a explicação 
puramente simbólica das construções defensivas, o 
polimorfismo, a colonização (e o indigenismo) constituem hoje 
o que os modelos efectivamente são: instrumentos para 
organizar o caos” 

Gonçalves, 1995, p. 319 
 

A pesada herança de uma investigação centenária na Estremadura com dados 

truncados, informação provavelmente perdida, e a conquista de novas áreas projecto de 

investigação, conduziram a uma nítida diminuição da investigação calcolítica nesta área 

nas últimas décadas do século XX.  

A “modernidade” arqueológica afasta a nova geração de arqueologia científica 

portuguesa da Estremadura. O processo de um quase “ciclo de abandono” da 

investigação é apenas interrompido pelas investigações que João Luís Cardoso efectuou 

em Leceia a partir de 1982 (vide síntese das publicações em Cardoso, 2003, entretanto 

já desactualizada), o retomar das intervenções em Zambujal por Michael Kunst a partir 

de 1995 (Kunst e Uerpmann, 1996; Kunst, 2007) e as minhas próprias no Penedo do 

Lexim, a partir de 1995 (Sousa, 1999; Sousa, 2006). 

Para além destes três sítios, registam-se ainda vários projectos descontínuos, que 

produzem alguma informação, ainda que escassamente publicada. Neste caso 

encontram-se sítios como Fórnea, Olelas, Pragança, Columbeira e Castelo. Todos estes 

sítios foram intervencionados por João Ludgero Gonçalves, mas apesar dos resultados 

prometedores em sítios há muito conhecidos da comunidade arqueológica, as 

publicações limitam-se a breves notícias. Apesar disso, deve ser realçado que se 

obtiveram datas para dois dos sítios referidos, Pragança e Olelas, mas a dificuldade em 

aferir datações absolutas com escavações dificulta a interpretação dos dados. Também 

em Outeiro de São Mamede se efectuaram escavações arqueológicas (2000-2002), ainda 

inéditas (Pedro Mendes e Patrícia Jordão). As novas escavações efectuadas em 

Chibanes por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares foram ainda escassamente 

publicadas, sendo interpretadas num quadro social e simbólico (Soares, 2003). 

Para além da prossecução de novos trabalhos de campo, também a revisão de 

recolhas antigas deve ser destacada e valorizada, perspectiva que prossegui numa 

primeira fase (Sousa, 1998). Mas reavaliar contextos de habitat é consideravelmente 

diferente do que praticar esse exercício em necrópoles, como os trabalhos de Victor S. 
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Gonçalves em Cascais evidenciam (Gonçalves, 2005; 2008, 2009). Contudo, deve ser 

destacado que sem remover um único centímetro cúbico de terra do povoado da Parede, 

foi desmontado o horizonte cultural defendido por K. Spindler e tão acriticamente 

utilizado pela comunidade arqueológica (Gonçalves, 1995). 

Apenas dois novos povoados fortificados foram identificados no último quartel 

do século XX, Moita da Ladra e Castelo. Apesar da importância dessas novas 

identificações é justamente em sítios já conhecidos, como Leceia e Zambujal, que se 

estrutura o novo quadro conceptual.  

A área escavada de 10 000 m2, os 44 títulos publicados (incluindo três 

monografias) e a importante sequência de datações fazem de Leceia um dos sítios 

arqueológicos com maior volume de documentação, mesmo a nível peninsular. A maior 

contribuição deste sítio é sem dúvida o estabelecimento de uma crono-estratigrafia para 

a Estremadura portuguesa, com o clássico faseamento Neolítico final – Calcolítico 

inicial – Calcolítico pleno. Leceia é interpretada por João Luís Cardoso ainda sob uma 

perspectiva social, procurando na economia e na interacção social um modelo para 

interpretar o aparecimento de muralhas e do complexo sistema de ocupação: “Note-se, 

ainda, que não está minimamente reconhecida, em termos arqueológicos, a coexistência, 

na Estremadura, de dois ou mais grupos sócio-culturais distintos. Ao contrário, o 

próprio registo arqueológico sugere uma evolução in situ da formação calcolítica da 

Baixa Estremadura a partir das populações que aqui viviam, e, pujantemente deixaram 

os traços da sua presença” (Cardoso, 2004, p. 116). Esta perspectiva “indigenista” é de 

alguma forma matizada com a presunção de influências indirectas: “De qualquer modo, 

são admissíveis tais longínquos estímulos mediterrâneos, mesmo que indirectos” 

(Cardoso, 1997, p. 77). 

Os novos trabalhos de Michael Kunst no Zambujal vêm evidenciar a fragilidade 

de afirmações peremptórias, mesmo partindo de uma amostragem muito significativa. 

Com efeito, a detecção de uma 4ª linha defensiva vem quadruplicar ou quintuplicar a 

área muralhada. Por outro lado, a revisão da cronologia absoluta com amostras de vida 

curta evidencia a importância em obter novas datações em contextos com análise mais 

antigas. Embora sejam referidas constantemente a vocação defensiva (e mesmo 

ofensiva) das estruturas do Zambujal, acentua-se a leitura das redes de troca 

(nomeadamente da metalurgia), mas o modelo difusionista está mitigado quer para as 

muralhas quer para o campaniforme (Kunst, 2001, p. 86): “This, and because of its 
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situation at the end of an old sea inlet, as well as copper manufacture, Zambujal was 

considered as a market place for luxuriuous goods” (idem, ibidem, p. 87). 

Verificam-se assim alguns progressos ao nível da analítica transdisciplinar, 

sobretudo ao nível das análises químicas, radiocarbónica e de composição metálica. 

Regista-se o aumento de sítios escavados com métodos modernos, restando apenas Ota 

e Outeiro da Assenta sem qualquer trabalho de escavações modernas.  

O “progresso” da ciência arqueológica não está contudo acompanhado pela 

incorporação de perspectivas pós modernas. Podemos considerar mesmo que o pós 

modernismo não chegou praticamente à colónia estremenha, apesar de ser 

recorrentemente referida em sucessivas leituras de Susana Oliveira Jorge (perspectivas 

iniciada em Jorge, 1994). Estas perspectivas também escasseiam entre a praxis 

arqueológica do Sul Peninsular, onde é recorrente o posicionamento teórico de âmbito 

social.  

A abertura de diferentes ângulos de leitura é um desidério de grande importância 

e talvez a maior fragilidade que hoje assume o Calcolítico estremenho. Os rumos da 

investigação das últimas décadas praticamente limitam a dois sítios os parâmetros de 

comparação – Leceia e Zambujal, dificuldade que verifiquei ao longo de todo o meu 

próprio processo de pesquisa.  

Penedo do Lexim assume-se assim com uma intenção clara de abrir novos 

ângulos de leitura, quer ao nível da documentação arqueográfica quer ao nível do 

posicionamento teórico. 
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CAPÍTULO 3.  
A CHAMINÉ VULCÂNICA DO PENEDO DO LEXIM 

 

“Em breve tempo me achei n’uma região basáltica das mais 
opulentas que tenho visto. Enormes massas prismáticas, umas 
isoladas e outras compondo soberbos grupos, determinavam a 
essência geológica d’aquelles recortados corucheos, que desde 
larga distancia estavam incitando a curiosidade do observador. 

Veiga, 1879, p. 29 
 

“Pois aquele pitoresco monte basáltico que tanto interesse 
despertou ao distinto arqueólogo [Estácio da Veiga], que o 
classificou de «o mais galhardo dos montes e outeiros de Mafra» 
passa despercebido ao povo destes arredores, não lhe liga 
importância. Quási que só é visitado pelos pastores que ali vão 
apascentar os seus gados. 
(…) E é pena, porque é uma coisa digna de admiração, que bem 
podia ser explorada como ponto de turismo se estivesse situada 
noutro … local» 

Resina, 1929, O Concelho de Mafra 
 

O Penedo do Lexim localiza-se na freguesia da Igreja Nova, concelho de Mafra. 

Com uma altimetria de 223 m, situa-se na margem direita da Ribeira de Cheleiros entre 

a Ribeira da Mata e a Ribeira da Laje.  

O Penedo do Lexim não é a colina mais elevada desta unidade de paisagem, 

sendo superada pelo Cabeço dos Cartaxos (230 m) e pelo Cabeço da Jarmeleira (289 

m), a localizados a cerca de 1800 m e a 2500 m respectivamente. A sua configuração 

escarpada confere-lhe claro destaque na paisagem, dominando discretamente uma ampla 

área circundante. 

Trata-se de uma antiga chaminé vulcânica, datada de 55 ± 18 milhões de anos, 

cronologia obtida através de métodos baseados no decaimento natural dos elementos 

radioactivos presentes no basalto (Angellucci, 2006). 

Penedo do Lexim, tal como outras colinas vulcânicas da Península de Lisboa, 

integra-se no Complexo Vulcânico de Lisboa, conhecido desde 1779 por Dolomieu, 

descrito como Manto Basáltico de Lisboa por Choffat (1916), e por Complexo 

Vulcânico de Lisboa - Mafra.  

O Complexo Vulcânico de Lisboa corresponde a um conjunto magmático do 

Cretácico Superior (Brilha et al, 1998), abrangendo cerca de 200 km2 entre Lisboa, 

Sintra, Mafra e Runa (Ramalho et al, 1993, p. 39). A sua génese está relacionada com o 
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conjunto de fenómenos geológicos ocorridos nas fases finais do Mesozóico e no início 

do Terciário, nomeadamente com o Maciço Eruptivo de Sintra, correspondendo a 

metamorfismo de contacto nas rochas encaixantes e vários episódios de vulcanismo 

(Gomes, 2007, p. 365). Este conjunto magmático do Cretácico superior compreende 

basaltos alcalinos, traquibasalto, traquitos e riolitos. A zona de Cheleiros – Malveira 

corresponde à área de concentração dos grandes centros eruptivos, estando aí registadas 

12 chaminés vulcânicas, salientando-se a Serra do Funchal, formada por duas chaminés. 

O Penedo de Lexim constitui um resíduo de uma antiga chaminé monolítica que 

expeliu pelo menos dois tipos diferentes de lavas, como se observa pela disposição dos 

feixes de prismas e se confirma pela petrografia. Análises químicas indicam que a 

solidificação do Penedo do Lexim terá ocorrido a uma profundidade de 2000 m,: “valor 

que dá uma ideia da quantidade de material removido pela erosão nos períodos mais 

recentes” (Angelluci, 2006). 

A característica principal do sítio é contudo a disjunção colunar, característica 

das rochas basálticas, que se forma durante a fase de arrefecimento do magma 

(Angelluci, 2006). Verifica-se que em algumas zonas, a prismação apresenta-se muito 

regular e noutras observa-se a presença de áreas maciças, com contactos bruscos entre 

as zonas. As colunas apresentam-se inclinadas para Norte (60 – 70º), mas 

tendencialmente subvertidas, não correspondendo a colunas contínuas, apresentando 

comprimentos máximos de 5 m, interrompidas por áreas maciças (Brilha et al, 1998). 

As colunas hexagonais apresentam uma largura máxima de 40 a 50 cm. Na área 

envolvente registam-se outras ocorrências de disjunção colunar prismática, entre os 

quais se destaca o Cabeço de Alcainça, sítio arqueológico com ocupações do Neolítico 

antigo, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Localmente este sítio é também designado 

por “Cabeço dos Órgãos” em alusão aos prismas basálticos que também aqui afloram 

em posição subvertical. 

Foi a geologia, em particular a questão do vulcanismo que permitiu a 

classificação do sítio como Imóvel de Interesse Publico, (DR, 1.ª série, n.º 45, de 

22/2/1975 e DR, 1.ª Série, n.º 47, de 26/2/1982, dec. 28/82), na vertente de “Património 

Natural”. 

O grande destaque que actualmente o Penedo do Lexim apresenta na paisagem é 

propiciado pelo contraste entre o substrato geológico envolvente, rochas sedimentares, 

que foram erodidas de forma muito mais intensa que a antiga chaminé vulcânica, 

tornando-o num “relevo residual isolado” (Angelluci, 2006). Com efeito, apesar de ter 
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sido fortemente erodido na altura da formação da “Plataforma de São João das Lampas” 

(Ribeiro et al, 1979), manteve a sua saliência sobre o terreno envolvente. 

As rochas que circundam o Penedo do Lexim são datadas do período Cretácico 

Superior, tendo sido posteriormente irrompidas durante a formação do Complexo 

Vulcânico de Lisboa. O contraste entre os relevos isolados como o Penedo do Lexim e o 

substrato Cretácico sedimentar foi ampliado pela erosão marinha nas fases antigas do 

Quaternário, tendo configurado a actual “Plataforma de S. João das Lampas” ou 

“Cobertura Detrítica da Plataforma Litoral Portuguesa a Norte de Sintra” (Azevedo et al, 

1992). 

A enumeração em sequência litológica descendente do substrato sedimentar 

envolvente, inclui Calcários com Rudistas e com Neolobites vibrayeanus do 

Cenomaniano superior (C3C), Calcários compactos e nodulares com abundantes fosseis 

(Lioz); Calcários e margas do Albiano – Cenomaniano inferior e médio (“Belasiano” – 

C2AC); Camadas de Almargem com argilas e arenitos (Aptiano superior – C1AS) – 

formação detrítica continental constituída por argilas, arenitos conglomerados de cor 

variável (Gomes, 2007, p. 366). 

Foi efectuado um levantamento geoarqueológico de pormenor sob a direcção de 

Diego E. Angelluci, com João A. Gomes e a autora, tendo-se procurado caracterizar 

possíveis recursos minerais explorados. Não tendo sido identificado nenhuma área de 

aprovisionamento directo de sílex, considerou-se importante a detecção das áreas de 

captação de matérias-primas para construção de estruturas, nomeadamente o calcário 

utilizado em diversos contextos arqueológicos do Penedo do Lexim: lajeados, lareiras e 

mesmo nas muralhas (bases). Este calcário (lioz) foi identificado na vertente Sul. Ao 

nível das matérias-primas para execução de artefactos, foi ainda identificado um micro-

conglomerado utilizado em dormentes, estando a sua área de captação a 3,5 km do 

Penedo do Lexim (Gomes, 2007, p. 377). 

Apesar da rede hidrográfica apresentar vales muito encaixados, o entorno do 

Penedo do Lexim dispõe de boa capacidade agrícola, com composição química 

favorável ao cultivo (Angelluci, 2006) e terrenos com declive pouco pronunciado. 

Considerando a disposição da rede hidrográfica, Diego Angelluci avança com a hipótese 

da utilização preferencial dos terrenos junto aos vales: “Podemos assim lançar a 

hipótese que parte dos terrenos da plataforma de erosão terá sido dedicada à exploração 

pecuária e à pastorícia, enquanto as actividades agrícolas e hortícolas poderão ter 

encontrado solos mais aptos nos fundos dos vales (Angelluci, 2006). Esta organização 
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territorial encontra-se ainda presente no vale da Ribeira de Cheleiros, particularmente na 

sua área vestibular. Deve contudo destacar-se que esta área foi sujeita a intensa erosão, 

eventualmente acentuada a partir do Neolítico final, mantendo-se na sua configuração 

os flancos mais íngremes. 

Uma caracterização climática do clima actual da região evidencia um clima 

semi-árido, com precipitação anual de 500 a 600 mm no litoral e de 800 a 1000 mm no 

interior e uma temperatura média de 15ºC (Ramalho et al, 1993). 

Considerou-se ainda pertinente efectuar o levantamento florístico do Penedo do 

Lexim, realizado pela Eng. Margarida Espada de Sousa, da Câmara Municipal de Mafra 

antes da prossecução da primeira campanha (Espada de Sousa, 1998). Os levantamentos 

foram efectuados no topo do Penedo (no sector designado como locus 1) e na sua 

vertente (locus  2) tendo sido identificadas as seguintes espécies: 

• Topo do Penedo (Locus 1): Allium roseum L.; Andryala integrifolia L.; 

Antirrhinum majus L.; Avena barbata Pott ex Link subsp. Barbata; Avena fatua L.; 

Briza L.; Bromus rubens L.; Calamintha baetica Boiss.&Reuter; Carduus tenuiflorus 

Curtis; Convolvulus arvensis L.; Daphne gnidium L.; Echium plantagineum L.; 

Hordeum murinum L.; Lathyrus aphaca L.; Lonicera implexa L.; Phillyrea angustifolia 

L.; Quercus coccifera L.; Sedum sediforme L.; Silene L. vulgaris spp. Vulgaris; Smilax 

áspera L. var nigra; Trifolium angustifolium L.; Trifollium stellatum L. Ulex 

parviflorus Pourret;  

• Vertente (Locus  2): Andryala integrifolia L.; Avena fatua L.; Briza L.; Bromus 

rubens L.; Calamintha baetica Boiss.&Reuter; Carduus tenuiflorus L.; Carlina 

corymbosa L. subsp. Corymbosa; Cistus crispus L.; Daphne gnidium L.; Echium 

plantagineum L.; Ferula tingitana L.; Olea europaea L. var. sylvestris; Phillyrea 

angustifolia L.; Quercus coccifera L.; Quercus arvensis L.; Rhamnus alaternus L.; Ruta 

chalepensis L.; Smilax áspera L. var nigra; Trifolium angustifolium L.; Ulex parviflorus 

Pourret. 

Estácio da Veiga, conhecedor botânico, quando visitou o Penedo do Lexim 

elaborou uma descrição impressiva da sua vegetação: “Um jardim criptogâmico tinha 

transformado a côr da penedia. A prestadia Rocella tinctoria que tão procurada é no 

archipelago de Cabo Verde e em toda Africa occidental, ricamente frutificada, franjava 

as arestas e barbava o rosto dos penhascos, sendo-lhe não raro companheira a vistosa 

Umbillicaria pustulata. A graciosa Davallia canariensis, o feto predilecto dos sobreiros, 

carvalhos e castanheiros de Cintra tinha-se arvorado capitel d’aquellas columnas, E não 
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só a classe rasteira do reino vegetal ostentava em perenne exposição as suas bellezas; a 

classe nobre, a classe das phanerogamicas, também lá estava representada, mas com 

excessiva modéstia, porque apenas se contentara com os resquícios da rocha, com as 

beiras do caminho e o raso chão, que logo aristocratisou cm viçoso tapete de verdura. 

Esperando a todo o momento a entrada triunfal da primavera, começava a prover-se de 

flores; o Ornithogalum umbellatum, o Endymium campanalatus e a Scilla pumilla, 

trajando as suas galas mais ricas, já abriam o cortejo (Veiga, 1879, p. 29). 

Actualmente o Penedo do Lexim apresenta um denso coberto vegetal, revestindo 

quase integralmente todo o solo (cobertura entre 90 a 100%). Segundo informações das 

populações locais, antes da laboração de uma pedreira na década de 70, este local teria 

sido utilizado como área de pastagens. Baldio no início do século XX, foi utilizado pela 

família dos actuais proprietários para obtenção de combustível (lenha), para actividade 

de panificação.  

O coberto vegetal é um dos maiores óbices para a interpretação global do sítio, 

tendo impedido a prossecução de um levantamento topográfico do Penedo do Lexim e 

dificultado a leitura de pormenor da micro-topografia. Várias circunstâncias impediram 

a prossecução de uma desmatagem integral, nomeadamente a propriedade privada, a 

segurança dos contextos arqueológicos (que ficam inacessíveis com o denso coberto 

vegetal) e a própria conservação das vertentes que apresentam escassa sedimentação. Os 

carrascos proporcionam uma protecção contra vandalismos, e uma preservação de 

estruturas arqueológicas e do próprio monumento geológico. Segundo esta perspectiva, 

as desmatagens foram sectoriais, exclusivamente na área de implantação das áreas de 

escavação.  

A descrição pormenorizada da morfologia natural do Penedo do Lexim 

acompanha a própria leitura integrada do sítio e da sua ocupação, uma vez que as 

plataformas naturais estruturam a estratégia de intervenção arqueológica. A leitura 

integrada do sítio na paisagem é efectuada na parte 3, capítulo 9. 
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CAPÍTULO 4. 
 HISTÓRIA DAS INVESTIGAÇÕES 
 
 

“O monte de Lexim não é gigante de portentosa estatura; 
ergueu-se sobre o nível do oceano uns cento e cincoenta metros 
e parou; mas a sua situação independente, as suas robustas 
proporções e a coroa de rochedos, que lhe adorna a cabeça, o 
instituíram soberano de um circuito de collinas. Tem por 
sceptro um aggregado de prismas semelhantes aos florões da 
coroa; grinaldas de flores lhe cingem o collo; corre-lhe aos pés 
um manancial de crystallinas aguas; espaçosa colónia agrícola o 
rodeia e um povo incessantemente laborioso o contempla. Nada 
falta àquella soberania campestre. Enlevo dos seus vassalos não 
menos o é dos estranhos que o avistam”  

Veiga, 1879, p. 28-29 
 
4.1. A descoberta 
 

A investigação sobre o Penedo do Lexim foi iniciada por Estácio da Veiga, 

integrando-se os resultados em Antiguidades de Mafra (Veiga, 1879, p. 28-30). Esta 

obra é um marco na história da actividade arqueológica em Mafra, constituindo um caso 

exemplar da arqueologia de âmbito local que autores como Estácio da Veiga ou Martins 

Sarmento preconizavam. Os estudos dedicados a Mafra correspondem a um dos 

primeiros textos publicados por Estácio da Veiga (o primeiro dedicado a Torre d’Ares 

em 1866), sendo, excepção feita a Mértola, a única publicação que efectuou fora do 

reino dos Algarves. Antiguidades de Mafra corresponde efectivamente a um ensaio da 

obra Antiguidades Monumentaes do Algarve (1886, 1887, 1889, 1891), nomeadamente 

pelo interesse na cartografia arqueológica ou o inventário arqueológico (Gonçalves e 

Sousa, 1996, p. 9). 

O carácter exógeno da obra mafrense no percurso de Estácio da Veiga está 

relacionado com circunstâncias pessoais. Residiu na Quinta da Raposa durante oito 

anos, desde 1866-67 até 1 de Janeiro de 1875. A estadia em Mafra terá ocorrido quando 

assume o lugar de Oficial dos Correios e Postas do Reino (Cardoso, 2006, p. 300). 

Contudo, a sua investigação arqueológica foi apenas efectuada a partir de 1872.  

Embora Estácio da Veiga dedique ao “Monte do Lexim” um subcapítulo, no 

capítulo “Época Prehistórica”, não encontra qualquer prova da presença humana: 

“Antas não as havia; mão de homem nunca ali pozera pedra sobre pedra; tudo fora obra 

grandiosa da natureza n’uma das suas magestosas expansões vulcânicas” (p. 29). 
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Fig. 4.1. Penedo do Lexim segundo Estácio da Veiga (Veiga, 1879, est. III) 

 

Os comentários de Estácio da Veiga a este sítio restringem-se porém a 

comentários de natureza geomorfológica - "enormes massas prismáticas, umas isoladas 

e outras compondo soberbos grupos, determinavam a essencia geológica d'aquelle 

recortados corucheos" (Veiga, 1879, p.29) e da sua cobertura vegetal. O interesse de 

Estácio da Veiga pelo sítio está relacionado com a sua implantação na paisagem 

envolvente (Gonçalves e Sousa, 1996) e com a abundância de topónimos sugestivos nas 

suas imediações que parece indicar a existência de um povoamento antigo (porventura 

pré-histórico), neste local. 

A geologia e o coberto vegetal são descritos detalhadamente, referindo-se mesmo 

a vizinha Serra dos Órgãos em Alcainça, local onde também seria posteriormente 

identificado um sítio arqueológico (Vasconcellos, 1891), com ocupações da Idade do 

Bronze, Ferro e, como ficou provado recentemente, também do Neolítico antigo.  

Apesar de não encontrar vestígios materiais de ocupação humana, Estácio da 

Veiga reforça a possibilidade da região em torno de Lexim (e Raimonda) ter sido 

ocupada “numa época comprehendida entre a última edade da pedra e a edade do 

bronze”, correspondendo exactamente à principal fase de ocupação do Penedo do 

Lexim. Trata-se também de um verdadeiro ensaio de “arqueologia da paisagem”, tão 

raro entre os seus contemporâneos. 

Para além de Estácio da Veiga, também a Comissão dos Serviços Geológicos 

efectuou trabalhos em Mafra. Com efeito, o colector Joaquim Scolla efectuou uma 

campanha de trabalhos em Mafra em 1879, encontrando-se conservada no Arquivo do 

INETI/ IGM. Os trabalhos foram iniciados a 22 de Junho, com a clara menção à 

natureza da missão: “Trataremos de explorar os sítios que o Exmo Sr Delgado me 
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indicou na sua carta” (22 de Junho de 1879) e a última entrada no caderno de campo 

data de 18 de Julho. Durante sensivelmente um mês são efectuados levantamentos e 

recolhas nos seguintes sítios: Igreja Nova, Murgeira, Fonte Santa, Relva, Casas Velhas, 

Gonçalvinhos, Casal Pombal, Caeiros, Paz, Sobreiro, Casa Nova e… Penedo do Lexim. 

As recolhas efectuadas pelos serviços Geológicos foram depositadas no Museu 

dos Serviços Geológicos e foram objecto de um estudo dedicado genericamente ao 

“Paleolítico de Mafra” (Cardoso e Zbyszewski, 1978). A confrontação do caderno de 

campo de Joaquim Scolla parece indicar que estes materiais teriam sido recolhidos por 

este colector ainda que existam algumas lacunas: sítios referenciados por Scolla mas 

que não estão documentados no Guia Descritivo a Sala de Arqueologia Pré-Histórica 

(Ferreira, 1982) como sucede por exemplo com Penedo do Lexim ou Casas Velhas e 

recolhas na área de Mafra que não são referenciadas por Scolla como Louriceira e 

Moinho da Boavista. Partindo da compilação efectuada por J L. Cardoso e G. 

Zbyszewski foram efectuados trabalhos de prospecção em vários locais, tendo sido 

possível identificar no terreno a maior parte das ocorrências (Sousa e Pereira, 2005). 

No actual estado dos conhecimentos, parece que as recolhas efectuadas por Scolla 

no Penedo do Lexim terão sido das primeiras a serem efectuadas. O relato deste colector 

é sumário mas expressivo: “Hoje, 8 de Junho de 79 fomos explorando desde Mafra até 

/ao Penedo do Lexim, neste local/ Penedo do Lexim, encontramos / bastantes 

fragmentos de ca/cos, ossos de animais diverços, / e dentes; uma setta, e algumas pontas 

de faccas de sílex; e um machado” (Arquivo do INETI / IGM). À data destas recolhas 

Estácio da Veiga já não residia em Mafra e a sua obra estaria em curso de edição. A 

memória das recolhas efectuadas por Scolla ficou esquecida entre os arquivos da 

Comissão dos Serviços Geológicos até que foi recuperada do esquecimento por Ana 

Melo, estando em curso a publicação desta documentação (Sousa e Gonçalves, no 

prelo). 

 
Fig. 4.2: Desenho de machado de bronze recolhido no Penedo do Lexim por Possidónio da Silva (Martins, 1999, fig. 126: ANTT, 

Correspondência…, t. XXIV, em 8ª, doc. 4981, 1894) 
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Também Possidónio da Silva (fundador da Real Associação de Architectos civis e 

Archeólogos portugueses) teria efectuado investigações directas ou indirectas no 

Penedo do Lexim, conservando-se no seu espólio pessoal um desenho de um machado 

de bronze com a legenda “Desenho do fragmento de machado de bronze achado em 

Lechim próximo de Mafra” (Martins, 1999, fig. 126).  

O interesse de Possidónio da Silva pela temática da Idade do Bronze, e em 

particular, pelos machados de bronze inicia-se em 1866 (Martins, 1999, p. 234), quando 

efectua escavações arqueológicas na Abrigada (Alenquer). No Congresso de 1880, 

apresenta aliás uma comunicação subordinada ao tema “Sobre os machados de bronze 

encontrados em Portugal”. A referida peça do Lexim encontra-se em desenho datado de 

1894, posterior à referida comunicação e também após a publicação das Antiguidades 

de Mafra de Estácio da Veiga. Comparando o referido desenho com os machados de 

bronze de proveniência desconhecida publicados no catálogo do Museu Arqueológico 

do Carmo (Arnaud e Fernandes, 2005), pode ser aventado que um dos machados com 

proveniência desconhecida corresponda ao exemplar recolhido no Penedo do Lexim 

(idem, ibidem, p. 133: nº 253), com paralelos à metalurgia da Idade do Bronze recolhida 

neste local (Sousa et al, 2004).  

A ligação de Possidónio da Silva a Mafra estava alicerçada em laços familiares 

(um dos seus filhos instalou-se na vila) e também na sua conhecida rede de sócios 

correspondentes, em Mafra representada por Joaquim da Conceição Gomes, autor da 

obra “O Monumento de Mafra”. Esta ligação seria aliás reforçada após a doação do 

acervo à Biblioteca do Palácio de Mafra (Santana, 1998). É possível que obtenção do 

referido machado tenha sido efectuada por intermédio de Conceição Gomes, 

consubstanciando a primeira recolha artefactual efectuada neste sítio arqueológico. 

 

4.2. Destruição e salvamento 
 

Passado um século das primeiras referências de Estácio da Veiga, foi apenas na 

década de 70 do século XX que se operaram as primeiras escavações arqueológicas.  

Com a exploração de uma pedreira de brita nos anos 70 despoleta-se uma nova 

fase de investigação, marcada pelo ritmo da laboração das pedreiras entre 1968 até 

1977, última referência encontrada no Arquivo Histórico Municipal de Mafra.  
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A questão da identificação e da destruição do Penedo do Lexim assumiu um 

grande impacto na época, tendo sido publicados artigos em vários periódicos, 

nomeadamente na Capital (16 de Junho de 1970) e no Diário de Luanda (4 de Julho de 

1970). No pré 25 de Abril eram escassas as manifestações públicas de defesa do 

património e as criticas à destruição do mesmo tendo assim o caso do Lexim constituído 

um caso verdadeiramente excepcional. 

Paralelamente ao processo de classificação do sítio e da protecção do mesmo, 

foram efectuadas escavações arqueológicas autorizadas pela Junta Nacional de 

Educação. Simultaneamente ocorreram recolhas avulsas “não oficiais” promovidas por 

vários particulares. 

 

4.2.1. Escavações Arqueológicas 
 

4.2.1.1. Campanha de 1970 
 

As intervenções de carácter oficial foram iniciadas em 1970 (meses de Agosto e 

Setembro) sob a direcção do José Morais Arnaud, Vítor Oliveira Jorge e Vasco Salgado 

de Oliveira, na sequência de uma situação de emergência, após contactos com a 

Comissão de Arte e Arqueologia da Câmara Municipal de Mafra e autorizações da Junta 

Nacional de Educação. 

Foi efectuada uma primeira campanha de escavação, sob a responsabilidade 

científica daqueles investigadores (Arnaud et al, 1971). Os próprios autores realçam o 

carácter preliminar dos trabalhos, “que consistiram apenas na abertura de uma vala de 

sondagem, na plataforma média do cabeço, com as dimensões de 2,40 x 1,20 m e com a 

profundidade de 0,80 m, a menos de 1 m da zona atingida pela exploração da pedreira 

de basalto que existe no local (Arnaud, et al, 1971). Parece provável que parte do corte 

referido por estes investigadores tenha sido já destruída pela pedreira (Arnaud, 1974 / 

77, p. 398). Foi apresentada uma estratigrafia com quatro Estratos de ocupação.  

Os materiais arqueológicos recolhidos foram depositados no Museu Nacional de 

Arqueologia, espólio que tive a oportunidade de analisar em 1995 (Sousa, 1998), 

realçando-se uma recente actualização efectuada por Carla Matias em 2005. 

Os resultados desta campanha de escavação encontram-se descritos no Relatório 

Oficial depositado no Arquivo do actual IGESPAR. A publicação dos trabalhos 

descritos foi efectuada na revista “O Arqueólogo Português” (Arnaud, et al, 1971) 
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consubstanciando a primeira interpretação do Penedo do Lexim como povoado 

fortificado e apresentando-se a primeira proposta de faseamento de ocupação. 

Após a campanha de 1970, terá sido efectuada uma última fase de trabalho de 

campo em 1972 para a recolha de amostras para elaboração de datações de 

termoluminiscência (Whittle e Arnaud, 1975). 

 

4.2.1.2. Campanha de 1975 
 

Com a classificação em 1975 (DL 80/75, 22 de Fevereiro, editado em periódico 

local a 26/9/77), a laboração da pedreira foi interrompida. 

Após a classificação, um dos arqueólogos que integrou a primeira equipa, José 

Morais Arnaud, efectuou uma nova campanha de escavações, alargando a primeira 

sondagem. Os trabalhos decorreram entre 1 a 15 de Setembro de 1975, “totalizando 

vinte dias de trabalho útil” (Arnaud, 1974-77, p. 393). Os objectivos desta campanha 

seriam de âmbito pedagógico, funcionando como um “campo escola”. 

Tal como sucedeu com a primeira campanha de escavações, foi elaborado o 

relatório de escavações e produzida uma publicação preliminar (Arnaud, 1975-77). 

Nesta segunda campanha de escavações foram abertos dois quadrados 5 x 5 m, 

designados como quadrados A e B. Não existe referência exacta à implantação dos 

quadrados, referindo-se apenas que “a escavação foi iniciada junto ao corte aberto pela 

pedreira e pelos escavadores clandestinos na extremidade setentrional da plataforma 

média, no prolongamento da área onde se efectuara a primeira sondagem, que entretanto 

já tinha sido removida” (Arnaud, 1974-77, p. 393). Através desta descrição poderemos 

considerar que as referidas sondagens se localizam na área onde actualmente se faz o 

acesso ao sítio, ainda que seja de admitir que parte das sondagens tenha sido destruída 

após a conclusão dos trabalhos.  

É também referido um quadrado O-P (10 x 5 m) “englobando e cortando 

transversalmente o troço da muralha mais bem conservada da plataforma média” 

(Arnaud, 1974-77, p. 402). Refere-se igualmente a “existência de um pequeno muro, 

exterior e obliquo em relação à muralha principal que devia servir de reforço a esta e ao 

mesmo tempo “forrava” um torreão natural constituído por um afloramento basáltico 

proeminente” (idem, ibidem, p, 402). Neste sector não foi efectuada uma escavação em 

profundidade, tendo sido, aparentemente, apenas concretizada a remoção da vegetação. 
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A escavação realizada nos quadrados A e B não foi concluída, não se tendo 

atingido o substrato rochoso. Apesar destas limitações foram identificados 5 “estratos” 

que permitiram uma primeira reconstituição da ocupação do sítio. 

A segunda campanha de escavações envolveu adicionalmente dois estudos 

interdisciplinares, na área da arqueozoologia e da cronologia absoluta. 

Os estudos arqueozoológicos foram realizados por Angela von den Driesch e 

Barbara Richter (von den Driesch e von den Richter, 1976) equipa do Instituto 

Arqueológico Alemão, que simultaneamente desenvolveu a análise da fauna recolhida 

no Zambujal (von den Driecsh, von Den Boessneck, 1976).  

O Penedo do Lexim foi também abrangido por um estudo de cronologia 

absoluta, ensaiando-se a aplicação da termoluminiscência (Whittle e Arnaud, 1975), 

tendo sido datadas duas camadas. O ensaio produziu intervalos de tempo de grande 

amplitude (cerca de 1000 anos) mas que foram durante mais de 20 anos foram as únicas 

datas obtidas para o Penedo do Lexim. 

Pela análise dos artigos publicados, os estudos interdisciplinares terão sido 

efectuados sobre os materiais recolhidos na primeira campanha de 1970, não tendo a 

campanha de 1975 sido objecto de qualquer estudo de materiais. 

 

4.2.2. As Recolhas avulsas 
 

A documentação oficial apenas noticia as referidas campanhas arqueológicas 

embora tenhamos conhecimento, que paralelamente decorreram outras recolhas de 

material “não oficiais”, nomeadamente durante o processo de laboração da pedreira 

entre 1970 e 1975, como salvamento e por vezes de carácter clandestino, situação 

referida por José Morais Arnaud: “a estação, temporariamente liberta da pedreira, 

continua a ser um dos alvos predilectos dos escavadores clandestinos” (Arnaud, 1974-

77, p. 393). 

Foram estas recolhas, em elevado número, um dos principais motivos para a 

conversão da antiga cadeia (antiga Casa da Câmara) em estrutura museológica de 

carácter local, designada como “Centro de Estudos Históricos e Etnográficos Professor 

Raul de Almeida”. Esta instituição, fundada a 15 de Agosto de 1981, seria a depositária 

do espólio da Casa do Povo. A entrada massiva de peças arqueológicas provenientes das 

recolhas do Penedo do Lexim deverá ter sido uma das razões para a sua constituição, 

segundo entrevista ao Jornal Correio da Manhã datada de 17 de Maio de 1983: “ Em 
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1972, com a descoberta da estação arqueológica do Penedo do Lexim, surgiu a 

necessidade de se arranjar um local para guardar as peças encontradas” (p. 9). 

A este Centro de estudos sucede o Museu Municipal Professor Raul de Almeida 

criado em 21 de Fevereiro de 1995. 

O estudo do espólio do Penedo do Lexim, que se encontrava depositado no 

Museu Municipal Professor Raul de Almeida, sem qualquer designação de contexto de 

recolha, foi efectuado entre 1994 e 1996 pela signatária, tendo o conjunto sido 

designado como “colecção antiga” (Sousa, 1997 e 1998).  

A interpretação deste volumoso conjunto de materiais é efectivamente muito 

limitada pelo desconhecimento do local exacto das recolhas e da sua proveniência 

estratigráfica. 

A ausência de qualquer referência ao contexto de recolha contrasta com o 

espólio depositado no Museu Nacional de Arqueologia onde a maioria dos materiais 

apresenta ficha de recolha estratigráfica, razão pelo qual parece ser plausível que o 

espólio depositado no antigo Centro de Estudos Professor Raul de Almeida corresponda 

às recolhas antigas e não ao espólio recolhido nas duas campanhas de escavação. 

Entre a realização da minha tese de dissertação de mestrado em 1996 e a 

presente dissertação o número de materiais integrados na chamada “colecção antiga” 

aumentou substancialmente, com a incorporação de velhas recolhas (Sousa, 2007) num 

processo decerto suscitado pelas novas pesquisas. O total de 874 peças que foram 

incorporadas corresponde a três doações distintas.  

Regista-se a doação de António Pedroso Ferreira, o qual esteve na génese da 

identificação da destruição parcial do Penedo do Lexim pela pedreira de basalto. O 

referido doador terá sido informado da situação por uma habitante de Rebanque 

(Sintra). Efectuou diversas visitas ao sítio, recolhendo material diverso e adquirindo 

peças à equipa que laborava na pedreira de materiais, como um machado em bronze. 

Segundo o mesmo, os materiais teriam sido recolhidos na vertente Norte, na área de 

laboração da pedreira, sector designado como “locus 0” nos recentes trabalhos. As 

recolhas teriam sido efectuadas entre 1968 e 1970. 

Habitante de Pedra Furada (Sintra), António Pedroso Ferreira acompanhou ainda 

criança os arqueólogos Cunha Serrão e Prescott Vicente nas suas pesquisas no 

Complexo de Negrais e Olelas na década de 50, e, como estudante do Ateneu Comercial 

estava em contacto com o Dr. Farinha dos Santos.  
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Segundo A. Pedroso Ferreira, parte dos materiais arqueológicos recolhidos 

foram entregues no Panteão Nacional ao Dr. Farinha dos Santos e parte permaneceu na 

sua posse. Os materiais publicados no jornal A Capital suscitaram ao próprio um 

processo judicial tendo, nessa conformidade o espólio sido entregue às autoridades. Foi 

possível identificar junto da colecção antiga, a maior parte das peças que foram 

depositadas em 1970, embora em relação a um machado de bronze persistam as 

dúvidas. Na década de 90, Pedroso Ferreira entregou as peças remanescentes ao referido 

auto policial no Museu Regional de Sintra, tendo sido inventariadas e estudadas 

aquando da realização da tese de mestrado (Sousa, 1998). Finalmente em 2004, Pedroso 

Ferreira entregou à Câmara Municipal de Mafra um pequeno conjunto de materiais 

arqueológicos recolhidos em 1970 e ainda fotografias da época. Se o conjunto 

artefactual é pouco numeroso (3 números de inventário) e de interesse muito limitado 

(fauna malacológica, mamalógica e um artefacto de osso polido), o registo fotográfico 

assume particular interesse, uma vez que é escassa a documentação fotográfica das 

primeiras fases de laboração da pedreira. 

 

No ano de 2005 foram entregues por José Medeiros à Câmara Municipal de 

Mafra, dois artefactos de cronologia romana recolhidos no Penedo do Lexim. São duas 

peças de grande interesse patrimonial e científico (púcaro e unguentário de vidro), 

embora a ausência de contexto devidamente documentado arqueologicamente, imponha 

constrangimentos de interpretação. A recolha destas peças remonta ao verão de 1974, 

encontrando-se publicadas desde o ano de 1978 (Diário de Noticias). 

Para efectuar a contextualização da fase de recolha destas peças retomamos um 

texto com mais de 20 anos, em entrevista directa a José Medeiros: “Em 1972 houve um 

grupo de pessoas de Mafra que se juntou e começou a trabalhar fundamentalmente, para 

salvar o povoado neolítico do Penedo do Lexim, onde na altura existiam duas pedreiras 

que estavam com a continuidade, a dar cabo do povoado. Este grupo teve então a ideia 

de fazer o levantamento histórico-cultural de todo o concelho e arranjar um local para 

trabalhar. A Câmara Municipal de então dispensou-nos uma sala onde actualmente 

funciona a secretaria do liceu e lá, fomos juntando todo o material que íamos 

recolhendo. Em meados de 1978 passámos para um edifício restaurado que era da 

Câmara e foi restaurado por indicação do executivo da época, que tinha por intenção 

funcionar ali um Centro de Estudos (…). O Centro de estudos surgiu exactamente com 

o objectivo de salvar o espólio do Lexim e criar um espaço onde ficasse arquivado ou 
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exposto tudo o que estivesse relacionado com o património desta região” (O Carrilhão, 

1 de Agosto de 1986). Parte destas peças permaneceu no acervo do referido Centro de 

Estudos, mais tarde convertido no Museu Municipal Prof. Raul de Almeida. Parece 

claro que nem todos os materiais recolhidos permaneceram na reserva da referida 

instituição, como o provam os materiais romanos publicados em notícia de jornal de 

1986 apenas entregues em 2005 bem como outros materiais que se encontram 

noticiados no referido jornal, nomeadamente um vaso esférico que mais tarde seria 

publicada por J. Ludgero Marques Gonçalves (Marques Gonçalves, 1991), com a 

referência expressa de pertencer a José Medeiros.  

Sabe-se assim que várias peças do Penedo do Lexim permanecem na posse de 

particulares e, embora as mesmas não alterem a interpretação do sítio, seria importante 

congregar todas elas na colecção do Depósito Oficial de Bens Arqueológicos. 

 

Em Junho de 2005, a Câmara Municipal da Amadora oficia a Câmara Municipal 

de Mafra, informando-a que pretende restituir um grande conjunto de materiais 

arqueológicos, no total de 869 peças. Até então desconhecia-se em absoluto da 

existência desse acervo o qual deu imediatamente entrada no Depósito Oficial de Bens 

Arqueológicos, transitando do Gabinete de Arqueologia da Amadora para o Gabinete de 

Arqueologia de Mafra. A presença destas peças na referida instituição prende-se com o 

facto de o Gabinete de Arqueologia ter absorvido toda a documentação produzida por 

uma associação designada como ARQA, grupo de amadores de Arqueologia da 

Amadora, que terão efectuado recolhas avulsas por diversos pontos do país. Numa 

leitura geral pode considerar-se que os valores relativos entre os vários tipos de 

materiais são relativamente semelhantes ao da chamada “colecção antiga do Penedo do 

Lexim”, com grande representatividade da cerâmica e da fauna. 

Alguns dos materiais apresentavam indicação de proveniência nas fichas e /ou 

nas marcações antigas, a saber: 13-A; 13-B; 13-C; 13-E; Secção II/Contexto 2; Secção 

III; Topo do Penedo; Zona II; Zona III e Zona III/Camada 1. 

Assim, 15% das peças apresenta registo de proveniência embora esta informação 

não seja claramente utilizável uma vez que não conhecemos o seu significado. Apenas 

um dos conjuntos é claramente identificável: o “topo do Penedo” que significativamente 

corresponde a cerâmicas de construção (provavelmente romanas). 

As Zonas I, II, III poderiam corresponder a distintos pontos onde a pedreira 

estava a laborar, uma vez que nos foi indicado que as recolhas se fizeram junto à 
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pedreira. Para além destas zonas existem ainda as “Secções”, que por sua vez estão por 

vezes subdivididas em “contextos”. Verifica-se assim que a multiplicidade de registos 

poderá indicar a presença de vários colectores e a ausência de qualquer norma nas 

nomenclaturas, situação claramente reveladora do amadorismo e da falta de carácter 

científico destas recolhas. 

 

4.3. Projecto de investigação LEX POV (1998-2004) 
 

Em 1998, a Câmara Municipal de Mafra retomou as pesquisas neste sítio 

arqueológico (1998-2004), tendo sido aprovados e apoiados projectos que se integram 

no Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos (PNTA). Este projecto procurou 

revitalizar a investigação e valorização desta estação, cuja investigação foi interrompida 

por 23 anos, logo após a sua classificação como Imóvel de Interesse Público. 

Com a abertura do PNTA foi implementado um projecto designado como “LEX 

POV - O Penedo do Lexim e o Povoamento do Neolítico final e Calcolítico de Mafra”, 

com vigência entre 1998 e 2001. Deu-se continuidade ao projecto através do novo 

PNTA apresentado em 2002, “Neo Lex Pov - Do Neolítico à Idade do Bronze no 

Penedo do Lexim (Mafra)”, projecto que recebeu financiamento do Instituto Português 

de Arqueologia para o pagamento de datações de radiocarbono e para a realização de 

desenhos. Durante a vigência dos referidos projectos do PNTA foram ainda 

candidatados e aprovados projectos de apoio interdisciplinar do CIPA (Arqueozoologia, 

Paleobotânica, Geoarqueologia) e de protocolo entre o Instituto Português de 

Arqueologia e o Instituto Tecnológico e Nuclear (Arqueometalurgia, Radiocarbono). 

Entre 2004 e 2007, os estudos tiveram também o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian através da concessão de uma bolsa de doutoramento que permitiu suportar a 

maior parte da ilustração do espólio. 

A presente tese de dissertação baseia-se exclusivamente nos dados obtidos 

durante a vigência dos projectos desenvolvidos no decurso do Plano Nacional de 

Trabalhos Arqueológicos. Os dados obtidos nas campanhas anteriores são considerados 

a título comparativo. Não se pretende efectuar a reconstituição dos referidos trabalhos 

arqueológicos, considerando-se que a análise dos trabalhos prévios foi já efectuada 

aquando da tese de mestrado. 

Os trabalhos tiveram a co-direcção de Marta Miranda (2000-2004) e a 

colaboração dos arqueólogos Nuno Mota (1999), Carla Alves Fernandes (1998), 
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Alexandra Valente (1999 -2002), Marco Andrade (2003-2004), Marisa Cardoso (2003-

2004), Carla Martinho (2002-2004), Carla Matias (2002-2004) e Miguel Correia (2003-

2004), Carlos Pereira (2002-2004). 

Nas escavações participaram 195 voluntários: estudantes universitários de 

Arqueologia e jovens do concelho integrados em programas de ocupação de tempos 

livres. A partir de 2002 as escavações foram creditadas pela licenciatura em 

Arqueologia e História da Faculdade de Letras de Lisboa para a disciplina prática 

“Trabalhos de Campo e Laboratório”. Participaram ainda alunos da licenciatura em 

Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, História e História de Arte 

da Faculdade de Letras de Lisboa, Universidade São Paulo, Universidade de Córdova.  

A planificação das campanhas arqueológicas é sempre cativa das contingências 

da evidência arqueológica, apresentando-se em anexo uma brevíssima descrição dos 

objectivos e resultados obtidos nas seis campanhas realizadas, parcialmente publicada 

(Sousa, 2006). 

Embora o plano geral de intervenção tenha sido delineado em 1998, no início do 

projecto, o desenrolar das seis campanhas permitiu um reajustamento aos resultados que 

foram sendo obtidos e também face às circunstâncias externas que condicionam 

naturalmente a intervenção arqueológica. Estas circunstâncias externas foram o regime 

de propriedade do sítio, com um parcelamento de três proprietários distintos, dos quais 

apenas um deles, a família Duarte, autorizou os trabalhos arqueológicos. Por outro lado, 

desde a génese da identificação do sitio que se registaram sucessivas incursões 

clandestinas, algumas das quais tendo como objectivo a recolha de peças por pseudo 

amadores e outras perpetradas por indivíduos que vandalizaram as áreas de escavação 

não recolhendo (aparentemente) quaisquer materiais arqueológicos e provocando danos 

muito consideráveis no decurso da escavação. Por outro lado, o denso coberto vegetal e 

a protecção legal que detém (o sitio está classificado pelo seu património geológico, 

arqueológico e natural), o que dificulta uma leitura de conjunto do sítio. 

Numa futura fase de intervenção no sítio, considera-se fundamental proceder à 

aquisição dos terrenos, sua vedação e respectiva protecção para continuar a intervenção 

arqueológica e implementar um projecto de valorização e divulgação. 

A documentação fotográfica das peças foi efectuada pelo Prof. Dr. Victor S 

Gonçalves. As fotografias de campo por Ana Catarina Sousa, Marta Miranda e Valter 

Ventura. Os desenhos de materiais foram efectuados por uma vasta equipa: pedra 

lascada e o osso polido foram desenhados por Fernanda Sousa, cerâmica por Sandra 
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Leitão, Alexandra Valente, Marisa Cardoso, Liliana Carvalho, Patrícia Bargão, Mafalda 

Nobre, Carina Martins e Ana Isabel Dias, metalurgia por Rui Almeida e Carla 

Fernandes, queijeiras e pesos de tear por Carlos Pereira, pedra afeiçoada por Henrique 

Matias, adorno e a pedra polida por Marisa Cardoso. A cartografia foi efectuada por 

José Pedro Machado, as plantas e tipologias por Rui Almeida. 

 

O Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos permitiu a implementação em 

paralelo de vários projectos interdisciplinares, através da colaboração com o malogrado 

Centro de Investigação em Paleoecologia Humana. 

O estudo das faunas de mamíferos e aves foi dirigido desde 2000 pela Doutora 

Marta Moreno-García, com o projecto Penedo do Lexim: Projecto de Estudo 

Arqueozoológico (Moreno-Garcia, et al, 2003). 

A antracologia encontra-se em estudo pela Doutora Paula Queiroz, no âmbito do 

projecto As Paisagens da Plataforma Litoral a Norte da Serra de Sintra. Do Boreal ao 

Atlântico. Decorre o estudo dos carvões, tendo este projecto permitido o estudo 

comparativo com São Julião, o qual foi publicado em 2004 nos Cadernos de 

Arqueologia de Mafra [nº 2]. 

Foi também implementado um projecto de estudo geoarqueológico com o 

projecto, Estratigrafia e contexto geomorfológico do sítio pré-histórico do Penedo do 

Lexim (Mafra), dirigido pelo Doutor Diego E. Angelucci desde 2002, com a 

colaboração a partir de 2005 de João Araújo Gomes (Angelluci, 2006; Gomes, 2007). 

Para além destas colaborações, registam-se os estudos da fauna malacológica e 

de osteologia humana realizados por Marta Miranda (Miranda, 2006, 2007).  

Os concursos de colaboração com o Instituto Tecnológico e Nuclear e o Instituto 

Português de Arqueologia também propiciaram projectos interdisciplinares na área da 

Química. Assim decorreu o projecto A Metalurgia do Penedo do Lexim na Plataforma 

litoral a Norte da Serra de Sintra sob a direcção da Doutora Fátima Araújo. Foram 

integralmente analisadas através de fluorescência de raio x todos os artefactos 

metálicos, do Calcolítico e Idade do Bronze, objecto de publicação (Sousa, Araújo, 

Valério, Teixeira, 2004; Araújo et al, 2003). A cronologia absoluta foi financiada pelo 

Plano de Trabalhos Arqueológicos que permitiu r a realização de cinco datações de 14C 

por A.M.S no Laboratório Beta (EUA). Paralelamente foram efectuadas datações 

radiocarbónicas por método convencional no laboratório do Instituto Tecnológico e 

Nuclear sob a direcção do Doutor. A. Monge Soares.  
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4.4. A natureza da informação disponível em balanço 
 

As seis campanhas de escavação desenvolvidas entre 1998 e 2004 permitiram 

ampliar consideravelmente o conhecimento sobre o sítio, nomeadamente quanto ao seu 

faseamento e morfologia da ocupação. Como já referido, o estudo desenvolvido na 

presente tese centra-se exclusivamente sobre os trabalhos arqueológicos dos projectos 

LEX POV e NEO LEX POV, os quais propiciaram um volume de informação 

(materiais, documentação gráfica e fotográfica) considerável. As escavações “antigas” 

foram consideradas pontualmente, mas não são o objectivo central deste trabalho, sendo 

analisadas por confronto com os dados obtidos nas novas escavações. 
 

QUADRO 4.1: ÁREAS ESCAVADAS PENEDO DO 
LEXIM (1998-2004) 

Sectores Área escavada m2 
Locus 1 105 
Locus 2 8 

Locus 3-3b 70 
Locus 4 16 
Locus 5 130 
Locus 6 10 
Total 339 

 
Após seis campanhas, foram já escavados 393 m2. Para um total estimado de 

10500 m2, temos assim uma amostra escavada de cerca de 4% em relação à área onde se 

presume existir ocupação pré-histórica. 

Muito ainda está por descobrir, nomeadamente a planta da fortificação que 

apenas será possível entender após uma desmatagem geral do sítio e um plano de 

escavações acompanhadas pelo respectivo processo de restauro, uma vez que as 

estruturas são frágeis.  

Até à quarta campanha de escavação (2003) apontava-se para a existência de um 

modelo “natural” de fortificação que se afastava dos modelos mediterrânicos (Sousa, 

2003), leitura que foi completamente afastada após a escavação do locus 5, quando se 

identificou uma muralha e uma torre e uma concepção arquitectónica nos cânones 

usuais deste tipo de fortificações.  

Também ao nível da periodização do sítio se registaram substanciais alterações. 

Durante 24 anos propôs-se que a ocupação do sítio teria sido iniciada no Calcolítico. 

Apesar dos milhares de peças depositadas no Museu Municipal provenientes das 

escavações antigas não o indiciarem, nem os resultados da campanha de 1998 o não 
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revelarem, foi identificado um nível de ocupação integrável no Neolítico final na 

campanha de 1999, bem como um nível de ocupação romana em 2000. 

Se a base de campo é ainda um processo em construção, também os estudos de 

gabinete correspondem a um processo moroso e complexo. Para além dos trabalhos de 

escavação, foram efectuados os respectivos estudos de gabinete bem como várias 

parcerias interdisciplinares, a maior parte das quais ainda decorre, mas que já 

permitiram a utilização de alguns dados na interpretação geral do sítio que é aqui 

proposta. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

O mapeamento da história das pesquisas efectuadas neste sítio arqueológico 

revela uma história conturbada e uma informação que é necessariamente insuficiente 

face à dimensão do sítio. Povoados como Leceia tiveram 20 campanhas de escavação 

(Cardoso, 2003), Zambujal tem já 16 campanhas (sete das quais da última fase de 

pesquisas) e Vila Nova de São Pedro contou com 21 campanhas de escavação. Embora 

o número de campanhas e de dias de trabalho não tenha relação directa com o volume 

de informação (como pode ser entendido em Vila Nova de São Pedro), este tipo de sítio 

apenas pode ser efectivamente compreendido com uma amostra significativa. 

 

QUADRO 4.2:  
TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NO PENEDO DO LEXIM 

Sectores 1970 1974 1975 70? 1998 1999 2000 2002 2003 2004 
Locus 1           
Locus 2           
Locus 3           
Locus 4           
Locus 5  ?         
Locus 6           
Locus 0            

 Escavações oficiais 
 Recolhas avulsas 
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CAPÍTULO 5.  
CONTEXTOS EM ANÁLISE 
 
 
5.1. Morfologia, estratigrafia e faseamento 

 

A leitura da morfologia do Penedo do Lexim encontra-se muito dificultada por 

vários ruídos de leitura. Por um lado, como foi referido, a maior parte do local encontra-

se oculta por um denso coberto vegetal, com abundantes carrascos. No sopé conserva-se 

uma área de carvalhal antigo impedindo a leitura do sítio e a realização de um 

levantamento topográfico. Por outro lado, a pedreira operou alterações significativas na 

topografia do Penedo tendo cortado uma parte muito considerável do mesmo, num total 

aproximado de 3000 m2. 

Na década de 70, José Morais Arnaud e a sua equipa decerto que teriam a 

oportunidade de uma leitura de conjunto em termos de topografia, uma vez que ainda 

acompanharam as fases de destruição da pedreira, referindo a plataforma intermédia da 

seguinte forma: “uma [plataforma] média, com cerca de 33x15m a oeste e orientada no 

sentido norte-sul, contornando a plataforma superior”, “exposta aos ventos dominantes, 

tendo no entanto a vantagem de ser a mais ampla” (Arnaud, et al, 1971, p. 105-106). 

A leitura do terreno e as sondagens efectuadas sustentam uma proposta de 

delimitação da área escavada. O núcleo central, no qual foram efectuadas as escavações 

antigas e as recentes apresenta uma área de 1,4 ha, se ampliarmos a amostra até ao sopé, 

onde encontramos materiais de superfície, o perímetro alarga-se para 4,7 ha. No terreno 

adjacente, na vertente Oeste, regista-se ainda a presença de uma área de ocupação com 

uma área total de 3,4 ha. No total, a área do Penedo do Lexim pode abranger 8,1 ha, 

dimensão que o colocaria no topo da escala da Península de Lisboa mas grande parte da 

área corresponde a penedos e a áreas de vertente sem qualquer habitabilidade. 

Apesar das alterações operadas pela pedreira, é clara a presença de três grandes 

plataformas nas quais se desenvolve o Penedo. A leitura em 3 plataformas já havia sido 

referida nas primeiras intervenções arqueológicas (idem, ibidem, p. 105). 

 

1. Plataforma superior 

A Plataforma superior, pequeno reduto que corresponde ao cume da chaminé 

vulcânico, encontra-se completamente rodeada por afloramentos. É referida nos 

primeiros trabalhos como “a terceira, superior, côroa o topo do cabeço, é circular e 
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circunscrita, e tem um diâmetro de 15 m, dominando qual “acrópole” as outras duas” 

(Arnaud, et al, 1971, p. 105-106).  

Este era certamente o centro físico do sítio, controlando as plataformas 

inferiores, uma vez que a visibilidade e controlo de paisagem a partir deste observatório 

seria significativa. Trata-se de uma plataforma de reduzidas dimensões (95 m2 de área 

útil) rodeada por afloramentos basálticos que se constituem como uma verdadeira 

fortificação natural, reforçada por estruturas. Encontra-se directamente relacionada com 

a plataforma intermédia através de dois acessos, um deles provavelmente incluiu a 

colocação de prismas basálticos como degraus. A esta plataforma foi atribuída a 

designação de registo de campo – Locus 1. 

 

2. Plataforma intermédia 

A plataforma intermédia encontra-se delimitada internamente pelos penedos que 

rodeiam a chaminé vulcânica e externamente por linha defensiva, apresentando várias 

micro-plataformas delimitadas por afloramentos. Esta área corresponde ao principal 

espaço útil para a instalação doméstica das diversas comunidades que utilizaram o 

Penedo do Lexim como espaço de habitat. A estratégia de intervenção e a 

compartimentação natural desta plataforma não permite uma escavação «em área», 

tendo apenas sido sondadas algumas micro-realidades, permanecendo ainda por 

compreender grande parte da plataforma, parcialmente destruída pela laboração da 

pedreira. 

A análise da plataforma intermédia foi efectuada dividindo a mesma nos 

quadrantes Sul, Este e Oeste, estando o quadrante Norte praticamente destruído pela 

laboração da pedreira, truncando irremediavelmente a leitura. No mesmo plano 

altimétrico, plataforma intermédia, foram intervencionados 5 sectores: locus 0 

(escavações de José Morais Arnaud), locus 2, 3-3b, 4 e 6. 

A vertente Sul encontra-se compartimentada por grandes penedos verticais que 

nos remetem para a realidade pré-pedreira na vertente oposta. A área apresenta um 

declive considerável, quase em escarpa, sendo reduzidas as áreas com características de 

habitabilidade. Nesta vertente foram intervencionados dois sectores: locus 2 e 4. 

Locus 2 integra-se numa plataforma algo declivosa na vertente Sul do grande do 

grande afloramento vertical que separa abruptamente o locus 1 do locus 2. A grande 

torre basáltica decerto que exerceu atracção pelas comunidades pré-históricas. Seria 

importante determinar a presença ou ausência de vestígios conservados para determinar 
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o perímetro do povoado. Com efeito, a partir deste ponto o número de materiais de 

superfície reduz-se significativamente e altera-se a topografia.  

A pequena plataforma designada como locus 4 situa-se na plataforma intermédia 

do Penedo do Lexim, no mesmo plano altimétrico do que locus 0, 2 e 3. Constitui-se 

como extremidade Sul de plataforma, delimitada por afloramentos rochosos verticais na 

sua parte Sul, Oeste e Este. Trata-se de uma pequena plataforma e que poderá constituir 

o interface entre a plataforma intermédia e a plataforma inferior. O “espigão rochoso” 

que constitui a delimitação deste locus é uma marca física facilmente identificável no 

Penedo (apesar do denso coberto vegetal).  

A vertente Este foi profundamente marcada pela acção da pedreira. Apesar de 

teoricamente esta ser uma área rochosa com reduzida área útil, as pequenas plataformas 

foram densamente ocupadas a avaliar pela evidência arqueológica deste sector. As 

escavações desenvolvidas entre 1998 a 2004 desenvolveram-se quase exclusivamente 

na vertente Este, tendo sido intervencionado o locus 3-3b, locus 5 e locus 6. Apesar de 

muito escarpada, a vertente Este apresenta pequenas plataformas com vestígios de 

ocupação pré-histórica. Um dos factores que poderia concorrer para essa escolha é o 

abrigo dos ventos dominantes. Actualmente a área Oeste encontra-se muito batida pelo 

vento, mesmo durante o Verão. Ao invés, a vertente Este é muito abrigada (tendo 

mesmo dificultado o curso dos trabalhos), uma vez que se encontra protegida dos 

elementos. 

Grande parte desta vertente foi destruída com a pedreira. A laboração desta 

pedreira que afectou a integridade da área, devendo ter ocorrido deslizamentos de 

blocos de pedra e de sedimentos. 

Entre as plataformas da vertente Este destaca-se uma área rodeada por grandes 

afloramentos verticais, incluindo dois grandes penedos que funcionam como “porta” de 

entrada para esta vertente, incluindo um abrigo sob rocha. Situa-se na base do locus 1, 

sendo acessível directamente ao topo do Penedo através dos referidos penedos e dista 

apenas 15 m da área afectada pela pedreira. Esta área situada na vertente Este foi 

designada como locus 3, subdividida em dois espaços. Foi designado como locus 3 o 

abrigo sob rocha e locus 3b à vertente e a plataforma compreendida entre dois grandes 

afloramentos verticais. A plataforma locus 3b e a zona de abrigo locus 3 correspondem 

a uma área de transição entre os vários sectores. A área do locus 3-3b está rodeada por 

grandes afloramentos verticais, incluindo os dois grandes blocos que funcionam como 
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“porta” de entrada para esta vertente. Entre eles regista-se a presença de abundantes 

blocos soltos que poderiam funcionar como fecho da mesma entrada. 

A vertente Este do Penedo do Lexim corresponde a uma área muito inclinada 

com abundantes afloramentos basálticos. Com esta topografia, parece pouco 

compreensível a existência de áreas de ocupação. No entanto, foram recolhidos alguns 

materiais arqueológicos em toda esta área, estando desde logo afastada a hipótese de 

arrasto agrícola, uma vez que o número de penedos que corta a área não permitiria a 

utilização de arados ou outros instrumentos de cultivo. A meia encosta foi implantada 

uma área de escavação, locus 5 o qual não corresponde propriamente a um lugar 

compartimentado dentro do Penedo tal como sucede para os restantes loci, mas 

provavelmente se insere à segunda linha de muralha, em estreita associação com a área 

de ocupação do locus 3. 

Foi identificado e escavado um outro abrigo sobre rocha, designado como locus 

6. Este sector situa-se entre duas plataformas: a plataforma em que se insere o locus 3 e 

a área de vertente onde foi construída a muralha (locus 6). Este sector implanta-se na 

vertente Este do Penedo do Lexim que corresponde a uma área muito declivosa com 

abundantes afloramentos basálticos. A área constitui uma pequena plataforma 

sobranceira a um grande afloramento basáltico que marca a separação com o locus 3.  

 

A vertente Oeste é a área mais aplanada de todo o Penedo, proporcionando boas 

condições de habitabilidade. Integrando os dois acessos ao topo do Penedo (plataforma 

superior). No âmbito do novo plano de escavações desenvolvido entre 1998 e 2004 não 

foi possível efectuar escavações nesta plataforma por condicionalismos dos 

proprietários. Foi porém aqui que se efectuaram as primeiras escavações nos anos 70, 

sendo agora designado como locus 0. Os trabalhos arqueológicos efectuados nos anos 

70 consistiram em duas sondagens 5 x 5 m que revelaram níveis de ocupação desde o 

Calcolítico inicial à Idade do Ferro e troços de muralhas constituídas por blocos de 

basalto (Arnaud, Jorge e Oliveira, 1971; Arnaud, 1974 / 77).  

 

A vertente Norte foi integralmente destruída com a laboração da pedreira. A 

observação das actuais extremidades Norte da vertente Este e Oeste parecem indicar que 

a muralha se prolongaria para esta área.  
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Fig. 5.1. Implantação dos sectores de escavação em levantamento ortofotogramétrico 
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3. Plataforma inferior 

O estudo de um povoado desta natureza implica uma leitura que transcende o 

perímetro da chaminé vulcânica, particularmente os terrenos que se encontram a Oeste, 

Sul e Norte (a vertente Este é muito mais pronunciada). A delimitação precisa dos 

limites do povoado é sempre complexa e requer um processo de estudo muito moroso. 

A complexidade deste tipo de análise é bem patente quando confrontamos dois dos 

sítios congéneres paradigmáticos: Zambujal (Torres Vedras) e Leceia (Oeiras). O 

“castro” do Zambujal foi objecto de numerosas campanhas de escavação, encontrando-

se em estudo há 65 anos. No entanto, foi apenas em 1995 que o Instituto Arqueológico 

Alemão procedeu a um programa de estudos para a vertente do povoado efectuando 6 

sondagens que permitiram a identificação de níveis de ocupação e área fortificadas, 

quintuplicando a área que se julgava corresponder ao complexo construtivo do 

Zambujal.  

Quanto ao Penedo do Lexim, a área “útil” entre a chaminé vulcânica não é muito 

grande pelo que se perspectiva a existência de níveis de ocupação na sua base, 

identificados através de prospecção (Lexim 2) e sondagens (Lexim 3). 

 

5.1.1. Amostra escavada 

 

A compartimentação sectorial usada durante os trabalhos de escavação 

efectuados entre 1998 e 2004 dificulta assim uma real compreensão do povoado, óbice 

particularmente limitativo quando procuramos identificar plantas, fases de construção, 

linhas defensivas. 

Para a descrição estratigráfica do Penedo do Lexim muito contribuíram as 

análises de campo efectuadas por Diego E. Angelluci, seguindo genericamente a 

metodologia publicada na monografia do extinto CIPA (Angelluci, 2003). A publicação 

dos estudos geoarqueológicos encontra-se ainda em preparação. 

Perante o denso coberto vegetal e face às dificuldades logísticas, não foi possível 

efectuar um levantamento topográfico da área, tendo sido efectuado a referenciação de 

pontos em cada um dos sectores. A estes pontos foi atribuída a cota relativa de 0.00m 

esperando-se numa fase subsequente efectuar a ligação altimétrica entre os vários 

sectores. 
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Fig. 5.2: Implantação esquemática dos sectores de escavação 

 

5.1.1.1. Locus 1 

 

Este sector foi intervencionado nas campanhas de 1998, 1999, 2000, 2002 e 

2003, num total de 105 m2, correspondendo ao topo do penedo. 

A informação disponível parece indicar que esta plataforma não foi escavada por 

José Morais Arnaud (Arnaud et al, 1970; Arnaud, 1974-77) mas deverá ter sido afectada 

por escavações clandestinas, com indicação clara nos materiais provenientes das 

recolhas da ARQA. Estes vandalismos antigos e os que acompanharam as recentes 

escavações dificultam a leitura estratigráfica do sítio. 

Em termos gerais, trata-se da única área que se encontra praticamente toda 

escavada. Grande parte do esforço das primeiras campanhas foi investida neste sector 

porque se considerou que a área central do povoado poderia dar a chave para a 

compreensão do sítio. Deixou-se ainda por escavar alguns metros quadrados para 

permitir futuras intervenções arqueológicas. 

Critérios de natureza patrimonial impediram-me de efectuar a escavação integral 

de toda a área aberta, uma vez que a sua concretização acarretaria o levantamento das 

estruturas habitacionais. Até à definição do plano de valorização do sítio optou-se por 

não remover estas estruturas. Nestas circunstâncias, planificou-se a realização de uma 
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área sondagem com a sequência integral, tendo para tal sido seleccionada a coordenada 

7. 

 

As características de implantação condicionaram a reduzida potência 

estratigráfica deste sector. Protegido por uma coroa de afloramentos, a erosão é 

reduzida, ainda que as aportações sedimentares se limitem à decomposição vegetal e à 

desagregação do basalto. Apesar de constituir o locus onde se detectaram mais fases de 

ocupação, a potência estratigráfica é reduzida, não ultrapassando os 60 cm de espessura. 

Pode considerar-se a presença de 4 grandes horizontes sedimentares 

correspondendo a 6 fases. Este desfasamento entre horizontes sedimentares e fases de 

ocupação foi originado pela presença de vários episódios de ocupação do espaço que 

marcam estratigraficamente o registo arqueológico, embora não se consubstanciem em 

camadas ou solos.  

O solo é aqui entendido como “o resultado da acção de processos activos junto à 

superfície terrestre, que dão origem, no seu conjunto, a um “corpo natural, dinâmico, 

resultado das interacções entre processos químicos, fiscos e biológicos, que se origina 

na zona de contacto entre a atmosfera, litosfera e biosfera (Magaldi e Ferrari, 1984) 

(apud Angelucci, 2003, p. 57).  

Identificam-se os seguintes horizontes sedimentares: UE 1, UE 2, UE 8 e UE 19. 

Entre os níveis de ocupação (UE 8 e 19) não foi encontrado qualquer hiato sedimentar, 

pelo que se tornou complexa a individualização do interface das duas camadas. Neste 

caso, os materiais recolhidos receberam a designação UE 8 / 19. Os horizontes de 

ocupação estão associados a diversas estruturas domésticas. 

A UE 1 corresponde a uma camada superficial constituída por um sedimento 

muito solto, humoso, composto por uma grande percentagem de raízes e bolbos. Cor do 

solo segundo o código Munsell: húmido é de 7.5 YR 3/1 (very dark gray); seco 10YR 

4/1 (dark gray). Corresponde ao Horizonte O (Angelluci, 2003). Em termos genéricos, 

esta camada apresenta materiais arqueológicos que tipologicamente podem ser 

integráveis no Calcolítico, com alguns materiais da Idade do Bronze e romanos (telhas), 

e sem nenhum material identificável tipologicamente com o Neolítico final. Verifica-se 

que a perturbação terá atingido fundamentalmente as camadas superiores de ocupação. 

As profundas alterações operadas pelos vandalismos antigos e recentes devem ter 

originado misturas entre a camada superficial e as camadas subjacentes. Nas áreas com 

violações recentes, é visível por vezes, que embora o sedimento se encontre à superfície, 
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corresponde em termos de coloração e granulometria, a camadas subjacentes 

(nomeadamente à UE 2 e UE 8). 

A U.E. 2 caracteriza-se por um elevado nível de compactação e dureza, e 

apresenta uma coloração muito escura, coloração Munsell: seco 10 YR 3/2 (very dark 

grayish brown) e húmido 10 YR 4/1 (dark gray). Corresponde ao Horizonte A, fase de 

abandono do sector. Integra um número variável de blocos de basalto e de calcário de 

dimensões pequenas e médias. Em termos sedimentológicos parece existir uma 

equivalência entre esta camada e o “Estrato 2” identificado por José Arnaud que 

também refere a coloração escura e a compactação da terra. Esta camada foi 

interpretada como a sobreposição dos níveis de abandono do Calcolítico, Idade do 

Bronze e Período Romano.  

A U.E. 8 encontra-se no nível de ocupação do Calcolítico pleno, correspondendo 

à camada que se deposita entre e sob o amontoado de pedras U.E. 3, coberto pela U.E. 2 

e 1, cobrindo a U.E. 19. O sedimento apresenta a coloração Munsell 10 YR 3/2 (very 

dark grayish brown), com uma compactação menor que a UE 2. Corresponde ao 

horizonte B. Trata-se do solo de ocupação com o número de materiais arqueológicos 

(artefactos e fauna) mais elevado de todo o locus 1 (e mesmo de todo os sectores 

escavados no Penedo do Lexim, apenas paralelizável à UE 8 de Locus 5). Regista-se a 

presença de concentrações de materiais sem estruturação, os quais foram 

individualizados com a designação de solos e numerados por ordem de identificação. 

Estas áreas de concentração estão estruturadas no perímetro da escavação, junto aos 

afloramentos que delimitam a plataforma do Locus 1, fora da área habitacional. À UE 8 

estão associadas diversas estruturas: UE 3, UE 6, UE 7, UE 11, UE 12, UE 15, UE 20, 

27, 28, 29, 30. 

A UE 19 corresponde à camada base do sector. Apresenta-se muito pulverulenta, 

com sedimento de granulometria fina, coloração acinzentada com cor dominante 2.5Y - 

5/3 (reddish brown) e integrando um abundante número de lajes de basalto em 

desagregação, com pequena dimensão. Corresponde ao Horizonte E. Esta camada 

deposita-se directamente sobre o afloramento rochoso, com uma cota de topo e de base 

muito irregular, apresentando uma espessura média de 57 cm. Os materiais cerâmicos e 

faunísticos ficaram impregnados com este sedimento, sendo facilmente reconhecíveis e 

distintos da U.E. 8. A presença de materiais integráveis tipologicamente no Neolítico 

final, nomeadamente taças carenadas e bordos denteados, parece indicar que se tratava 

de um nível preservado até porque é significativo que na camada sobrejacente (UE 8), 
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estavam completamente ausentes estes materiais, parecendo sugerir a preservação deste 

horizonte sedimentar. As datações radiocarbónicas indicam contudo perturbações. 

Numa leitura mais fina da distribuição dos referidos fósseis indicadores parece existir 

áreas de concentração: a ocupação do Neolítico final poderá ter tido uma expressão 

reduzida e ter sido incorporada nos níveis do Calcolítico inicial. À UE 19 está associada 

a estrutura UE 25.  

O afloramento rochoso surge de distinta forma na plataforma. Em alguns pontos 

verifica-se a presença de prismas basálticos em posição vertical, correspondendo ao 

cume da chaminé vulcânica, noutros surge como afloramento laminado. Também a 

deposição sedimentar sobre o afloramento é distinta. Não foi possível remover 

integramente todo o sedimento, mas verifica-se que este pode ser coberto directamente 

pela UE 1, UE 2, UE 8 e apenas é coberto pela UE 19 nas áreas com maior potência 

estratigráficas, a que corresponde a área central da plataforma. 

 

A estes 4 horizontes sedimentares correspondem 6 fases que marcam a história 

de ocupação do núcleo central do Penedo do Lexim: Fase 6 (alterações pós 

deposicionais), Fase 5 (abandono), Fase 4 (Ocupação romana), Fase 3 (Idade do 

Bronze), Fase 2 (Calcolítico pleno), Fase 1 (Neolítico final / Calcolítico). 

 

Consideram-se como Fase 6 – alterações pós deposicionais, as marcas físicas 

dos inúmeros “buracos” que perturbaram de forma muito grave a leitura estratigráfica 

desta área. Deve ser realçado que este sector foi o mais afectado pelos actos de 

vandalismos, antigos e recentes, muito provavelmente porque se situa junto ao acesso 

ao sítio e porque constitui o ponto mais proeminente. Estes episódios de vandalismo 

foram particularmente graves durante a campanha 2(1999), tendo sido apresentado 

queixa às autoridades policiais e às instituições de tutela do património (então IPA e 

IPPAR). A descrição circunstanciada destes episódios foi efectuada na monografia 

publicada em 2000 (Sousa, 2000). A partir de 2000 a situação estabilizou, verificando-

se apenas pequenos remeximentos. Todos os vandalismos que decorreram durante a fase 

de escavação foram registados fotograficamente e em planta, tendo os materiais 

recolhidos nos buracos efectuados sido identificados e individualizados. 

Para além dos vandalismos que ocorreram em simultâneo às campanhas de 

escavação, foram identificadas em escavações três ocorrências anteriores que devem 

corresponder a violações com alguns anos (a avaliar pela presença de latas, canetas e 
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papel em desintegração). Foram também identificadas a UE 13, área de violação antiga 

situada no quadrado C6, a UE 14, área de violação recente (1999) do quadrado D7 e 

U.E. 21 em E4. Para além da presença de materiais modernos, estes níveis de intrusão 

foram identificados através da presença de sedimento solto, mais claro, blocos de pedra 

soltos e com muitos elementos orgânicos (bolbos), com coloração Munsell dominante 

de 10YR 4/2 (dark grayish brown).  

Esta fase, não corresponde a um episódio arqueológico mas deixou marcas 

profundas no registo arqueológico, não podendo ser subtraída na interpretação geral do 

sítio. 

 

Em termos efectivos, a última fase de ocupação deverá ser designada como Fase 

5 - Abandono. Os níveis de abandono e de sedimentação superficial são formados pela 

UE 1 e UE 2. Num mesmo horizonte podemos considerar três momentos de abandono. 

O primeiro terá ocorrido no Calcolítico pleno, uma vez que estão completamente 

ausentes os materiais integráveis no Calcolítico final, nomeadamente a cerâmica 

campaniforme. O Locus 1 viria a ser reocupado no final da Idade do Bronze, sem 

prolongamento para a Idade do Ferro, com o segundo momento de abandono. Regista-

se ainda uma ocupação esporádica do período romano e um abandono no período 

imperial. 

As UE 1 e 2 integram materiais das várias fases de ocupação, sendo provável 

que a UE 2 correspondesse ao nível das últimas ocupações do Calcolítico, com escassa 

sedimentação posterior, tendo assentado directamente as ocupações da Idade do Bronze 

e do Período Romano. Estas ocupações devem ter sido muito episódicas, não se tendo 

formado qualquer horizonte de ocupação, apenas se individualizando contextos que 

cortam o nível de abandono UE 2. Assim esta UE é cortada pela UE 22, 24, 26/27, 

depósitos integráveis no período romano e pela UE 17, concentração de material 

integrável na Idade do Bronze. 

 

A Fase 4. Ocupação romana encontra-se evidenciada pelas UEs 22, 24 e 26/27. 

Desde a primeira campanha em 1998 que verificámos a presença de telhas (imbríces), 

no locus 1, concentrando-se na extremidade Oeste da plataforma superior. Sendo 

altamente improvável o arrastamento deste tipo de materiais para o topo do Penedo, 

ficou em aberto a interpretação funcional destes materiais. Durante a campanha 2002, 

avolumaram-se as evidências de materiais de construção, associadas a áreas de 
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concentração de materiais romanos que cortaram os níveis de abandono Calcolítico. A 

U.E. 22 -apresenta a coloração 10YR 4/2 (dark grayish brown), correspondendo a bolsa 

em D4 onde se identificaram materiais cerâmicos e de construção. A U.E. 24 

corresponde a bolsa de sedimento muito solto, com raízes e terra muito granulosa. 

Regista-se algum material arqueológico Calcolítico pleno juntamente com materiais 

romanos. 

Para além destas bolsas de materiais foi ainda identificada uma possível 

estrutura, U.E. 27. Trata-se de uma estrutura de área semicircular constituída por blocos 

de média /grande dimensão, maioritariamente de basalto e alguns elementos calcários. 

Os blocos de pedra cobrem a UE 3 (aglomerado pétreo de uma estrutura habitacional 

Calcolítico) e a UE 7 (lajeado). No interior e na área anexa desta estrutura (U.E. 26) 

foram recolhidos vários fragmentos de cerâmica a torno, incluindo um grande 

fragmento de um vaso de aprovisionamento, um fragmento de ânfora e outros materiais 

relativamente bem preservados.  

Para além destes contextos individualizados, os materiais romanos surgem ainda 

nos níveis de abandono (UE 1 e 2), nomeadamente na área Oeste do locus 1. 

Os contextos identificados não permitem compreender em que tipos de 

estruturas seriam utilizados os imbrices recolhidos, uma vez que não se coloca a 

hipótese de arrastamento de sedimento. Não tendo sido identificado qualquer muro, 

podemos avançar com uma construção frustre, aproveitando eventualmente a matéria-

prima das estruturas calco líticas. 

A maior parte dos materiais cerâmicos recolhidos corresponde a cerâmica 

comum, de difícil integração cronológica fina mas a presença de um fragmento de 

ânfora Maña C2 parece indicar uma cronologia antiga, do período republicano. Esta 

cronologia estaria de acordo com a tipologia das evidências identificadas: uma 

implantação de altura, possivelmente uma vigia. A interpretação proposta é também 

compatível com os projécteis de chumbo identificados nas proximidades – Casais da 

Raimonda. Face ao número elevado de vestígios romanos na área envolvente ao Penedo 

do Lexim, é possível que o sítio tivesse sido esporadicamente utilizado, colocando-se 

com muitas reservas uma utilização funerária de época imperial flaviense, num outro 

sector (Sousa, 2007). 

 

A ocupação da Fase 3. Idade do Bronze encontra-se particularmente 

representada pela presença de materiais metálicos. Tal como sucedeu para os níveis de 
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ocupação romanos, a ocupação terá sido episódica e assentado sobre os níveis de 

ocupação calcolíticos. 

Para além de algumas cerâmicas de tipologia da Idade do Bronze recolhidas na 

fase de abandono (UE 1 e UE 2), destaca-se sem dúvida a presença de um conjunto de 

materiais metálicos em associação: Ponta de lança (IGN.017.05567, E4-42, UE 2), 

Cinzel (IGN.017.09655, E4-40), Argola (IGN.017.05561; E4 – 50), assentando sobre o 

lajeado calcolítico UE 3. Não se identificou qualquer distinção sedimentar na UE 2, 

camada que embala este conjunto de materiais. 

As três peças metálicas constituem um conjunto muito limitado para poder falar 

de um verdadeiro “depósito”, mas a proximidade planimétrica das peças e a sua 

integração cronológico-cultural parece indicar a contemporaneidade das mesmas. A 

morfologia da ponta de lança aproxima-a de exemplares de Pragança, de Veiros e Porto 

do Concelho (Melo, 2000). As argolas estão também largamente representadas em 

outros contextos do Bronze Final da Estremadura portuguesa. As argolas, a ponta de 

lança e o machado de alvado parecem integrar o Penedo do Lexim no chamado “Bronze 

Atlântico”, conceito quase centenário e que corresponde a uma leitura histórico-cultural 

fortemente baseada na metalurgia mas que a transcende. O debate da real identidade de 

uma unidade cultural atlântica continua em aberto (Jorge, 1998), considerando os 

grandes desequilíbrios do conhecimento arqueológico para este período. Os materiais 

foram já analisados (Sousa, et al, 2004) tendo evidenciado tratar-se de cobres arsenicais 

com distintas percentagens de cobre, arsénio e a presença de chumbo. Posteriormente a 

esse estudo foram ainda identificados ponderais. A presença de materiais metálicos da 

Idade do Bronze Final é uma constante em povoados fortificados, nomeadamente em 

Zambujal, Pragança. 

Para além deste conjunto, refira-se também a presença de uma unidade 

sedimentar integrável na Idade do Bronze (sem materiais metálicos). A U.E. 17 

corresponde a bolsa localizada no quadrado C6 que apresenta elevados níveis de 

concentração de lajes, delimitada a Oeste pelo afloramento e por alguns blocos pétreos 

de média dimensão, no quadrado C6. Trata-se de uma camada quase exclusivamente 

constituída por lajes de basalto e elevado número de materiais arqueológicos sendo 

escassa a terra entre estes elementos. Regista-se um pendor S – N na acumulação, sendo 

claramente maior a potência junto do afloramento (Sul). Corresponde a uma área de 

detrito doméstico com vários momentos de utilização que podem ser evidenciados em 
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áreas e camadas de concentração de materiais, sobretudo cerâmicos e faunísticos. Foram 

recolhidas cerâmicas carenadas, fundos, vasos de colo integráveis na Idade do Bronze. 

 

A Fase 2. Calcolítico pleno corresponde ao principal momento de ocupação 

deste sector, associando-se ao horizonte sedimentar UE 8 e a um conjunto de estruturas 

e de unidades sedimentares que consubstanciam uma ocupação doméstica intensa. 

Apesar do conjunto de unidades ser genericamente associado a uma mesma fase poderá 

ter existido uma diacronia interna, não identificável claramente em termos 

estratigráficos. A impossibilidade de efectuar um conjunto significativo de datações 

também dificulta essa perspectiva diacrónica. 

Em associação ao nível de ocupação UE 8 encontra-se uma provável estrutura 

habitacional, designada como EH1B (estrutura habitacional 1b) que integra o 

aglomerado pétreo UE 3, o lajeado UE 7 e os buracos de poste UE 12, 12, 28 e 30. 

O aglomerado pétreo designado como U.E. 3 integra blocos de basalto e de 

calcário de média e grande dimensão. Foram identificados 4 buracos de poste 

estruturados, agrupados em 2 pares: U.E.12 -11 e UE 28-30. Em associação com a EH1, 

encontra-se um lajeado de calcário (UE 7), que apoia a UE 3, podendo situar-se na 

entrada da EH1A. Ao longo das sucessivas campanhas de escavação, foram várias as 

hipóteses de integração cronológico-cultural do lajeado UE 7. Na campanha 3(2000) foi 

desmontado parte do lajeado, tornando possível compreender que a estrutura estava 

coberta pela U.E. 8 e cobria a U.E. 19. 

 

Para além deste conjunto de estruturas de carácter habitacional, foram ainda 

identificadas duas estruturas de tipologia construtiva de tipo “muralha”. No locus 1 não 

era previsível a identificação de qualquer tipo de estrutura defensiva uma vez que esta 

plataforma se encontra completamente rodeada por afloramentos.  

Apesar de não ser possível identificar “muralhas” neste sector, duas estruturas 

assumem algum paralelismo formal e volumétrico: a UE 20 e a UE 29. A UE 20 

corresponde a um tramo de ligação entre dois afloramentos, constituído por um aparelho 

de pedra muito imbricado com várias fiadas de pedra, constituído apenas por basalto de 

média/grande dimensão e com escasso de sedimento sob a camada superficial (esta 

última muito subtraída pela presença de fortes raízes). Possuímos apenas a “face” W 

desta estrutura, não sendo possível escavar a área da provável face E (coordenada 8) 

dada a abundância de raízes. Foi identificada uma espécie de “entrada” onde se 
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depositava sedimento da UE 8 e algumas lajes de reduzida dimensão. Esta área 

encontra-se delimitada por grandes blocos. A U.E. 29 corresponde a um muro 

constituído por enormes blocos prismáticas basálticos preenchidos por blocos 

irregulares de menores dimensões. A morfologia desta estrutura é semelhante às 

publicadas por Arnaud na campanha de 1970 no locus 0 e à estrutura identificada no 

locus 5. Provavelmente este muro apenas fecha os dois penedos, não fazendo parte de 

outra estrutura mais complexa. Na base do muro U.E. 29 encontrava-se um sedimento 

cascalhento designado como U.E. 31. Esta camada antrópica revela poucos materiais 

arqueológicos e parece constituir um pavimento base do lajeado, com a coloração 

Munsell 7.5 YR 4/3 (reddish brown). 

Na área periférica da plataforma (ocupada na área central pela EH1) encontram-

se estruturas pétreas de forma subcircular, com reduzido nível de estruturação, no 

interior das quais se identificou um enchimento sedimentar da mesma matriz que a UE 

8 mas com distinção em termos de coloração e de granulometria. Estas estruturas foram 

interpretadas como lixeiras estruturadas, embora a presença de alguns sinais de 

combustão possa indicar que terá ocorrido combustão nesta área, não se podendo 

contudo seguramente identificar como lareiras estruturadas (UE 5-6 e UE 9-15). 

Para além das lixeiras estruturadas foram ainda identificadas 4 concentrações de 

material, designadas como “solos”, que podem corresponder a realidades semelhantes à 

UE 5 e UE 9 mas sem a presença de estrutura de contenção. 

 

A Fase 1. Neolítico final / Calcolítico inicial corresponde ao primeiro momento 

de ocupação do locus 1, integrando-se na fase inicial de ocupação do sítio. Em termos 

de horizonte sedimentar corresponde à UE 19. Esta camada apresenta subdivisões 

sedimentares. A U.E. 19a apresenta grande regularidade sedimentológica, com áreas de 

concentração de material, correspondendo ao nível de ocupação. Esta camada assenta na 

U.E. 19b, nível de cascalheira, com lajes basálticas de reduzida dimensão. Para além 

disso registam-se as bolsas U.E. 19c, área de com sedimento mais escuro, cascalho 

muito solto e a U.E.19d: mancha amarelada (D7 / E7), podendo corresponder a rocha 

em desagregação.  

A este primeiro nível de ocupação está apenas associada uma estrutura, 

designada como EH1A (Estrutura habitacional 1A). Trata-se também de uma unidade 

habitacional que ocuparia a maior parte da área útil da plataforma. A UE 25 é uma área 

estruturada por prismas basálticos que apresenta uma considerável largura. O troço 
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Oeste da cabana deverá ter sido fortemente afectado pela construção do lajeado UE 7. A 

U.E. 25 é constituída exclusivamente por prismas de basalto, com grandes blocos 

preenchidos por pequenos blocos desta matéria-prima. O calcário, presente nas 

estruturas do Calcolítico pleno, está ausente nesta fase. Junto à UE 25 foram recolhidos 

alguns fragmentos de cerâmica de revestimento. Embora de escassa dimensão, esses 

fragmentos são dos únicos recolhidos no locus 1. 

A completa ausência de materiais integráveis no Neolítico final quer nas 

camadas de abandono quer no horizonte de ocupação calcolítica, parecia indicar que 

este nível se encontrava preservado. No entanto, as datações absolutas não vieram 

confirmar a leitura estratigráfica. Esta contradição só seria cabalmente esclarecida com 

a efectivação de um programa de datações absolutas.  

 

5.1.1.2. Locus 2 

 

Esta área apenas foi sondada sumariamente no Locus 2, numa área 2x2 m 

escavada em 1998. Integra-se na plataforma intermédia, vertente Sul. A escassa 

potência estratigráfica levou-nos a não prosseguir os trabalhos neste sector. 

Apesar da área ser muito reduzida (4 m2) e de se não ter identificado qualquer 

contexto conservado, o número de materiais recolhidos foi significativo, reportando-se 

exclusivamente a um contexto cronológico-cultural do Calcolítico inicial. 

 

A sequência estratigráfica identificada reveste-se de grande linearidade 

deposicional, uma vez que não foram encontrados contextos arqueológicos preservados.  

Foram identificados apenas dois horizontes sedimentares: UE 1 e UE 4. A UE 1, 

corresponde ao nível superficial, horizonte O. Esta camada apresentava numerosos 

elementos orgânicos, coloração Munsell 7.5 YR 3/1 (húmido); 10YR 4/1 (seco). 

Verifica-se a presença de abundantes materiais arqueológicos (Calcolíticos). Cobre 

directamente a UE 4, nível de cascalheira que corresponde ao horizonte E, integrando 

alguns materiais arqueológicos. Trata-se do nível de desagregação da rocha base, que se 

apresenta como uma rocha superfície laminada. Os afloramentos (penedos) que se 

encontram à superfície apresentam um significativo grau de erosão, com arestas menos 

vivas. 
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5.1.1.3. Locus 3-3b 

 

Desde o início dos nossos trabalhos no Penedo do Lexim, a população local 

referia uma “gruta” de grandes dimensões, hoje destruída pela laboração da pedreira 

segundo indicações das publicações e dos populares. Nessa cavidade foram recolhidos 

materiais metálicos (Arnaud et al, 1971), provavelmente de um esconderijo de fundidor.  

Em 1998 foi identificado o abrigo com a designação Locus 3 para registo da 

escavação. As primeiras recolhas de superfície evidenciaram que esta área tinha sido 

objecto de escavações clandestinas: à superfície encontravam-se dezenas de fragmentos 

de cerâmica e de osso. Informaram-nos que esta área tinha sido “violada” há poucos 

anos, sendo, então, verificáveis marcas de enxada (recentes) no interior do abrigo.  

Várias recolhas de amadores clandestinos foram atribuídas ao abrigo de Locus 3, 

nomeadamente uma deposição funerária composta por urna cerâmica e lacrimário 

romano (Sousa, 2007). Ainda que existam dúvidas da real proveniência desses 

materiais, é evidente o que esta área foi profundamente afectada por vandalismos, com 

particular destaque para o abrigo, talvez reflectindo o interesse levantado pelo chamado 

esconderijo de fundidor. Na plataforma inferior (locus 3b) também se registou uma 

possível área de violação. 

Foram efectuados trabalhos nesta cavidade nas campanhas de 1999, 2002 e 

2003. Podemos considerar que todo espaço foi integralmente escavado, com excepção 

de uma área que se encontra em posição de derrocada. 

A intervenção na plataforma inferior, designada como locus 3b foi uma 

consequência da escavação no abrigo sob rocha. Em 1999 foi identificada a área de 

violação, evidenciando que a mesma apresentava considerável potência estratigráfica. 

Inicialmente, na campanha de 2000, foi aberta uma sondagem com 6m2. O potencial 

revelado, levou-nos a efectuar a desmatagem integral da área, abrindo-se uma área total 

de 70 m2, dos quais apenas 10 m2 foram escavados integralmente. 

 

Do conjunto dos seis sectores escavados é o locus 3 – 3b que apresenta os 

maiores níveis de sedimentação, correspondendo a um sistema “aberto”, com 

sedimentação por deposição eólica e de erosão. Os níveis de sedimentação acompanham 

o declive desta área. 

A maior potência estratigráfica do sector poderá ser explicada pelo 

posicionamento protegido da plataforma, encaixada entre dois grandes afloramentos 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             76 

verticais. Inicialmente pensámos que a potência estratigráfica seria o reflexo de níveis 

de escorrimento da plataforma superior, junto ao abrigo, correspondendo a depósitos de 

vertente mas essa leitura foi contrariada pelo decorrer da escavação. O número de 

materiais nas camadas superiores é bastante mais restrito do que o verificado no 

principal horizonte sedimentar de ocupação, o seu estado de conservação é muito bom e 

a presença de estruturas domésticas indica que a plataforma foi efectivamente ocupada. 

Regista-se uma camada superficial bastante heterogénea, com espessuras 

diferenciadas (com um pendor Norte – Sul), afectada por uma grande violação que 

amputou consideravelmente a leitura do sítio. 

Na plataforma inferior, locus 3b, foram identificados 3 grandes horizontes 

sedimentares: UE 1, UE 7 e UE 7b. 

A U.E. 1 corresponde à camada superficial, horizonte O. O sedimento revela-se 

muito compacto, plástico, apresentando abundantes materiais arqueológicos. Coloração 

Munsell: Seca – 7.5 YR 3/1 (very dark gray, cinzento muito escuro); Húmida - 7.5 YR 

2.5/1 (black, preto). Nas áreas com maior sedimentação foi individualizada a U.E. 1a, a 

qual corresponde a uma fina camada humosa com alguns materiais arqueológicos (cerca 

de 1-2 cm de espessura). Registou-se ainda a dificuldade em identificar os interfaces 

com as UEs que se encontram em contacto, tendo sido individualizado a U.E. 1/7 e a 

U.E. 1/2 (sedimento conservado entre o derrube pétreo U.E. 2). Em termos 

estratigráficos verifica-se que a camada superficial cobre directamente a U.E. 2, 6, 5, 7, 

7b. A U.E. 1 apenas integra materiais do calcolítico pleno e inicial, não registando a 

presença de qualquer material de cronologia posterior, nomeadamente da Idade do 

Bronze ou do Período Romano, como sucede noutros sectores (locus 1, 5 e 6). 

A U.E. 7 corresponde genericamente ao nível de ocupação desta plataforma, 

integrando-se no Horizonte A. O sedimento apresenta consistência muito plástica, 

arenosa e solta, com menor número de elementos orgânicos vegetais, coloração 

Munsell: húmido 2.5 Y 2.5/1 (black, preto); seco 2.5 Y 3/2 (very dark grayish brown, 

castanho acinzentado muito escuro). Esta camada apresenta alguma irregularidade em 

toda a plataforma. Em algumas áreas de melhor preservação (coordenada D e E) 

verifica-se a presença de uma camada de interface 1/7. Ao invés, nas áreas com menor 

sedimentação (extremidade Sul da escavação, correspondendo à coordenada C) verifica-

se a compactação 1/7 e 7. As estruturas domésticas identificadas (U.E. 8, 10, 12, 15) e 

integram-se nesta camada. Não tem qualquer relação estratigráfica com o derrube U.E. 

2. É cortada pela U.E. 5, 6 e 13. 
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A U.E. 7b corresponde ao Horizonte E, nível de cascalheira (substrato 

geológico), constitui o estrato base da ocupação desta plataforma. Esta camada 

caracteriza-se pela sua coloração amarelada, com elementos de desagregação de rocha 

(pequenas lajes de basalto) e materiais arqueológicos (em densidade inferior à UE 7). 

Em termos genéricos tem uma equivalência com a U.E. 19b do locus 1 e a U.E. 2 do 

locus 4, constituindo vestígio da primeira ocupação no local. Esta ocupação do 

Calcolítico inicial assenta directamente sobre o afloramento rochoso que se apresenta 

com grande irregularidade altimétrica, com bolsas muito desniveladas, existindo mesmo 

“ocos” entre a terra. Em D4 e parcialmente na coordenada C, encontra-se uma área onde 

a U.E. 7 assenta directamente sobre o afloramento, não se registando a presença da U.E. 

7b. Na generalidade das situações verifica-se que a U.E. 7 cobre directamente a U.E. 7b. 

Foi ainda identificada a U.E. 7bb, bolsa sedimentar completamente estéril que se 

encontra preservada circunstancialmente em áreas com maior potência estratigráfica. 

 

A sedimentação identificada no interior do abrigo sob rocha (locus 3) foi 

determinada por uma distinta dinâmica sedimentar. Seria impossível o escorrimento 

destes sedimentos a partir da plataforma superior, uma vez que o acesso até ao locus 1 é 

completamente fechado por grandes afloramentos basálticos. Esta utilização da pequena 

cavidade foi efectuada em condições diversas das que hoje se pode observar. Sob um 

grande bloco de basalto que “preenche” a cavidade foi detectado um enchimento 

sedimentar com abundantes materiais arqueológicos, podendo ter ocorrido a sua 

derrocada durante a pré-história. 

O reduzido espaço útil no interior da fenda parece contrariar a hipótese de uma 

área habitacional. No entanto, o grande bloco basáltico que “fecha” esta fenda deverá 

corresponder a um momento pós-calcolítico uma vez que se conserva o sedimento 

arqueológico com materiais debaixo desse bloco. Para além deste grande bloco o 

interior da fenda está preenchido com grandes blocos de basalto que devem ter sido para 

aí remobilizados no mesmo momento. Os actos de vandalismo no acesso ao abrigo 

dificultam a leitura do interface enchimento do abrigo / U.E. 2 parecendo que apenas se 

apoiam, não sendo possível confirmar a sua contemporaneidade. Apesar deste óbice 

estratigráfico importa referir que existe uma equivalência em termos de cultura material 

entre os referidos contextos, integrando-se ambos no Calcolítico pleno, sem 

campaniforme. 
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O enchimento do abrigo apresenta duas grandes unidades sedimentares, sobre e 

sob, o aglomerado pétreo que se encontra no interior. O enchimento superior do interior 

do abrigo foi designado como U.E. 4. O sedimento apresenta duas colorações distintas, 

com abundante carvão pulverizado e em nódulos, 10YR 3/2 (very dark greyish brown) e  

10 YR 4/2 (dark greyish brown). Os materiais recolhidos apresentam intensos sinais de 

combustão, com fragmentos de carvão pulverizado. A U.E. 4 foi objecto de uma 

datação de Carbono 14, tendo-se seleccionado um osso humano para o efeito. A 

cronologia obtida parece confirmar a leitura tipológica, enquadrando-se perfeitamente 

no Calcolítico pleno, na 2.ª metade do 3.º milénio a.C. Na base do aglomerado petréo, 

sob a U.E. 4 surge um sedimento estéril, fino, solto com coloração amarelada, 

designado como U.E. 19, assentando directamente no substrato rochoso. 

Como já foi referido, este sector apenas regista ocupações integráveis no 

Calcolítico, podendo genericamente identificar 3 fases: Fase 4 (alterações pós 

deposicionais), Fase 3 (Abandono), Fase 2 (Calcolítico pleno) e Fase 1 (Calcolítico 

inicial). 

 

A Fase 4 – alterações pós deposicionais, deverá ter ocorrido desde a 

identificação do sítio afectando fundamentalmente o amontoado pétreo U.E. 2 e a 

camada superficial. Para além da área violada em D.4. regista-se a U.E. 23, fossa de 

violação que terá alterado profundamente a configuração da U.E. 2 e que terá revolvido 

grande parte do enchimento do abrigo locus 3. Esta fossa apresenta blocos dispostos 

verticalmente, encontrando-se embalada num sedimento muito solto, com uma distinta 

coloração (10YR4/3, brown). 

 

A Fase 3 – abandono, terá ocorrido em fase anterior à disseminação das 

cerâmicas campaniformes, em meados do 3º milénio. Deve ser destacado que o locus 3 

não regista materiais de outros períodos cronológicos, nomeadamente da Idade do 

Bronze. Assim, os materiais que surgem no nível de abandono são genericamente do 

Calcolítico pleno e inicial. Nada confirma a utilização deste espaço como área de 

deposição de urnas de incineração romanas, como é proposto por alguns locais (Sousa, 

2007). 

 

A Fase 2 – Calcolítico pleno, corresponde à última fase de ocupação antrópica 

desta plataforma e abrigo. A última fase de ocupação do sector é fortemente marcada 
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pela presença de um grande aglomerado pétreo (U.E. 2) que preenche completamente o 

espaço compreendido entre os dois grandes afloramentos verticais. Trata-se de um 

aglomerado pétreo, embalado em escasso sedimento que se encontrava quase 

integralmente à superfície. É constituído por blocos de calcário e blocos de basalto, e 

residualmente porfirite. Entre os blocos pétreos foram identificados 2 moventes. Este 

derrube não apresenta estruturação, acompanhando o declive natural, apresentando um 

ângulo de derrube de 34º. Apesar de nos situarmos numa chaminé vulcânica com 

abundância de basalto, o calcário assume uma grande expressão nos componentes desta 

U.E. (mais de 50 %). A maior facilidade de corte do calcário poderá explicar esta 

situação, podendo ser esta matéria-prima obtida na base do penedo. 

A interpretação desta estrutura completamente colapsada constituiu um dos 

principais objectivos das campanhas de 2003 e 2004, não tendo sido possível 

compreender com alguma segurança a sua formação e funcionalidade.  

Após a definição integral e registo gráfico e fotográfico procedeu-se à sua 

remoção controlada para identificar parte da estrutura conservada. Como o número de 

blocos é muito elevado e para evitar a formação de uma falsa estrutura noutra parte do 

penedo todos os blocos removidos foram assinalados a tinta amarela com a indicação 

U.E. 2. Com a remoção e leitura de todos os registos deste contexto, avançamos com 

algumas linhas de leitura.  

Em termos estratigráficos podemos individualizar duas realidades: U.E. 2a e 

U.E. 2b. A U.E. 2a apresenta-se muito solta, praticamente sem terra entre os blocos, 

com elementos vegetais, cobre directamente a U.E. 1 e não tem qualquer contacto com 

o horizonte de ocupação U.E. 7. Após a remoção do derrube solto foi identificada uma 

área com o derrube consolidado, com os blocos dispostos horizontalmente que pode 

constituir o primeiro nível de formação desta estrutura.  

Em termos altimétricos podemos identificar 3 realidades: topo, faces e derrube 

desorganizado. A zona de topo foi objecto de profundas vandalizações. Confinando com 

a entrada do abrigo, esta área foi parcialmente desmontada durante os vandalismos 

antigos (U.E. 23). Em redor do “buraco de violação” acumularam-se centenas de blocos 

de pedra de pequena, média e grandes dimensões (em basalto e calcário). Durante a 

escavação deste aglomerado pétreo foram identificadas várias faces, que apresentam um 

aparelho em pedra seca. Após o desmonte parcial da U.E. 2, foi identificado na base da 

estrutura um alinhamento de pedra, constituído por basalto e algum calcário (U.E. 21), 

que poderá corresponder à base da U.E. 2. Em E6, o alinhamento U.E. 21 é constituído 
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por duas fiadas de pedra, a primeira das quais corresponde a grandes blocos de basalto 

não aparelhados. Atestando esta hipótese está a relação de sobreposição conservada em 

E5 e também a orientação que esta estrutura sempre apresentou com um pendor oblíquo 

NW-SE. O elevado número de materiais recolhidos a nascente desta área parece indicar 

que a área de ocupação se teria formado neste local embora não se saiba se a parede 

corresponderia a uma estrutura habitacional. Uma outra evidência é a presença de 

pequenos indícios que apontam para que esta estrutura fosse associada a outros 

elementos invisíveis ao registo arqueológico, tal como uma construção em madeira que 

estaria encostada, evidenciada pela presença do alinhamento de carvão U.E. 22 ou em 

adobe face à presença de alguns nódulos de argila e de nódulos brancos (combustão). 

A discussão das possibilidades de funcionalidade desta estrutura serão discutidas 

adiante mas importa salientar que a sua formação está de alguma forma relacionada com 

o enchimento do abrigo. Ambos apresentam materiais integráveis no Calcolítico pleno e 

o aglomerado pétreo fecha a área até à entrada do abrigo, existindo mesmo blocos de 

calcário no seu interior. A presença de ossos humanos no enchimento do abrigo (U.E. 4) 

torna mais complexa a interpretação geral desta fase de ocupação. A presença de restos 

humanos em contextos de habitat não é única, nem no Penedo do Lexim (presente no 

locus 6), nem em povoados desta cronologia, do mesmo contexto regional (Zambujal, 

Leceia, Olelas) nem, em termos gerais, no 3º milénio peninsular. À excepção dos ossos 

humanos, os materiais recolhidos no interior do abrigo remetem-nos para uma utilização 

doméstica, com a presença de faunas, cerâmica, pedra polida e lascada. Sendo escassa a 

área útil no interior do abrigo, este poderia ter sido utilizado como área de lixeira. 

 

A principal fase de ocupação foi designada como Fase 1 – Calcolítico inicial. 

Como referido, o principal horizonte sedimentar é a U.E. 7, a qual corresponde a um 

nível de intensa ocupação, a avaliar pelo elevado número de materiais arqueológicos. 

Foram efectuadas datações absolutas que balizam esta ocupação entre 2800 a 2600 a.C. 

Entre os materiais recolhidos salienta-se o elevado número de cerâmicas caneladas, 

taças e copos. 

Apesar do bom estado de conservação dos materiais arqueológicos e faunísticos, 

o número de estruturas identificadas é relativamente restrito. Entre as estruturas 

identificadas salienta-se a associação entre duas estruturas pétreas de forma circular 

(U.E. 10-12; 11-14), sobre um lajeado (U.E. 15). Estas estruturas integram-se na U.E. 7, 

estando associadas a uma bolsa sedimentar mais clara (U.E. 16), deposita-se 
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directamente sobre o afloramento rochoso (numa bolsa), com coloração Munsell seca – 

7.5YR 5/2 (brown), Coloração Munsell húmida – 7.5YR 3/2 (very dark brown).  

Para além destas estruturas, bem conservadas, refira-se também a identificação 

de duas estruturas desmanteladas: a UE 8, UE 18. A UE 8 corresponde a aglomerado 

pétreo integrando blocos de basalto, calcário e arenito, assenta sobre a U.E. 7b e poderá 

ter pertencido a uma estrutura mais ampla cortada pela violação. A U.E. 18 integra um 

conjunto de blocos pétreos de pequena / média dimensão (apenas basalto). 

Foram igualmente identificadas bolsas sedimentares que poderiam corresponder 

a fossas e/ou aos chamados fundos de cabana. A U.E. 5 apresentava forma sub-circular 

e estruturação com pedras, sedimento granuloso, apresentando escassos elementos 

orgânicos com coloração Munsell: seco – 2.5 Y 5/2 (grayish brown, castanho 

acinzentado); húmido – 2.5 Y 3/2 (very dark grayish brown, castanho acinzentado 

muito escuro). Parte desta unidade deve ter sido destruída pelas violações, cortando a 

UE 7. A U.E. 6, mancha sedimentar, apresenta forma subcircular, sedimento granuloso, 

com presença de muito carvão quase pulverizado e abundantes seixos, forma 

subcircular, de coloração Munsell: húmido 2.5 Y 2.5/1 (Black, preto); seca 2.5 Y 4/2 

(dark grayish brown, castanho acinzentado escuro). A explicação da formação desse 

contexto sedimentar permanece por compreender. A presença de nódulos de carvão em 

dimensão considerável e em número relativamente elevado parece indicar que se trata 

de uma área de combustão. Não se verifica qualquer estruturação, registando-se grande 

irregularidade na sua deposição. Cortando a U.E. 7 poderia corresponder a uma área de 

actividade específica, eventualmente associada à estrutura desmantelada U.E. 8. Foi 

ainda identificada a bolsa sedimentar U.E. 20. Situada na área anexa da estrutura 

circular UE 11, apresenta sedimento escuro, granuloso e com configuração circular, 

embora cortado por violação prévia ao início da intervenção arqueológica.  

Para além destas bolsas de dimensão considerável, regista-se ainda a presenças 

de manchas que cortavam a UE 7, cuja interpretação poderá não ser de origem 

antrópica: U.E. 13 (F.4), U.E. 17 (F4) e U.E. 19 (E5). 

 

5.1.1.4. Locus 4 

 

A abertura desta área integra-se na estratégia geral da campanha 5 (2003) com a 

abertura de pequenas “áreas sondagens” para permitir uma melhor compreensão do 
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sítio. Localiza-se na plataforma intermédia, vertente sul, encontrando-se rodeada por 

afloramentos, delimitada a Sul sob um espigão rochoso. 

Foi implantada uma quadrícula de 2x6 m, tendo apenas sido efectivamente 

escavados 2x4m, num total de 8m2. Face à reduzida potência estratigráfica e ausência de 

estruturas, considerou-se suficiente a amostragem para caracterização da plataforma. 

 

A potência estratigráfica deste sector é muito reduzida. A homogeneidade dos 

materiais recolhidos, exclusivamente integráveis no Neolítico final /Calcolítico inicial 

parece indicar que a área conheceu uma única fase de ocupação, no início da história da 

vivência humana do habitat, eventualmente desde o Neolítico final. 

Na realidade, a camada superficial deverá ter sido arrasada, constituindo um 

nível de ocupação, praticamente à superfície. As irregularidades do afloramento (face à 

realidade identificada nos outros sectores) parecem indicar que esta é uma área de 

transição da chaminé vulcânica, correspondendo a um fenómeno de “bomba vulcânica”, 

segundo a observação estratigráfica efectuada por Diego Angelucci. 

Podemos considerar a presença de três horizontes sedimentares: U.E. 1, U.E. 1b 

e U.E. 2, apenas com uma fase de ocupação. 

A U.E. 1 corresponde à camada superficial que integra um número razoável de 

materiais, com abundante matéria orgânica (raízes), apresentando a coloração Munsell: 

10YR4/2 (dark grayish brown). Cobre a U.E. 1b e assenta directamente sobre o 

afloramento em alguns pontos. Corresponde ao Horizonte O. 

A U.E. 1b associa-se ao horizonte A, apresentando-se como camada mais escura 

de coloração Munsell 10YR4/3 (brown) e com maior compactação. Trata-se de um 

nível de transição com o nível de ocupação. Verificou-se que na U.E. 1b os materiais 

encontrados, apesar de mais escassos em relação a U.E.1, se encontram melhor 

conservados. Entre estes materiais destaca-se um ídolo de cornos encontrado em H4 e 

cerâmica impressa. 

A U.E. 2 corresponde à camada base, com sedimento fino tal como a U.E. 7b de 

locus 3b e a 19 do Locus 1. Corresponde ao Horizonte E, com coloração Munsell 10 YR 

3/3 (dark brown). Cobre directamente o afloramento. Integradas neste horizonte 

sedimentar foram identificadas duas depressões, designadas como U.E. 3a e U.E. 3b. 

Nestas fossas foram encontrados alguns blocos de pedra no seu interior (nomeadamente 

lajes de calcário na sua base), apresentando um sedimento mais claro (Munsell 7.5YR 

7/8, light gray) e materiais melhor conservados, procedendo-se à sua individualização. 
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A reduzida área “habitável” desta plataforma e a presença de uma única fase de 

ocupação, parece indicar uma ocupação circunscrita da área. Poderíamos então 

apresentar como hipótese que durante o Calcolítico esta área se encontrava já a um nível 

“exterior” da linha de muralha do locus 0, não existindo por esse motivo, qualquer 

ocupação do Calcolítico inicial ou pleno. Verifica-se uma grande homogeneidade no 

conjunto de materiais recolhidos, com taças carenadas e bordos denteados que indicam 

o Neolítico final. 

A informação recolhida não indica uma especialização funcional da área, por 

isso, é admissível, uma funcionalidade doméstica geral. Como já foi referido, a presença 

de duas depressões preenchidas com sedimento claro (U.E. 3), poderá indicar que 

estamos perante duas estruturas negativas. Também a presença de fragmentos de argila 

de revestimento poderá indicar a existência de uma eventual estrutura doméstica neste 

local. 

A densidade de materiais recolhidos neste sector é substancialmente mais 

reduzida que as restantes áreas, mesmo em comparação com o locus 5 que apresenta 

uma vertente bastante acentuada. 

 

5.1.1.5. Locus 5 

 

Em 2003, na zona de ligação entre o locus 3 e a área da pedreira, foi efectuada 

uma acção de desmatagem para permitir uma leitura desta vertente e também para 

possibilitar a abertura de um novo caminho de acesso à equipa de escavação (recorde-se 

que foi neste ano que ocorreram grandes incêndios em Mafra, muitos deles na área 

envolvente do Penedo do Lexim). A densidade de vegetação impedia a leitura do solo e 

a eventual recolha de material arqueológico. Foi então possível identificar um troço de 

construções entre os penedos. Esta identificação conduziu à realização de uma pequena 

sondagem (9m2) realizada no final da quinta campanha de escavação. Contrariamente ao 

que sucedeu para as outras áreas optou-se por implantar a quadrícula de acordo com a 

orientação da muralha (sensivelmente S / N). 

Na campanha de 2004 o principal objectivo da campanha foi centrado na 

escavação e compreensão de locus 5. Foi inicialmente desmatada uma área alargada de 

forma a abranger uma amostragem significativa e com o decurso dos trabalhos tornou-

se necessário alargar a área quadriculada. Os trabalhos de escavação abrangeram um 

total de 80m2, tendo sido possível identificar o prolongamento da linha de muralha para 
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Norte. Tal como sucedeu para o locus 1, não se removeu integralmente a camada 

sedimentar de base, de forma a proteger a sustentação das muralhas, pelo que temos 

algumas lacunas de informação para os níveis de base. 

Como já foi acima descrito, o locus 5 implanta-se numa área com declive 

acentuado. A sedimentação nesta área é muito reduzida, apenas se conservando nas 

áreas protegidas pelas construções que aqui foram edificadas (torre e muralha).  

Este declive acompanha naturalmente os quatro horizontes sedimentares aqui 

identificados: U.E. 1, U.E. 4, U.E. 8 e U.E. 7. A estes quatro horizontes deve 

corresponder apenas uma fase de ocupação do Calcolítico pleno que integra a edificação 

e a utilização da estrutura de muralha. 

A U.E. 1 corresponde à camada superficial, horizonte O. Em geral a camada 

superficial deste sector apresenta escasso número de materiais arqueológicos. Cobre a 

U.E. 2, 3, 4 e 10. O sedimento superficial que se encontra sobre a muralha e o 

sedimento junto ao derrube é consideravelmente distinto, tendo-se efectuado a 

separação U.E. 1 / U.E. 1b. A U.E. 1 integra a camada que se deposita sobre o derrube, 

na face externa da muralha. Apresenta uma coloração escura, com maior componente de 

matéria orgânica vegetal. Cobre o derrube. A compactação é consideravelmente maior 

nas coordenadas 11 e 12 (na área da torre). A U.E. 1b corresponde ao sedimento 

conservado no topo da muralha (U.E. 2), com abundante cascalho, provavelmente 

originado pela acumulação de material de vertente. Apresenta um sedimento mais claro, 

com maior número de materiais arqueológicos (face a U.E. 1) e com escassos elementos 

orgânicos.  

A U.E. 4 integra a camada de abandono que envolve o derrube U.E. 3, 

correspondendo ao Horizonte A. O nível de sedimento que este derrube apresenta é 

muito compactado nas coordenadas F, com escassos materiais arqueológicos. Sob esta 

área extremamente compactada, surge o “derrube”/ “enchimento” da torre (U.E. 6). 

Verifica-se uma grande heterogeneidade de compactação e coloração dos solos, com 

áreas mais compactas de coloração Munsell 10 YR 4/3 (brown) e zonas mais soltas com 

coloração Munsell 10 YR 5/3 (brown). Esta camada é coberta por U.E. 1, cobre a 5, 6, 

12 e enche a U.E. 3. É cortado pela U.E. 11. 

A U.E. 8 apresenta-se como solo de ocupação posicionado no exterior da torre e 

muralha, encontra-se apoiada a esta estrutura, correspondendo ao Horizonte B. Em 

termos cromáticos é semelhante à U.E. 4, integra abundantes materiais arqueológicos e 

apresenta menor compactação que a camada que cobre o derrube. Cobre a U.E. 7 e é 
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coberto pelo derrube U.E. 12. Apesar da reduzida potência estratigráfica de locus 5, foi 

neste sector que se detectou um dos contextos com melhor nível de conservação quer ao 

nível do seu estado de conservação quer em termos absolutos de densidade de materiais. 

O derrube UE 12 permitiu elevados índices de conservação. 

A U.E. 7 corresponde ao nível base que se encontra directamente assente sobre o 

afloramento, Horizonte E. Esta camada contém um sedimento fino de desagregação de 

rocha, com pequenas lajes de basalto, apresentando a coloração Munsell 2.5 YR /2 

(grayish brown). Coberta pela U.E. 8, 4, cobre o afloramento. Esta camada não foi 

escavada integralmente para permitir a conservação das estruturas, tendo sido efectuada 

uma sondagem em D.10. 

 

Estes horizontes sedimentares devem corresponder a uma única fase de 

ocupação, datada do Calcolítico pleno. Podemos verificar a existência de três divisões: 

Fase 1 – construção das estruturas defensivas; Fase 2 – nível de ocupação e Fase 3 - 

abandono. 

 

A Fase 1 – construção das estruturas defensivas integra naturalmente o troço 

de muralha, U.E. 2 e a torre U.E. 5. A reduzida potência estratigráfica e as 

características específicas deste sector dificultam a identificação da fase de fundação 

destas estruturas. A relação de cronológica entre as duas estruturas permanece em 

aberto. Embora exista um encaixe perfeito entre os dois elementos estruturais, regista-se 

uma distinção no aparelho da muralha que se encontra na área de junção com a torre, 

havendo assim a possibilidade de fases de construção ou de reparação. 

Quer a U.E. 2 (muralha), quer a U.E. 5, assentam directamente sobre o nível 

base U.E. 7. Foi possível identificar o derrube da muralha (U.E. 3) e o da torre (U.E. 

12). Provavelmente o interior da torre seria maciço mas foi individualizado o 

enchimento sedimentar U.E. 6. Este sedimento é extremamente compactado nas 

coordenadas F, surgindo escassos materiais arqueológicos. Regista-se a abundância de 

raízes, com sedimento de coloração 10YR 4/3 (brown).  

Datar fases de construção é sempre delicado, mas face à escassez de qualquer 

material arqueológico indicador do Calcolítico inicial e pleno, avançamos com uma 

cronologia mais avançada para a construção deste sistema defensivo, já no Calcolítico 

pleno, presunção de alguma forma provada pelas datações obtidas. A recolha de apenas 
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um fragmento de copo e de dois fragmentos de taças caneladas neste sector (ao nível 

superficial) é de alguma forma indicadora da cronologia destas estruturas. 

 

A Fase 2 – utilização e abandono, integra os contextos relacionados com a 

ocupação de alguma forma associados com a estrutura defensiva (U.E. 2 e 5) e com o 

complexo processo de derrubes destas estruturas (U.E. 3 e 12).  

No que se refere à fase de utilização, o tipo de aparelho de muralha do Penedo 

do Lexim, praticamente apenas com face externa, encostada ao afloramento, determina 

que a área “utilizável” se localizaria no exterior da muralha e não na parte interior, 

como praticado noutros contextos. No locus 5 foi detectado um solo de ocupação na 

área exterior (U.E. 8) e uma possível estrutura na área interior (U.E. 9-10). 

Ao nível da utilização exterior, a U.E. 8 pode corresponder ao aproveitamento da 

pequena plataforma que a muralha e a torre delimitam. Numa área com acentuado 

declive, a existência de uma área aplanada muito restrita, criada artificialmente pelo 

socalco da muralha, pode ter determinado a instalação de uma área doméstica no local. 

A presença deste nível de ocupação “extra-muralhas” constitui mais um indicador que 

este troço correspondesse a uma primeira linha, complementada por outra na base do 

Penedo do Lexim. 

Provavelmente não se conservou a utilização interior da estrutura, face à 

superficialidade do substrato rochoso e à existência do referido desnível. Foi contudo 

identificada uma possível estrutura a montante da torre (U.E. 10-9). Trata-se de um dos 

poucos contextos intra muralhas. Apesar do interesse em identificar estruturas no 

interior da muralha, optou-se por circunscrever a escavação à pequena área interna da 

estrutura, prevenindo uma eventual degradação da torre.  

 

A Fase 3 – abandono corresponde aos episódios derradeiros de utilização do 

espaço, quando as muralhas deixam de ser mantidas. O derrube desenvolve-se a dois 

níveis, diferenciando-se o derrube da muralha (U.E. 3) do derrube da torre (U.E. 12). 

A U.E. 3 é constituída por blocos de grande dimensão, maioritariamente 

basálticos e escassos blocos calcários. Integra o sedimento U.E. 4. A disposição do 

derrube apresenta consideráveis diferenças ao longo da área escavada, sendo a 

densidade gradualmente mais baixa no sentido S – N, encontrando-se mesmo a muralha 

à superfície nas coordenadas 10/9. Na extremidade da área marcada o derrube é 

consideravelmente mais caótico, não tendo sido detectada qualquer face de estrutura.  
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A U.E. 12 corresponde a derrube de pedras com menor dimensão, coberto pela 

U.E. 4, cobre a U.E. 8. Apresenta blocos muito imbricados de pequena e média 

dimensão de calcário e basalto. Este derrube distingue-se claramente do derrube U.E. 3/ 

4 face à dimensão dos blocos: muito grandes no derrube 3/4 e de menor dimensão no 

derrube 12), à composição geológica (com um aumento muito significativo do número 

de blocos de calcário) e à sua disposição (muito imbricados no derrube 12), 

praticamente sem terra a embalar a área. Provavelmente corresponderia ao enchimento 

em altura da torre U.E. 5 que teria desabado. 

Entre o nível de derrube foi identificada na coordenada 14 uma área com menor 

número de blocos pétreos que poderia corresponder a uma ocupação posterior, cortando 

os níveis de derrube. Apresenta-se coberta pela U.E. 1 e deverá ter cortado a U.E. 8 e a 

U.E. 3. 

 

5.1.1.6. Locus 6 

 

A identificação de uma fenda morfologicamente semelhante a um abrigo 

motivou a abertura desta área, tornando possível aferir a ocupação registada no locus 3. 

Parecia também provável que a área tivesse sofrido um menor impacto de escavações 

clandestinas que locus 3, permitindo clarificar a leitura proposta para a referida fenda. 

Este sector situa-se entre duas plataformas: a plataforma em que se insere o locus 3 e a 

área de vertente onde foi construída a muralha locus 5. A abertura desta área permitiu 

ainda identificar a relação entre os dois sectores em termos cronológicos e funcionais. 

Mesmo não oferecendo, numa primeira leitura, grandes condições de 

habitabilidade, a protecção oferecida por esta espécie de abrigo sugere uma ocupação 

muito localizada e possivelmente especializada. 

Parece registar-se, ainda, a existência de um provável troço de “muralha” 

fechando o espaço entre dois grandes afloramentos, cortando o acesso ao locus 3. O 

aparelho desta estrutura apresenta algumas semelhanças com o da muralha do locus 3, 

não se constituindo por grandes blocos, como os troços dos loci 0 e 5. 

A implantação da quadrícula procurou enquadrar o pequeno abrigo e plataforma 

que constitui o locus 6. Foram montados quadrados de 2 x 2m (num total de 6), num 

esquema alfanumérico, dispostos de 8 a 9 (eixo x) e de M a P (eixo y), orientados em 

função do afloramento (sensivelmente a Oeste). 
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O total de área intervencionada (cerca de 10 m2) constitui uma amostra 

representativa deste conjunto, compreendendo a área interior do “abrigo” (muito 

revolvida, com sedimento muito solto em virtude das escorrências e perturbações 

tafonómicas) e a área envolvente, uma pequena plataforma. Não foi possível concluir os 

trabalhos arqueológicos, pelo que a leitura estratigráfica não se encontra completa. 

 

A escavação de áreas junto a abrigos rochosos / afloramentos obedece a uma 

dinâmica deposicional específica, paralelizável a locus 3. Estas áreas são afectadas pela 

dinâmica de escorrências junto das rochas criando o chamado “efeito de parede”.  

Em termos sedimentares podem identificar-se três horizontes, correspondendo 

respectivamente às U.E.s 1, 2 e 3.  

A U.E. 1 apresenta-se como nível superficial, pouco homogéneo, consequência 

da bioturbação vegetal e animal, bem como da escorrência de águas, Horizonte 0. O 

sedimento apresenta-se muito fino, solto, com uma espessura que acompanha o declive 

do terreno. Integra pequenos blocos de basalto, raízes e escassos materiais 

arqueológicos. Apresenta coloração Munsell 7.5 YR 4/2. Cobre a UE 2, 3 e 4. Em 

relação aos materiais arqueológicos, a U.E. 1 mantém-se idêntica à das restantes áreas 

escavadas: alguns fragmentos muito rolados de cerâmica pré-histórica e vestígios de 

fauna mamalógica. Regista-se a presença de bastante cerâmica moderna, contrastando 

com as evidências materiais nos restantes sectores. 

A U.E. 2 poderá integrar vestígios da camada de ocupação, compactada com 

uma fase de abandono, Horizonte A. Apresenta sedimento semi-compacto, mais 

homogéneo que a U.E. 1, com coloração Munsell 10YR 3/2. Integra lajes de basalto de 

pequena e média dimensão e abundantes materiais arqueológicos. Coberta por U.E. 1 

cobre U.E. 3. Foram aqui recolhidos abundantes materiais arqueológicos, incluindo a 

cerâmica da Idade do Bronze (e Ferro?), revelando o remeximento desta camada. 

A U.E. 3 corresponderá ao nível de ocupação que enche a estrutura UE 4, 

Horizonte B. Trata-se de um sedimento mais escuro e granuloso que se destaca 

facilmente. Apresenta uma consistência semi-compacta e uma Munsell 7.5 YR 3/1. 

Deve ser destacado que, entre os materiais recolhidos, se regista a presença de 

fragmentos de crânio e dente humano (N9 – 70), junto à U.E. 5. 

 

Em termos de faseamento encontramos duas grandes fases de ocupação: Fase 1: 

Calcolítico pleno / final; Fase 2 – deposição zoológica. Esta proposta de faseamento é 
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naturalmente lacunar uma vez que a escavação desta sondagem no Locus 6 não foi 

concluída. 

 

A Fase 2 – deposição zoológica, oferece alguma complexidade no 

enquadramento cronológico, devendo corresponder a uma fase terminal de utilização 

doméstica da área. Integra uma possível componente de estrutura desmantelada (U.E. 

5), correspondente a um amontoado pétreo associado à deposição zoológica. Trata-se de 

um alinhamento de blocos de média/ grande dimensão (basalto) com orientação Sul - 

Norte, implantado junto ao aglomerado pétreo. Sob este alinhamento pétreo foram 

recolhidos restos humanos (dentes e possível crânio), bem como numerosos materiais 

arqueológicos e a U.E. 7, Deposição, zoológica. Esta deposição incluía em termos de 

deposição zoológica: Crânio de cabra (N9 – 81) e 4 vértebras cervicais em perfeito 

estado de conservação. Em termos de material arqueológico regista-se a presença de 

fragmentos cerâmicos (N9-76, 77, 80).  

 

A Fase 1 - ocupação calcolítica parece ser a mais importante, sendo possível 

que corresponda a uma fase terminal do Calcolítico, face à presença de dois fragmentos 

campaniformes aqui recolhidos. A pequena área da plataforma locus 6 terá sido 

intensamente ocupada, a avaliar pela presença de estruturas, aparentemente de carácter 

habitacional. 

Estas estruturas foram apenas detectadas ao nível do topo, não se tendo escavado 

integralmente a área marcada. Assim, a atribuição de cronologias e a sequência 

diacrónica entre as mesmas afigura-se uma tentativa arriscada. 

Foram identificadas duas estruturas sobrepostas (EH3 e EH4) que deveriam 

aproveitar o grande afloramento para instalação de uma área construída. A estrutura 

U.E. 4 fecharia a Este o grande afloramento-abrigo que estrutura o Locus 6. Deve ser 

realçada a semelhança entre o tipo de blocos usados na construção desta estrutura 

(exclusivamente blocos robustos de basalto) e a matéria-prima usada no troço de 

muralha identificada no locus 5, localizada a alguns metros de distância. Foi escavado o 

interior da “cabana” de blocos basálticos verificando-se que os mesmos se encontram 

bem imbricados, registando-se um espessamento interno na “esquina” da estrutura. 

Poderá tratar de uma estrutura contemporânea ou então, se a estrutura U.E. 4 está 

relacionada com a cerâmica campaniforme recolhida neste sector, constituir o 

reaproveitamento de materiais originários da muralha do locus 5, quando esta já estaria 
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abandonada. A estrutura U.E. 6 é composta por blocos de basalto e calcário com a 

orientação NW- SE. A sua relação com a estrutura rectangular já identificada em M9 

(U.E. 4) não é clara, restando apenas esperar pelo avanço dos trabalhos arqueológicos 

para que esta situação se clarifique, podendo ser provavelmente anterior à estrutura U.E. 

4. Estes componentes de estrutura encontravam-se preenchidos pela U.E. 3, provável 

nível de ocupação. 

 
Fig. 5.3. Perfil Sul, D7, Locus 1. Sequência estratigráfica UE 1 / 8 / 9 / 19 

 

 
Fig. 5.4. Perfil Este, E7, Locus 3b. Sequência estratigráfica UE 1 / 2 / 7 / 7b 
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5.1.1.7. Processos deposicionais e tafonómicos 

 

O faseamento geral da ocupação do Penedo do Lexim não se encontra inscrito 

em todos os sectores intervencionados, correspondendo quase a uma ocupação 

“horizontal”. O locus 1 é o único sector onde estão inscritas todas as fases de ocupação 

identificadas: Neolítico final, Calcolítico inicial, Calcolítico pleno, Idade do Bronze 

Final, Romano. 

Independentemente do faseamento antrópico inscrito em cada um dos sectores, 

verifica-se a existência de semelhanças em termos dos processos deposicionais e 

tafonómicos. 

Para cada um dos sectores foram indicados os principais horizontes 

sedimentares, seguindo a norma da FAO (Food and Agriculture Organizations of the 

United Nations) (apud Angelucci, 2003, p. 58-59). Estes horizontes principais foram 

designados de acordo com a referida norma:  

“O – Horizontes orgânicos formados em condições de saturação de água. 
A – Horizontes minerais de superfície (ou por debaixo de um horizonte) 
caracterizado pela acumulação de matéria orgânica ou por cultivo, pastagem ou 
outras modificações análogas (…) 
E – Horizontes minerais com perda de argila, ferro ou alumínio, individualmente 
ou de forma combinada entre eles, e com concomitante incremento, residual, dos 
minerais mais resistentes e das fracções arenosas e siltosa (…) 
B – Horizontes minerais profundos (debaixo de um horizonte O ou A ou E) onde 
a estrutura original da rocha-mãe não é reconhecível e que apresentem um ou mais 
das seguintes características: concentração aluvial de argila, ferro, alumínio, 
húmus, carbonato, gesso, sílica (…), remoção de carbonatos, concentração 
residual oi presença de revestimentos de sesquióxidos; início de meteriorização ou 
formação de estrutura. 
C – Horizontes pouco influenciados pela pedogénese, mas que não são formados 
pela rocha dura. 
R – Rocha dura”  

(Angelluci, 2003, p. 58-59). 
 

QUADRO 5.1: ANÁLISE COMPARATIVA DOS HORIZONTES SEDIMENTARES 

Horizonte 
sedimentar 

Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 4 Locus 5 Locus 6 

UE FASE UE FASE UE FASE EU FASE UE FASE UE FASE 

0 1 CP, IB, R 1 CP 1 CI, CP 1 C, NF 1 CP 1 CP, IB 

A 2 CP, IB - - 7 CI 1B NF 4 CP 4 CP 

B 8 CP - - -    8 CP 3 CP 

E 19  4 CP 7B CI 2 NF 7 CP -  

NF – Neolítico final, CI – Calcolítico inicial, CP – Calcolítico Pleno, IB – Idade do Bronze, R – Romano 
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O conjunto dos seis sectores pode ser grupado quanto à morfologia da 

deposição. O locus 3 e o locus 6 correspondem a realidades diferenciadas em que 

actuam as dinâmicas dos conjuntos cársicos, com o efeito de “parede”, a alterar 

substancialmente os estratos de deposição e a produzir. Por outro lado, a dinâmica de 

vertente verifica-se de alguma forma em locus 3b, locus 2 e sobretudo em locus 5 (para 

além da sondagem no sopé – Lexim 3). O locus 1 (e de alguma forma o locus 4) 

apresenta uma realidade distinta, num universo fechado em que são reduzidas as 

aportações sedimentares externas, compactando-se ao extremo os níveis de ocupação. 

Em termos genéricos pode considerar-se que existe um paralelismo sedimentar 

entre os vários sectores, independentemente do seu faseamento cronocultural. Verifica-

se a presença de um nível de base (Horizonte E) com um sedimento que apresenta 

intensos sinais de erosão, incorporando fragmentos de basalto em desagregação (3 a 8 

cm) e um sedimento muito fino que impregna completamente os materiais 

arqueológicos. Este horizonte sedimentar deveria relacionar-se com o solo existente 

aquando do início da ocupação do Penedo do Lexim, correspondendo à erosão do 

substrato. Se em termos sedimentares existe uma grande uniformidade entre os vários 

contextos (locus 1 – U.E. 19, locus 2 – U.E. 4; locus 3b – U.E. 7b, locus 5 – U.E. 7), os 

processos de formação podem ser distintos, em correlação directa com as 

especificidades de cada locus. Assim, como em locus 1 não existem contribuições 

sedimentares alóctones, a camada de base deverá ter sido formada por meteorização do 

substrato entre os interstícios da rocha dura. Em locus 3b, a camada de base deve ter 

sido formada também por meteriorização e pelo efeito de vertente e de transporte da 

camada superior, U.E. 7. Enquanto em locus 1, a camada base corresponde a um 

faseamento específico da ocupação, aliás completamente distinto das camadas 

superiores com materiais mais antigos do Neolítico final, no locus 3b a camada base não 

corresponde efectivamente a uma fase de ocupação, devendo apenas incorporar 

materiais que migraram. 

O Horizonte B apenas foi identificado no locus 1 e no locus 5, correspondendo 

aliás aos solos de ocupação com melhor nível de conservação, ambos do Calcolítico 

pleno. Este sedimento caracteriza-se por sedimento de coloração escura com abundantes 

materiais incorporados, correspondendo provavelmente a elevada antropização. 

O Horizonte A tem um grau distinto de conservação e de definição, equivalendo 

a uma fase de estabilização e de pedogénese. Integra elementos materiais das últimas 

fases de ocupação, sendo portanto os materiais do Calcolítico pleno que dominam o 
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registo arqueológico. Apesar de existir reocupação do sítio na Idade do Bronze e no 

Período Romano, é com o final do Calcolítico pleno que termina a ocupação do Penedo 

do Lexim como povoado. Este momento encontra-se fortemente representado quer nos 

níveis superficiais (Horizonte O) quer nos níveis de abandono (Horizonte A). O único 

sector onde se detectam materiais de outras cronologias no Horizonte A é o locus 1, 

onde se verifica uma continuidade de ocupação.  

O Horizonte O, camada superficial humosa, apresenta distintos 

desenvolvimentos, com maior expressão no locus 1 e muito afectado pelo remeximento 

de superfície. Segundo informações de habitantes locais, o Penedo do Lexim era na 

primeira metade do século XX intensamente utilizado para a pastorícia e talvez para a 

agricultura. 

Os principais elementos de perturbação pós deposicional foram sem dúvida os 

ocasionados pela acção do homem desde a identificação do sítio, na década de 70. Por 

um lado a pedreira, que cortou definitivamente parte do sítio e cuja extensão das perdas 

de informação não está ainda devidamente avaliada. Para além da acção da pedreira 

também os próprios trabalhadores que aqui laboravam devem ter exercido grande 

pressão sobre os níveis arqueológicos. Por outro os chamados caçadores de tesouros 

fizeram inúmeros buracos pelo sítio arqueológico, afectando as áreas mais 

emblemáticas como o topo do Penedo, locus 1 ou nos abrigos sob rocha, locus 3 e 6. 

Apesar das grandes perturbações que foram detectadas e das dificuldades em 

efectuar a correlação entre sequência de ocupação e datações cronométricas, podemos 

considerar que a identificação dos horizontes sedimentares e das fases de ocupação 

neles inscritos é relativamente clara. A especificidade morfológica do Penedo do Lexim 

e a metodologia utilizada impedem uma leitura linear de camadas de ocupação ao longo 

do povoado. Cada um dos sectores, corresponde, a distintos lugares onde a morfologia 

do terreno determinou a deposição sedimentar e se confirmou uma diferente ocupação 

ao longo das grandes fases de ocupação identificadas no Penedo do Lexim (Neolítico 

final, Calcolítico Inicial, Calcolítico Pleno, Idade do Bronze e Romano). O Calcolítico 

Inicial e Pleno correspondem ao momento de ocupação mais intenso deste povoado, 

estando todas as estruturas identificadas inseridas nesta fase de ocupação. 

O Penedo do Lexim constitui assim um sistema aberto, em constante 

reutilização, onde os vários sistemas sedimentares e as sucessivas fases de ocupação não 

permaneceram estanques. Apesar da dinâmica de utilização ter atingido a época actual, 
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não podemos dizer que a estratigrafia se encontra globalmente perturbada no Penedo do 

Lexim.  

Povoados com esta tipologia oferecem naturalmente grandes problemas 

interpretativos. A própria fase de construção de estruturas exerce aliás um papel de 

perturbação na sequência sedimentar. Face a esta complexidade, já sentida em 

escavações de povoados da mesma cronologia da Península de Lisboa, foram tomadas 

várias linhas de interpretação. Para Zambujal, a equipa do Instituto Arqueológico 

Alemão (numa primeira fase H. Schubart e H. Sangmeister e actualmente M. Kunst) 

tem adoptado a perspectiva das fases de construção, associadas geralmente a épocas 

cronológicas. A interpretação geral do sítio é sempre efectuada de acordo com este 

referencial e a leitura sedimentar é referida paralelamente. Para Leceia, J. L. Cardoso 

opta por identificar os grandes horizontes sedimentares associando-os às fases de 

ocupação, registando as fases construtivas separadamente. Em Penedo do Lexim 

estamos ainda numa fase inicial do processo de caracterização estratigráfico, 

cronológico e construtivo, pelo que se opta genericamente por mencionar fases de 

ocupação. 

 

5.1.1.8. Penedo do Lexim 2 

 

Na base, na vertente Este, foi identificada uma área designada como Lexim 2. 

Trata-se de uma zona de ocupação fora da chaminé vulcânica onde se implanta o 

Penedo do Lexim. A lavra permitiu individualizar uma área de concentração de 

materiais arqueológicos. A sua coincidência com uma área de sedimento mais escuro 

poderá significar a presença de uma forte ocupação antrópica, eventualmente uma área 

habitacional. Esta área apresenta-se em alinhamento, a largura desta mancha não 

permite associa-la à existência de estruturas negativas mas apenas a prossecução de 

escavações arqueológicas poderá esclarecer a natureza deste sedimento escuro, com 

materiais arqueológicos. 

Com as reservas e as limitações que um conjunto de materiais de superfície 

sempre coloca, parece que Lexim 2 se integra genericamente ao Neolítico final – 

Calcolítico, (finais do 4º / inícios do 3º milénio a.C.) podendo corresponder a uma área 

de ocupação exterior à área fechada entre penedos e troços de muralhas.  
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Os materiais recolhidos são fundamentalmente cerâmicas, com alguns 

fragmentos muito rolados. Recolheram-se ainda artefactos de pedra lascada e pedra 

polida. 

 

5.1.1.9. Penedo do Lexim 3 

 

Na base do Penedo do Lexim (vertente Sul) situa-se uma pequena povoação que 

apresenta o mesmo topónimo. Trata-se de um pequeno aglomerado rural que se terá 

desenvolvido a partir de um antigo casal agrícola.  

Em 2003 foi efectuada uma intervenção no âmbito de um licenciamento de obra 

particular na zona especial de protecção do Penedo do Lexim (Sousa, 2003). Após uma 

primeira prospecção no local, foi possível recolher vários fragmentos de cerâmica pré-

histórica. A presença destes materiais poderia estar relacionada com vários cenários 

explicativos eventualmente associados a escorrimentos do sítio arqueológico; a 

materiais remobilizados com a construção do antigo palheiro e/ou com uso agrícola ou 

ainda tratar-se de área de ocupação na base do povoado. 

As três sondagens efectuadas não revelaram a existência de vestígios 

arqueológicos, registando-se a presença de um nível de cascalheira estéril directamente 

sobre o afloramento, não se conservando quaisquer níveis de ocupação. Os materiais 

recolhidos (cerâmica manual e pedra lascada) são pouco característicos, registando-se 

contudo a presença de um fragmento de bordo denteado. 
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Fig. 5.5. Áreas de ocupação de Penedo do Lexim 
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5.1.2. Modalidades de ocupação residencial 
 

Os 393 m2 escavados no Penedo do Lexim correspondem maioritariamente à 

área intra-muralhas, centrando-se a maior parte da documentação recolhida nas 

evidências de vivência do sítio. A questão das muralhas frequentemente assume papel 

central nas pesquisas de sítios fortificados, secundarizando de alguma forma os 

vestígios menos perenes da ocupação dos sítios. A intensa dinâmica de utilização do 

sítio e as sucessivas reconstruções e reutilizações afectaram a leitura das modalidades de 

ocupação do sítio. Por outro lado, a amostra disponível está centrada essencialmente na 

informação recolhida no topo do Penedo do Lexim (locus 1) e na plataforma situada 

entre afloramentos (locus 3b).  

Face à enorme massa documental disponível, foi necessário seleccionar a 

informação recolhida em termos de análise de micro-escala de abordagem. Em campo 

procedeu-se à recolha tridimensional de todo o espólio significativo. Ao nível da 

cerâmica, foram registados os materiais classificáveis (bordos, fundos, cerâmica 

decorada), para os artefactos de pedra lascada optou-se por coordenar os utensílios e na 

fauna foram registadas tridimensionalmente as mandíbulas e os ossos de maior 

dimensão. Este registo fino, a par da recolha por quadrículas / unidades estratigráficas, 

procura documentar com maior rigor as dinâmicas de ocupação / deposição. O registo 

estratigráfico incluiu quer as estruturas evidentes quer os vestígios de menor 

visibilidade, tornando moroso o processo de escavação, nomeadamente no locus 1 onde 

se sobrepuseram sucessivos contextos. A reconstituição das estruturas “latentes” 

baseada nas relações entre os materiais encontrados reveste-se de grande dificuldade, 

exigindo uma escala de análise ainda mais fina, de difícil concretização num trabalho 

desta natureza. 

Apesar de cada unidade (locus) apresentar uma individualidade em termos de 

dinâmica de ocupação, optou-se por decompor as evidências em termos de unidades 

genéricas: Estruturas habitacionais; Lajeados; Áreas de combustão; Pequenas estruturas 

e Solos de ocupação.  

Esta separação artificial é a base para uma abordagem sistemática às 

modalidades de ocupação nos povoados calcolíticos contemporâneos, avançada na parte 

4 e para leitura de conjunto, adicionando-se aos contextos estratigráficos encontrados, a 

separação por áreas. 
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5.1.3. Estruturas habitacionais 
 

No Penedo do Lexim, foram identificadas duas prováveis construções de tipo 

residencial que integram provavelmente várias fases construtivas. No decurso das seis 

campanhas de escavação optou-se pela designação genérica de “estruturas 

habitacionais”, numeradas, com a sigla EH.  

A numeração sequencial segue a história da sua identificação, 

independentemente do sector onde foram detectadas. 

 
5.1.3.1. Plataforma superior – Locus 1 
 

A pequena plataforma no topo da chaminé vulcânica foi utilizada para 

implantação de estruturas domésticas, com a presença de estruturas habitacionais. Esta 

utilização como área residencial regista-se na primeira fase de ocupação (U.E. 19 - 

Neolítico final / Calcolítico inicial) e durante o Calcolítico pleno. 

A reduzida potência estratigráfica, a presença de ocupações sucessivas da Idade 

do Bronze e período Romano e os continuados actos de vandalismo dificultam a 

interpretação dos dados recolhidos. Contudo, apresenta-se como hipótese, que no topo 

do Penedo do Lexim se registe a sucessiva construção de duas estruturas habitacionais, 

designadas como Estrutura Habitacional 1A e 1B. A sua individualização deve-se à 

distinção em termos de técnicas e materiais de construção utilizados.  

Apesar das diferenças, ambas as estruturas partilham a mesma área de 

implantação, o que não será de difícil explicar perante a reduzida área “edificável”. Esta 

sobreposição poderia apontar para a presença da mesma estrutura, com sucessivas 

remodelações. Embora esta hipótese não tenha sido afastada, optou-se por efectuar a sua 

individualização, considerando que a Estrutura Habitacional 1A apresenta uma datação 

do Calcolítico Pleno e que a Estrutura Habitacional 1B se integra na primeira fase de 

ocupação do sector (Neolítico final, Calcolítico inicial). 

Podemos considerar que, durante toda a ocupação pré-histórica do Penedo do 

Lexim, terá sido instalada uma grande cabana no topo, a qual tinha um posicionamento 

dominante sobre o restante povoado. O significado social desta estrutura mantém-se por 

clarificar, mas é claro que este local constitui um núcleo central, particularmente 

durante o Calcolítico pleno. 
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Estrutura Habitacional 1A 

A Estrutura Habitacional 1A foi identificada na primeira campanha de escavação 

no topo do Penedo do Lexim, locus 1. Esta unidade integra o aglomerado pétreo U.E. 3, 

o lajeado U.E. 7 e os buracos de poste U.E. 12, 12, 28 e 30. Constitui a construção 

habitacional mais complexa de todo o Penedo do Lexim, ocupando a parte central do 

topo do Penedo. 

Segundo a interpretação proposta, esta unidade habitacional integrava um soco 

de pedra que estaria associada uma construção mista com blocos de pedra seca na base, 

postes de madeira e adobe.  

Podem registar-se três componentes da estrutura: 

• A base, relativa ao soco de pedra, identificado em nível de derrube, muito 

afectado pelas ocupações posteriores (U.E. 3). 

• A construção em altura, atestada indirectamente através de buracos de poste 

estruturados (U.E. 11, 12, 28, 30). 

• Um lajeado implantado na zona da entrada da cabana (U.E. 7). 

Na base da estrutura habitacional, foi identificado um aglomerado pétreo 

designado como U.E. 3. Este contexto integra blocos de basalto e de calcário de média e 

grande dimensão. Apresenta uma forma grosseiramente circular, com uma área central 

“vazia”. Em termos funcionais, este amontoado foi interpretado como o 

derrube/embasamento, de uma estrutura de forma grosseiramente circular associada a 

um nível de ocupação calcolítico. As ocupações posteriores, na Idade do Bronze e no 

período romano, assentaram directamente sobre a ruína desta estrutura, destruindo 

parcialmente a sua configuração e dificultando a leitura estratigráfica. Sobre os blocos 

pétreos do referido derrube regista-se grande densidade de materiais arqueológicos: 

cerâmica, fauna, pedra lascada: a U.E. 2 cobre esta estrutura desmantelada, 

correspondendo a um solo de abandono que integra materiais das várias fases de 

ocupação do sítio, e a U.E. 8 integra a camada de ocupação.  

Apesar da presença de um derrube, não parece plausível que se tratasse de uma 

construção em altura com pedra seca, como aquelas que foram identificadas em 

Bourssagues (Colomer; Coularou; Gutherz, 1990), usando as técnicas de construção dos 

tholoi meridionais. 

Em associação directa a este aglomerado pétreo foram detectados quatro buracos 

de poste, os quais se encontram grupados em 2 pares. O primeiro conjunto de buracos 

estruturados foi identificado em 1999 e escavado em 2000, sendo constituído pela U.E. 
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12 e 11, ambos situados no centro da plataforma, podendo relacionar-se com o eixo 

central da Estrutura Habitacional 1A (EH1A). Estes buracos de poste, estruturados, são 

constituídos por lajes de grandes dimensões, em calcário e basalto, e apesar de se 

encontrarem em distintos estados de conservação, apresentam semelhanças 

morfológicas.  

No centro da Estrutura Habitacional 1A encontrava-se a U.E. 12, buraco de 

poste estruturado constituído por quatro lajes fincadas (calcário e basalto), configurando 

uma planta sub-quadrangular. Na base do buraco de poste foi identificado um bloco de 

calcário, correspondendo ao seu fundo. A base dos blocos que constituem esta estrutura 

corta a U.E. 19 (primeira camada de ocupação). A escassos 2m, junto à parede Este, 

encontrava-se um outro buraco de poste (U.E. 11), conservando uma laje fincada e as 

restantes duas lajes encontram-se caídas “em leque”. Em termos construtivos (matéria-

prima, dimensões das lajes, dimensão da planta) é muito semelhante a U.E. 12 o que 

pode indicar que funcionariam em associação. Como a U.E. 12 se situa no centro da 

Estrutura Habitacional 1 e a U.E. 11 junto à parede Este, poderia a U.E. 12 corresponder 

ao poste central de uma cabana de planta circular e a U.E. 11 corresponder ao 

travejamento lateral do grande poste. Este sistema de poste central e poste de apoio 

surge no povoado de fossos de Camino de la Yesera, onde se detectaram cabanas com 

“su sustentacion mediante un poste central apuntalado por un segundo de menor 

envergadura que se detectam a partir de sus correspondientes pies de poste” (Liesau et 

al, 2008, p. 103). 

O segundo conjunto de buracos de poste foi identificado numa zona periférica da 

plataforma, nos quadrados F7 e F6. Em termos estruturais, a U.E. 28 e 30 diferenciam-

se do conjunto 11/12, em termos da matéria-prima utilizadas (exclusivamente basalto), 

da sua dimensão (consideravelmente menor) e da sua integração estratigráfica (sem 

relação com nenhuma estrutura ou derrube de estrutura). A U.E. 28 foi identificada em 

F.7. É constituída por blocos de basalto fincados em cunha. A U.E. 30 é constituída por 

3 blocos fincados também em basalto. 

A estrutura habitacional 1A está parcialmente perturbada pelas “intrusões” da 

Idade do Bronze e Romana. Face às dinâmicas de abandono deste tipo de estruturas, 

poderiam ter existido outros buracos de poste estruturados não identificados ou buracos 

de poste escavados no sedimento que não ficaram marcados estratigraficamente. 

Não foram recolhidos quaisquer fragmentos de argila de revestimento no locus 

1. Esta circunstância sugere dois cenários possíveis: 
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1. estrutura em pedra seca, com travejamento com postes de madeira; 

2. soco de pedra seca, travejamento com postes de madeira e parede em adobe, 

que não terá deixado qualquer vestígio. 

Apesar do mau estado de conservação deste sector, podemos admitir que não é 

plausível que a cabana fosse integralmente construída em pedra. A menos que se 

considere a remobilização dos blocos para outro local, fora do locus 1, uma construção 

em pedra seca teria que integrar necessariamente um maior número de blocos pétreos. 

Propõe-se que o crescimento “em altura” seria efectuado através de adobe aplicado 

sobre uma estrutura em madeira que se teria desintegrado integralmente, à semelhança 

do que foi proposto para Santa Justa: “ (…) Não parece estranho o desaparecimento do 

adobe, dependendo a sua conservação da técnica utilizada no seu fabrico” (Gonçalves, 

1989, p. 290). 

Podemos também considerar que o conjunto de componentes da EH1A possa 

integrar várias fases, com reparações. Não é ainda possível identificar estas fases, 

constituindo a colocação dos postes a última. 

Não foram detectados carvões que permitam reconstituir com fidelidade a 

construção em madeira, à semelhança do que foi efectuado para o Crasto de Palheiros 

(Sanches e Pinto, 2003), onde, nas cabanas da Idade do Ferro, foram detectados 

abundantes vestígios de troncos de pinheiro e medronheiro (a folhagem do medronheiro 

poderia mesmo servir para forrar anualmente as cabanas). Apesar de ter sido recolhida 

uma amostra de sedimento é particularmente significativa a ausência de carvões no 

interior do buraco de poste central. 

As sucessivas utilizações da plataforma superior do Penedo do Lexim não 

permitem confirmar a existência de uma “porta” na cabana. Contudo, a presença de um 

lajeado adossado à estrutura (U.E. 7) parece indicar que o acesso à cabana seria 

efectuado através de um lajeado, com a possível porta orientada a Poente. 

O lajeado está ainda parcialmente adossado à parede/muralha U.E. 29. Pode 

assim avançar-se como hipótese que para a EH1A tivesse sido construído um acesso 

“monumental”, com um lajeado e uma parede posicionados justamente na direcção das 

duas passagens entre a plataforma intermédia para a plataforma superior, 

 

Estrutura habitacional 1B 

A Estrutura Habitacional 1B implanta-se na área central da plataforma superior, 

locus 1 e integra-se estratigraficamente na primeira camada de ocupação deste sector 
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(U.E. 19: Neolítico final – Calcolítico inicial). Enquanto a EH1A foi muito afectada 

pelas ocupações mais recentes (Idade do Bronze e Período Romano) e pelas 

perturbações resultantes de vandalismos, a EH1B foi parcialmente cortada pela EH1A. 

Os buracos de poste cortam a camada de ocupação e o troço Oeste da cabana deverá ter 

sido fortemente afectada pela construção do lajeado U.E. 7. 

Esta estrutura apenas conserva o soco de pedra, configurando também uma 

disposição semicircular. A “parede” é claramente distinta da EH1A uma vez que é 

constituída exclusivamente por basalto, com ausência do calcário. Para a construção do 

soco de pedra foram utilizados prismas de basalto em grandes blocos dispostos 

horizontalmente, preenchidos por outros pequenos blocos desta matéria-prima 

(correspondendo à U.E. 25). A grande dimensão dos prismas, confere ao soco de pedra 

uma largura apreciável (superior a 1 m). Estes blocos são também a matéria-prima das 

muralhas, provavelmente contemporâneas. 

Tal como para sucede na Estrutura Habitacional 1A, assinala-se uma área central 

sem blocos de pedra embora a localização da área seja sensivelmente diferente. 

Numa primeira fase admiti que o amontoado pétreo (U.E. 3) pudesse 

corresponder ao derrube da base U.E. 25. Há contudo indicadores que contrariam essa 

sequência: 

1. Proveniência geológica: a U.E. 3 integra blocos de calcário e basalto e a U.E. 25 

apenas integra grandes prismas de basalto e lajes da mesma proveniência.  

2. Integração estratigráfica: a U.E. 3 integra o sedimento de uma camada 

Calcolítica (U.E. 8) e a U.E. 25 o sedimento de camada do Neolítico final / 

Calcolítico inicial (U.E. 19). 

Perspectivas de uma possível futura musealização in situ, levaram-me a optar 

por não escavar integralmente o interior da cabana, ainda que essa informação fosse 

importante para o esclarecimento definitivo da sua integração estratigráfica. Se a planta 

se encontra parcialmente “amputada”, temos contudo alguns dados que nos indicam que 

a construção em altura, seria efectuada também com elementos vegetais cobertos por 

argila. Com efeito, foram recolhidos alguns fragmentos de cerâmica de revestimento: 

Embora escassos e de pequena dimensão, são os únicos que foram recolhidos no locus 

1, o que parece indicar uma distinta técnica de construção. 
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Duas cabanas ou duas fases de ocupação? 

Embora correspondendo a duas tipologias de construção distintas, a EH1A e a 

EH1B apresentam similar dimensão e implantação. 

A existência de uma unidade habitacional ocupando praticamente toda a 

pequena plataforma da “acrópole” parece perviver durante toda a ocupação do sítio e 

relaciona-se, certamente, com o lugar central que o locus 1 desempenhava face ao 

restante povoado. 

Nestas condições, poderemos colocar como hipótese que a primeira estrutura 

habitacional (EH2) tenha sido remodelada durante o Calcolítico pleno. Através da 

cronologia relativa podemos também associar à remodelação da “grande cabana” do 

locus 1, a presença de lixeiras estruturadas (U.E. 9, 5) e não estruturadas (solos 1 a 7) 

que consubstanciam intensa ocupação doméstica deste local.  

Situadas no topo do Penedo do Lexim, numa área proeminente e central ao 

povoado, coloca-se em questão se estas estruturas eram de facto “vividas” ou apenas 

“utilizadas”. 

 
5.1.3.2. Plataforma intermédia – Locus 6 

 

Na plataforma intermédia, junto ao abrigo sob rocha (locus 6) foi identificada 

uma tipologia construtiva diferenciada, utilizando o grande afloramento como 

componente de uma área construída. 

A leitura deste sector é provisória e limitada, uma vez que apenas foram 

escavados 10m2, nos quais não se procedeu à escavação integral.  

Apesar do carácter reduzido da amostra, encontramos uma situação similar ao 

locus 1, com a sobreposição de duas estruturas, designadas como EH2A e EH2B. 

Condicionado pela presença do grande afloramento vertical, estas estruturas 

apresentam plantas de forma subrectangular, contrastando com as plantas semi-

circulares registadas em locus 1 e aliás com a generalidade dos povoados calcolíticos. 

Não existindo outros dados complementares, estas estruturas foram designadas 

na categoria das estruturas habitacionais, embora seja possível que tivessem uma 

diferente funcionalidade. 
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Estrutura habitacional 2A 

A estrutura habitacional 2A corresponde a uma construção de planta rectangular 

que fecharia a Este o grande afloramento-abrigo que estrutura o locus 6. Esta provável 

estrutura está apenas representada pelas suas paredes Este e Sul, sendo que as paredes 

Oeste e Norte corresponderiam parcialmente ao afloramento. O tramo de construção 

(U.E. 4) encontrava-se quase à superfície. Foi escavado o interior da “cabana” de blocos 

basálticos verificando-se que estes se encontram bem imbricados, registando-se também 

o espessamento interno na “esquina” da estrutura. Esta também deveria corresponder a 

um embasamento em pedra, não existindo um derrube suficientemente grande para 

pressupor uma parede em pedra seca integral.  

Deve realçar-se a semelhança entre o tipo de blocos usados na construção desta 

estrutura (exclusivamente blocos robustos de basalto) e a matéria-prima usada no troço 

de muralha identificada no locus 5, localizada a alguns metros de distância. Poderá 

tratar-se de uma estrutura contemporânea ou então, se a estrutura U.E. 4 está 

relacionada com a cerâmica campaniforme recolhida neste sector, poderá constituir o 

reaproveitamento de materiais originários da muralha do locus 5, quando esta já estaria 

abandonada.  

A atribuição de cronologias finas constitui uma leitura especulativa. É provável 

que a principal fase ocupação terá ocorrido entre o Calcolítico pleno e o Calcolítico 

final. 

Em termos de funcionalidade poder ser avançada uma interpretação habitacional 

ou de outro tipo doméstico (tipo curral...), não se distinguindo aqui do restante registo 

arqueológico do Penedo do Lexim. 

 

Estrutura Habitacional 2b 

É admissível a existência de uma outra construção posicionada transversalmente 

à Estrutura habitacional 2A. Trata-se de um muro com a orientação SE-NE (U.E. 6), 

correspondendo a uma estrutura constituída por blocos de basalto e calcário com a 

orientação NW- SE. Em termos de técnica construtiva, distingue-se da EH2A pela 

dimensão dos blocos (de menor calibre) e pela sua proveniência geológica (integrando 

calcário e basalto). 
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As construções do abrigo locus 6 

A pequena área da plataforma locus 6 terá sido intensamente ocupada, a avaliar 

pela presença de várias estruturas, aparentemente de carácter habitacional. 

Considerando que estas foram apenas detectadas ao nível do topo, não se tendo 

escavado integralmente a área marcada, a atribuição de cronologias e a sequência 

diacrónica entre as mesmas afigura-se uma tentativa arriscada. 

A relação estratigráfica entre as estruturas não foi compreendida, não sendo 

possível confirmar seguramente a relação entre ambas. Coloca-se como hipótese que a 

U.E. 6, correspondendo à EH2B, tenha cortado a EH2A, resultando a uma redução da 

área coberta. 

Apesar dos condicionalismos que teria suscitado a interligação com afloramento 

rochoso, deve ser realçado que a planta desta estrutura seria de forma sub-rectangular, 

solução arquitectónica praticamente inédita em contextos neolíticos e calcolíticos 

peninsulares. A forma circular nas estruturas habitacionais surge nas primeiras 

comunidades sedentárias mesmo no Próximo Oriente sendo substituída a solução 

circular pelas construções rectangulares numa fase inicial do Neolítico (PPNB), com 

difusão generalizada via continental e marítima. Ao nível peninsular, as estruturas 

habitacionais de planta circular perduram até ao Bronze Final, tendo sido recentemente 

escavado uma estrutura desse tipo em escavações que dirigi no povoado da Serra do 

Socorro (Mafra). A longevidade da planta circular nas comunidades pré-históricas 

peninsulares resulta pouco compreensível, uma vez que encerra grandes limitações: “en 

primer lugar su limitada capacidad para aumentar de tamaño dado que qualquier 

ampliacion colleva un aumento proporcional de su perímetro, y en segundo lugar, su 

escassa capacidade de agregacion” (Vela Cossio, 1995, p. 263). Modelos interpretativos 

etnoarqueológicos avançam mesmo com a proposta que as casas de forma circular se 

associarem a sociedades nómadas ou seminómadas, enquanto as casas rectangulares ou 

quadrangulares surgirem em sociedades plenamente sedentárias (Flannery, 1972). 

 
5.1.3.3. Plataforma intermédia – Locus 3b 
 

O posicionamento do locus 3b entre afloramentos, facilmente permitiria a 

colocação de estruturas habitacionais apoiadas a estas paredes, mas não foram 

identificados quaisquer evidências claras de elementos caracterizadores: buracos de 

poste, restos de bases de paredes, pisos ou fundos de cabana. 
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Alguns indícios podem porém sugerir a presença de estruturas desse tipo. O 

abrigo sob rocha e a pequena plataforma artificial criada pelo amontoado pétreo poderia 

ter sido usado para a instalação de uma construção frustre, adossada à rocha, à 

semelhança do que sucedeu para o locus 6. O elevado número de materiais 

arqueológicos (cerâmica, fauna e pedra lascada) aqui recolhidos indica uma utilização 

doméstica.  

Na base da plataforma (locus 3b) são inúmeros os indícios da presença de uma 

área doméstica, sendo perfeitamente enquadrável num espaço habitacional. Deve ser 

referido, que a área de utilização doméstica, fortemente marcada pela presença maciça 

de artefactos e de restos de alimentação, se concentra em cerca de 12 m2. Regista-se 

contudo a presença de outras estruturas domésticas como lareiras estruturadas e 

lajeados.  

Nesta área foram recolhidos vários fragmentos de barro de cabana (a maior 

concentração de todo o Penedo do Lexim), embora não sendo possível identificar a 

estrutura que integrariam.  

11
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Fig. 5.6: Distribuição das ocorrências de barro de cabana nos sectores intervencionados 

 

Foi ainda identificada uma mancha sedimentar (U.E. 20) que apresenta uma 

forma circular. Este contexto foi profundamente afectado por escavações clandestinas. 

O seu posicionamento anexo às estruturas 10 e 14 e a sua dimensão poderá indicar que 

pudesse tratar-se de um fundo de cabana.  

Por outro lado, na base do amontoado pétreo (U.E. 2) foi identificado um 

alinhamento pétreo (U.E. 21) ao qual estaria adossada uma possível estrutura de 

madeira (U.E. 22). 

Há assim evidências dispersas da presença de estruturas nesta plataforma. O 

carácter amputado das mesmas (U.E. 20) e a sua difícil interpretação (U.E. 21 e 22) 
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impedem-nos de efectuar com segurança a atribuição de uma unidade habitacional neste 

sector. 

 

5.1.3.4. Habitar no Penedo do Lexim 
 

O reduzido número de estruturas habitacionais dispersa-se apenas em 3 sectores: 

locus 1 (EH1A e 1B), locus 6 (EH 2A e 2B) e possivelmente em locus 3b.  

 
QUADRO 5.2: ESTRUTURAS HABITACIONAIS DE PENEDO DO LEXIM 

Desig. Cronologia Materiais 
arqueológicos 

Dimensões Técnica construtiva 
Max. Min. Forma Constituição Cobertura 

EH1A CP Presentes, 
abundantes 8 8 Sub-circular Base pétrea, 

buracos poste Ramagem 

EH1B NF, CI Presentes, 
escassos 5 3 Sub-circular Base pétrea Ramagem 

EH2A CP Presentes, 
escassos 4,375 3,28 Sub-quadrangular Base pétrea Ramagem 

EH2B CP Presentes, 
escassos   Indeterminado Base pétrea  

NF – Neolítico final, CI –Calcolítico Inicial, CP – Calcolítico Pleno 
 

Tendo em consideração a topografia do Penedo do Lexim, seria expectável que 

fossem identificadas cabanas na plataforma intermédia. A reduzida potência 

estratigráfica não permitiria a conservação de estruturas no locus 2 e 4. Em locus 3, 

apesar de se verificar intensos sinais de ocupação doméstica, não foram identificadas, 

com segurança estruturas habitacionais. Em toda a plataforma intermédia apenas em 

locus 6, sector sumariamente escavado, foram detectadas possíveis estruturas “tipo 

cabana”. 

No topo do Penedo do Lexim, encontra-se a única estrutura habitacional que 

suporta uma reconstituição ao nível da planta, técnica de construção das paredes e 

sustentação da cobertura (EH1A, EH1B). 

Para o total da área escavada (339 m2) a identificação de tão reduzido número de 

cabanas deve ser objecto de análise, tratando-se de um “povoado”. Por um lado, 

considera-se como explicação a já citada reduzida potência estratigráfica e a intensa 

erosão dos solos. Por outro, poderemos estar perante estruturas frustes, em madeira, 

adaptando-se às micro-plataformas do Penedo do Lexim, não deixando evidência clara 

no registo arqueológico. Pode-se ainda colocar como hipótese a localização das “áreas 

habitacionais” num local que ainda não foi objecto de escavações. 

Como característica transversal a todo o Penedo do Lexim, regista-se o reduzido 

número de argila de revestimento recolhida, o que poderá indicar que esta não era 
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utilizada para impermeabilizar as cabanas, podendo ao invés, usar ramagens, como foi 

proposto para Crastro de Palheiros (Sanches e Pinto, 2003). Também não foi detectado 

qualquer piso, quer se trate de solos compactados por pisoteio ou com argila. 

Também se registam prováveis acções de remodelação de cabanas em distintas 

fases de construção. A sequência encontrada no locus 1 é particularmente relevante. 

Num mesmo posicionamento e planta similar, sucedem-se duas cabanas, com uma 

ampliação na segunda fase, correspondendo ao Calcolítico pleno.  

Em relação à cronologia, identificaram-se estruturas em várias fases de ocupação 

do povoado: Neolítico final / Calcolítico inicial (EH1B), Calcolítico pleno (EH1A, 

EH2A, EH2B). 

 

5.1.4. Lajeados 
 

Os lajeados correspondem a estruturas domésticas que poderiam estar associados 

directamente a áreas habitacionais ou corresponder a usos comunitários, para facilitar a 

circulação (impermeabilização dos solos) ou como áreas de actividade. A identificação 

deste tipo de estruturas em povoados calcolíticos encontra-se amplamente documentada 

em Leceia, sítio onde surgiram lajeados colectivos interpretados como “espaço aberto, 

destinado à protecção intramuros de pessoas ou bens, em situação de conflito ou à 

reunião de participantes em acontecimentos da vida social da comunidade” (Cardoso, 

1994, p. 37). Para os pequenos lajeados é proposta uma funcionalidade associada às 

habitações, também relacionada com a impermeabilização. 

A impermeabilização não era um factor estratégico no Penedo do Lexim, por 

quanto os solos basálticos não provocam saturação de água e dificuldade de progressão. 

Ainda assim, a construção de lajeados envolveu um esforço considerável, uma vez que 

para a sua construção foram mobilizados recursos exteriores ao perímetro do povoado, 

utilizando lajes de calcário recolhidas em áreas relativamente próximas. 

Na reduzida amostra escavada não foram detectadas quaisquer estruturas 

comunitárias, como as cisternas de Los Millares, o tanque de Alcalar ou a barbacã do 

Zambujal. Aparentemente, as muralhas correspondem ao nível mínimo das estruturas de 

âmbito comunitário, enquanto as estruturas relacionadas com a irrigação ou com o 

armazenamento parecem existir apenas em grandes povoados. 
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5.1.4.1. Locus 1 

 

No topo do Penedo, desde a primeira campanha, foi confirmado que grande 

parte da área útil da plataforma estava ocupada por grandes lajes de calcário (U.E. 7). 

Apesar de se tratar da primeira estrutura a ser identificada na recente fase de escavações 

do Penedo do Lexim, o lajeado foi vandalizado em 1999 e 2000.  

Desde logo se destacaram um conjunto de interrogações relacionadas com a 

proveniência geológica da matéria-prima, a sua integração cronológica, funcionalidade 

e as técnicas de construção utilizadas. 

Em relação à geologia, o contraste dos componentes desta estrutura em plena 

chaminé vulcânica, atestava desde logo o carácter antrópico da construção. A presença 

de calcário não é exclusiva do lajeado, surgindo noutras estruturas em outros loci. 

Inicialmente foi levantada a hipótese que a presença de calcário na chaminé basáltica 

poderia não constituir um sinónimo de um elemento alógeno levado propositadamente 

até ao topo do penedo, podendo corresponder a materiais do anterior substrato 

geológicos remobilizados (xenólitos) encaixados entre dois afloramentos. A ausência de 

marcas térmicas nos blocos afastou esta interpretação, tendo sido posteriormente 

identificadas possíveis áreas de captação desta matéria-prima, no sopé do Penedo do 

Lexim.  

Quanto à integração cronológica, a especificidade desta estrutura, a sua 

implantação numa área com uma longa diacronia e a escassa potência estratigráfica 

dificultaram a interpretação cronológico-cultural. Os materiais da Idade do Bronze 

depositados sobre o lajeado vieram questionar a atribuição cronológica do sítio. A 

presença do conjunto metálico constituído por ponta de lança, cinzel e argola 

depositados sobre o lajeado, surge a par de numerosos materiais calcolíticos e até 

mesmo romanos.  

A hipótese de uma origem calcolítica ficou confirmada na campanha de 2000, 

quando foi desmontada a ligação entre o lajeado U.E. 7 e a U.E. 3 (amontoado pétreo). 

Durante a escavação da área foi possível detectar que o lajeado se encontra (pelo menos 

em alguns pontos) coberta pela U.E. 8, horizonte sedimentar atribuível ao Calcolítico 

pleno, permitindo a definição de um terminus ante quem. Foi também evidenciado que 

o lajeado cobria directamente o horizonte sedimentar U.E. 19 (Neolítico final / 

Calcolítico inicial) e a Estrutura Habitacional 1B.  
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Com a clarificação da integração crono-estratigráfica do lajeado foi possível 

avançar com uma provável associação de funcionalidade com a Estrutura Habitacional 

1A. Assim, o lajeado estaria posicionado na abertura da cabana, situado junto aos dois 

acessos à plataforma. As sucessivas reocupações da mesma perturbam a identificação da 

uma planta do lajeado. Contudo, parece que este não tinha uma configuração específica, 

encontrando-se encaixado entre os afloramentos, o muro U.E. 29 e a Estrutura 

Habitacional 1A. 

A presença de lajeado na entrada de uma cabana resulta compreensível, até 

porque esta estrutura facilitaria a execução das tarefas quotidianas de âmbito doméstico. 

Se considerarmos a hipótese da cabana de locus 1 apresentar um significado específico, 

ao nível da simbólica e do poder, a colocação de um lajeado estaria também facilmente 

enquadrável. Apesar da possível função “cénica” de átrio em relação à grande cabana, 

podemos ainda considerar outras funções quotidianas, como as que foram propostas 

para os lajeados identificados em Leceia (Cardoso, 1993). 

No que se refere às técnicas construtivas, foram identificados vários tipos de 

calcário, registando-se que a maior parte das lajes corresponderem a um mesmo bloco, 

fragmentados in situ. Nos limites do lajeado observa-se a presença de blocos mais 

reduzidos, sem forma tabular. Aquando da desmontagem do lajeado foi também 

possível verificar que se procedeu a um nivelamento do solo, com a colocação de várias 

lajes nas áreas deprimidas. 

 

5.1.4.2. Locus 3b 
 

Na plataforma intermédia, vertente Este, foi identificado um pequeno lajeado de 

calcário (U.E. 15), encontrando-se em conexão com estruturas pétreas circulares, 

Em termos crono-estratigráficos é muito clara a integração desta estrutura, uma 

vez que parte do lajeado se encontra coberto pela estrutura U.E. 12, datada pelo 

radiocarbono de inícios do 3º milénio a.n.e. (Beta-175775: 2860-2490, cal 2 sigma). 

Coberto pelo horizonte sedimentar U.E. 7, seria assim integrado no Calcolítico inicial. 

Este lajeado não é comparável com a estrutura de locus 1, uma vez que está 

apenas representado por um conjunto de 4 lajes de grande dimensão e relativamente 

desnivelado. Em associação clara à estrutura de forma circular, a interpretação funcional 

desta estrutura estará decerto correlacionada. Por outro lado, a evidência identificada no 

locus 5, junto à base da muralha, permitiu verificar que a colocação de lajes para 
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nivelamento, caracterizava uma das técnicas construtivas, pelo que as lajes colocadas na 

base da torre não foram individualizadas como tal. Perante esta analogia, fica de alguma 

forma questionada a classificação da U.E. 15 como lajeado, podendo simplesmente 

corresponder às técnicas construtivas para colocação das estruturas circulares. 

 

5.1.5. Áreas de combustão 
 

As lareiras correspondem a áreas nucleares na estruturação dos povoados pré-

históricos, associadas à preparação dos alimentos, ao fabrico de artefactos e à 

finalização de utensílios. Largas horas durante o dia, o fogo focalizava o grupo e 

assegurava a coesão das unidades familiares, envolvendo uma estrita disciplina 

individual e colectiva (Pétrequin e Pétrequin, 2007, p. 5). Podemos contudo sublinhar 

que o conceito de lareira como foco polarizador da vivência quotidiana não é universal, 

existindo comunidades onde as lareiras se encontram no exterior dos habitats (Bruck e 

Goodman, 1999, p. 4). 

Apesar do papel nuclear das lareiras, deve ser salientado que no Penedo do 

Lexim não foi encontrada qualquer evidência clássica de lareiras estruturadas, com 

termoclastos e abundantes carvões.  

A escassez de áreas de combustão surge em grande parte dos povoados 

calcolíticos contemporâneos (Santa Justa por exemplo), contrastando com a realidade 

dos habitats das últimas comunidades caçadores-recolectores e das primeiras 

comunidades produtoras. Em Leceia contudo destaca-se o estado de conservação e o 

número de lareiras, surgindo em grande parte das casas. Numa área intensamente e 

sucessivamente ocupada, as acções de limpeza das áreas domésticas deveriam ser 

recorrentes, fazendo com que apenas subsistam micro-quantidades de carvão e 

provavelmente as respectivas estruturações pétreas. Devemos contudo considerar a 

dificuldade de interpretação dos carvões que não estão directamente associados a 

estruturas: colocam-se questões tafonómicas, de sincronia, interpretação da sua efectiva 

“antropicidade” ou de eventuais contaminações (Mateus et al, 2003, p. 149). 

Em povoados calcolíticos surgem ainda as estruturas de transformação 

metalúrgica, como os fornos de argila, identificadas no Zambujal ou em Los Millares, 

com anel de argila estruturando a área de combustão. A produção cerâmica, de 

recipientes e de outros artefactos, deveria ser praticada em áreas multi-funcionais. 
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No Penedo do Lexim, decerto que a combustão foi praticada, a avaliar pelas 

marcas de fogo no exterior das cerâmicas e sobre alguns ossos de fauna consumida, no 

entanto, apenas se regista um reduzido número de estruturas pétreas que podem ser 

associadas à combustão. Foram identificadas quatro pequenas estruturas que podem ter 

tido uma função relacionada com a combustão (locus 1: U.E. 9, U.E. 5 e locus 3b: U.E. 

10-12; U.E. 11-14-20), das quais apenas uma apresenta um número significativo de 

carvões (U.E. 11-14-20). A colocação de blocos de pedra no exterior das áreas de 

combustão é usualmente efectuada em contextos de “casa”: “hearths used for cooking 

inside houses are usually lined with substancial stones to prevent the flooring of the 

house (vegetation, skins or mats) from catching fire. The stones containing the hearth 

also prevent the ash from being dragged out into the seating and work areas which are 

concentrated about a hearth in the confined space of a house” (Binford, 1983, p. 157-

158). 

Tendo sido todo o sedimento crivado, as seis campanhas de escavação reuniram 

386 ocorrências de carvão, em estudo pelo CIPA desde 2001. A distribuição destas 

ocorrências é desproporcionada, concentrando-se claramente no locus 3b, onde apenas 

se escavaram 70m2. As ausências em locus 2 e locus 4 patenteiam a reduzida amostra 

escavada e o carácter superficial da estratigrafia conservada. A escassez de carvão em 

locus 5 (vertente Este, muralha) é facilmente compreensível, uma vez que junto à 

muralha não existiriam áreas de combustão. 

Os reduzidos valores registados em locus 1, podem de alguma forma traduzir a 

história de ocupação do sítio, com sucessivas reocupações. É aliás significativo que a 

camada que forneceu maior número de fragmentos de carvão corresponda à camada de 

base, U.E. 19 (Neolítico final – Calcolítico inicial), com 19 das 39 ocorrências. Os 

fragmentos de carvão encontram-se maioritariamente fora da estrutura habitacional 1B, 

na coordenada 7. 
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Fig. 5.7: Distribuição das ocorrências de carvão nos sectores intervencionados 
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A concentração de carvão, em locus 3b é muito significativa, correspondendo a 

uma das especificidades das camadas de ocupação U.E. 7, 7b, podendo mesmo traduzir 

a funcionalidade deste sector.  

Entre os contextos onde surge carvão em Locus 3b destacam-se as camadas U.E. 

7 (31,5%) e a U.E. 7b (43,3%). Salientam-se também os contextos U.E. 14 (2,2%) e 

U.E. 6 (10%) uma vez que lhes foi atribuída uma funcionalidade relacionada com a 

combustão.  
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Fig. 5.8: Distribuição das ocorrências de carvão em locus 3b. UEs de proveniência, indicando-se a negro os contextos 

directamente relacionados com a combustão. 
 

A U.E. 14 corresponde ao enchimento de uma estrutura que se convencionou 

denominar como lareira estruturada (U.E. 11), recorrendo a blocos pétreos (calcário e 

basalto) para marcar os limites de uma área de dimensão restrita. Apresenta planta de 

forma oval, interrompida na extremidade Norte. Integrando-se na U.E. 7, esta estrutura 

está associada a uma bolsa de sedimento (U.E. 20), que apresenta elevada concentração 

de materiais arqueológicos, possivelmente associada à dinâmica de utilização da 

estrutura U.E. 11.  

Esta estrutura de planta oval é comparável com a estrutura U.E. 12, que se 

encontra em área anexa e que apresenta semelhanças construtivas e cronológicas. Com 

efeito, foi possível efectuar datações 14C de amostras recolhidas no interior das referidas 

estruturas (Beta-175775; Beta-175774: intervalos de tempo entre 2890 – 2620). A 

estrutura U.E. 10 apresenta uma planta claramente circular, constituída por blocos 

basálticos, cobrindo parcialmente o lajeado U.E. 15. Foi colocado um eixo-corte a 105 

cm de x em D4 tendo sido efectuado um corte que enquadra a área da U.E. 10 de forma 

a compreender melhor a integração estratigráfica da estrutura. 

A questão da funcionalidade destas pequenas estruturas, de forma subcircular 

será retomada, devendo ser realçado que apesar das semelhanças morfológicas, apenas 
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U.E. 14 revelou a presença de alguns carvões, os quais estão completamente ausentes 

em U.E. 10. Esta escassez e total ausência (também registada em estruturas 

identificadas no locus 1) podem reflectir uma dinâmica de utilização destas estruturas 

com limpezas periódicas ou uma multifuncionalidade.  

A U.E. 6 corresponde a uma bolsa, de planta subcircular e que se individualiza 

da camada que corta (U.E. 7), justamente pela presença de muito carvão, pela coloração 

do sedimento escura e pela presença de abundantes seixos. Trata-se provavelmente de 

uma fossa para combustão, a única identificada no Penedo do Lexim. 

 

Para além do carvão, indicador directo da prática da combustão, considerou-se 

ainda a presença de seixos, num total de 273 elementos recolhidos. 

Em plena chaminé vulcânica a presença de seixos traduz certamente uma acção 

antrópica, pelo que todos os seixos foram recolhidos com a mesma metodologia do 

restante material arqueológico. Após lavagem e observação verificou-se que estes 

seixos não apresentam marcas de percussão, ficando desde logo afastada esta 

funcionalidade. Coloca-se como hipótese que os seixos tenham sido utilizados para 

lareiras, existindo algumas marcas de fogo (mas sem termoclastos). Esta associação foi 

também sugerida pela associação identificada na fossa U.E. 6 do locus 3b, que se 

individualizava pela concentração de carvão e de seixos. 
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Fig. 5.9: Distribuição das ocorrências de seixos nos sectores intervencionados 

 

Quando observamos a distribuição sectorial, verificamos que os valores são 

relativamente distintos dos do carvão. O locus 1 corresponde ao sector onde os seixos 

são mais representativos, destacando-se o nível de ocupação U.E. 8 (Calcolítico pleno) e 

U.E. 19 (Neolítico final – Calcolítico inicial). No locus 3b a maior parte dos seixos 

foram recolhidos na camada superficial (59%), destacando-se também a principal fase 

de ocupação (U.E. 8) e a já referida mancha U.E. 6 (fundo de cabana?). Apesar deste 
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contexto registar a associação directa entre os carvões e os seixos, não se afasta a 

possibilidade dos seixos serem utilizados para outros fins, nomeadamente para alisar 

cerâmicas, dada a reduzida dimensão dos mesmos. A presença de seixos é também 

referida para o Castro do Zambujal, citando-se a recolha de 111 seixos nas escavações 

efectuadas entre 1964 e 1973: “ Ao que parece, a maior parte destes terá sido utilizada 

para a preservação de calor nas lareiras” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 273). 
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Locus 3b 
Fig. 5.11: Distribuição das ocorrências de seixos no Locus 1 

 

A confrontação entre contextos estratigráficos, distribuição de carvão e de seixos 

parece indicar que o locus 3b correspondia funcionalmente a uma área onde a 

combustão assumia um papel fundamental. Eventualmente podemos considerar a 

dicotomia entre áreas residenciais / áreas de combustão consubstanciada pelo locus 1 

com a sucessão de uma grande estrutura residencial, sem áreas de combustão 

estruturadas e o locus 3b com abundantes vestígios de combustão mas sem estruturas 

habitacionais reconhecíveis. 

 

5.1.6. Pequenas Estruturas pétreas 
 

Para além das estruturas habitacionais, dos lajeados e das áreas de combustão 

foram ainda detectadas pequenas estruturas de forma irregular, delimitadas com blocos 

pétreos. A sua classificação funcional reveste-se de alguma complexidade, uma vez que 

o seu carácter expedito terá permitido variados tipos de utilização: áreas de combustão, 

espaços de depósito de detritos, áreas de armazenamento, núcleos imbuídos de 

significado simbólico. 

 

5.1.6.1. Locus 1 
 

O topo do Penedo do Lexim encontrava-se quase integralmente ocupado por 

uma grande estrutura habitacional durante o 3º milénio a.n.e. Sendo o espaço útil da 
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plataforma restrito, deve ser referida a existência de duas estruturas nas “traseiras da 

casa”, a U.E. 9/15 e U.E. 5/6. 

A estrutura U.E. 6 foi identificada e escavada em 1998. Trata-se de uma área de 

configuração ovalada, delimitada por pequenas lajes (basalto e um bloco de calcário) e 

aproveita parte do afloramento basáltico na sua extremidade NE. A sua base encontra-se 

forrada por blocos calcários. O enchimento desta estrutura (U.E. 5) evidenciava uma 

grande acumulação de cerâmica e fauna. A total inexistência de carvões, por um lado, e 

a abundância de restos de consumo doméstico, por outro, levou-me a considerar esta 

estrutura como “lixeira” (à falta de um rótulo mais adequado) e não como lareira. 

A estrutura U.E. 15 corresponde a um espaço de planta grosseiramente circular, 

delimitado por grandes blocos pétreos (com duas fiadas de blocos), e que se encontrava 

encostado a um grande afloramento rochoso. O enchimento desta estrutura (U.E. 9) 

corresponde a um depósito sedimentar que parece apresentar diversos momentos de 

combustão, a avaliar pela presença de ossos queimados e de alguns nódulos de carvão. 

O sedimento apresenta-se semicompacto, integrando alguns blocos pétreos, e 

abundantes raízes. Coloração Munsell 7.5 YR 4/2. Trata-se de uma ocupação integrável 

no Calcolítico pleno. Esta camada apresenta uma potência estratigráfica bastante 

elevada, traduzindo uma rápida deposição, com distintas realidades subdivisíveis:  

• U.E. 9a: Reduzido número de materiais (exclusivamente calcolíticos), presença 

de abundantes raízes. 

• U.E. 9b: Camada intermédia com um elevadíssimo número de materiais, com 

pouco sedimento entre os abundantíssimos fragmentos de cerâmica e osso. Estes 

fragmentos apresentam por vezes grande dimensão.  

• U.E. 9c: Camada base com um número de material mais reduzido, já em 

contacto com a U.E. 19 

 

5.1.6.2. Locus 3b 
 

No locus 3b foram encontradas 2 estruturas que podem ter sido utilizadas como 

lixeiras estruturadas (U.E. 11-14 e U.E. 10-12) mas que provavelmente desempenharam 

uma função inicial como lareira. Diferenciam-se das estruturas do locus 1 quanto à sua 

constituição, com forma bem definida, regularidade dos blocos e ainda pela reduzida 

potência útil que apresentariam no seu interior. 
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A estrutura U.E. 8 poderá também corresponder a uma realidade comparável 

com as estruturas do locus 1, ainda que o vandalismo a que foi sujeita tenha afectado 

consideravelmente esta estrutura. 

 

5.1.6.3. Locus 5 

 

Na área intra-muralhas junto à face interna do troço de muralha com torre, foi 

identificada uma estrutura pétrea (U.E. 10), constituída por blocos de basalto que 

configuram um semi-circulo, “encostado” a uma área de afloramentos basálticos 

(prismas). Na base da estrutura encontrava-se uma laje de calcário, confirmando o 

carácter antrópico da mesma.  

A referida estrutura estava coberta pela U.E. 1 e cheia pela U.E. 9. O 

enchimento apresenta-se bastante compacto com alguns materiais arqueológicos. 

Integra blocos de basalto e de calcário, apresentando a coloração húmida 10 YR 2/2 

(very dark brown) e seca 10 YR 3/3 (dark brown). Tal como sucede nos outros loci não 

se regista a presença de carvão nem de outros indicadores de combustão, propondo-se 

assim também uma funcionalidade genérica de lixeira estruturada, ainda que a tipologia 

se aproxime mais dos exemplares do locus 3b do que as grande estruturas de locus 1. 

 

5.1.6.4. As pequenas estruturas pétreas. Funções em aberto 
 

Podemos atestar a presença das chamadas pequenas estruturas em três dos seis 

sectores intervencionados (locus 1, 3b e 5). 

Apesar da forma da planta estar classificada como “oval” ou “circular”, deve-se 

registar que à excepção da U.E. 12, as estruturas apresentam uma planta bastante 

irregular, circunstância que dificulta a sua inserção numa categoria estrita. A leitura 

estratigráfica não permite considerar com absoluta segurança que as estruturas U.E. 14 e 

U.E. 10 tenham sido cortadas, apresentando uma forma “semi-oval”, mas é provável 

que tal tenha acontecido. Apenas uma das estruturas (U.E. 15) regista a presença de 

várias fiadas de pedras, configurando uma espécie de parede que surge em estruturas 

desta tipologia em Leceia. 

Deve também ser realçado que praticamente todas as estruturas foram 

construídas com calcário e basalto. O uso recorrente ao calcário, matéria-prima exógena 

ao povoado, parece ser uma das características das estruturas construídas. Se o uso do 
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calcário para lajeados ou para integrar a base das muralhas assume uma motivação 

técnica, aproveitando a natural disposição das lajes de calcário, a sua utilização para 

estruturas de carácter expedito reflecte o uso intencional de uma matéria-prima exógena. 

Uma vez mais se verifica a total ausência de argila, que poderia ser usada para 

revestimento, como foi identificado em Castanheiro do Vento. 

 
QUADRO 5.3: USOS PEQUENAS ESTRUTURAS 

Design Locus  Cronologia Carvão Fauna 
Malacológica 

Fauna 
mama 
lógica 

Cerâmica Pedra 
lascada 

Pedra 
Polida TOTAL Bordos Bojos 

5 1 CP 0 48 1092 45 323 59 0 1567 
9 1 CP 2 326 5766 273 533 151 0 7051 
10 3b CI 0 101 1 63 473 15 0 653 
14 3b CI 7 44 0 17 113 5 0 186 
5 1 CP 0 48 1092 45 323 59 0 1567 

Legenda: NF – Neolítico final, CI Calcolítico Inicial, CP – Calcolítico Pleno 
 

No Penedo do Lexim, a abundância de material arqueológico (fauna, cerâmica, 

pedra lascada) é característica comum a quase todas estas estruturas, pelo que foram 

genericamente designadas como lixeiras estruturadas, ainda que esta designação encerre 

uma conceptualização do espaço doméstico muito próxima dos cânones 

contemporâneos. 

E ainda possível que esta função de estruturação de depósitos do quotidiano 

possa ter sucedido a uma função inicial como área de combustão, como sucedeu 

provavelmente à U.E. 11/14, U.E. 10/12 (locus 3b) e provavelmente à U.E. 5/6 (locus 

1). A escassez de carvões ou de evidências claras de combustão (termoclastos, 

sedimento com coloração acinzentada) é aliás recorrente no Penedo do Lexim. 

A questão das áreas de armazenamento poderá ainda ser considerada. Não foram 

identificadas quaisquer fossas ou silos para armazenamento, mas as características do 

sítio (superficialidade dos depósitos sedimentares, dureza do substrato rochoso) 

dificilmente possibilitariam a construção de estruturas negativas. Os abrigos sob rocha 

poderiam facilmente desempenhar uma tarefa semelhante, ainda que a área útil para 

armazenamento fosse reduzida. 

É ainda considerada a hipótese destas estruturas corresponderem a contentores 

de áreas de lixeira. De facto, face à elevadíssima densidade de materiais que se regista 

nas áreas escavadas do Penedo do Lexim, seria de alguma forma importante a 

estruturação de áreas de dejecção, nomeadamente de restos animais, abundantes nestes 

conjuntos. 
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Face a este tipo de funcionalidade como lixeira, torna-se compreensível que 

estas estruturas assumam um carácter expedito, com reduzido investimento na 

construção e consequentemente, uma grande diversidade em termos construtivos 

(materiais de construção, plantas…). 

A multiplicidade funcional reflecte-se no facto de semelhantes estruturas 

assumirem distintos usos (como parece suceder locus 1 vs locus 3b) mas também na 

confirmando que a mesma estrutura apresenta uma história de ocupação com sucessivas 

utilizações funcionais, como parece suceder na generalidade. 

 

5.1.7. Concentrações de materiais – solos de ocupação 
 

Para além das estruturas já referidas, foram identificadas outras áreas de 

acumulação de detrito sem estruturação. Estas áreas de concentração de materiais foram 

designadas genericamente como “solos de ocupação”, conceito que os pré-historiadores 

não poucas vezes utilizam indiscriminadamente quer na referência a uma unidade 

mínima de uso antrópico (Bordes, 1975) quer na associação ao “resultado intacto de la 

ocupación de un yacimiento por un grupo humano durante un cierto período de tempo” 

(Rigaud apud Vela Cossio, 1995, p. 260).  

Contrariamente ao que sucedeu noutros povoados fortificados, como Santa Justa 

(Gonçalves, 1989), não foi identificado um episódio que “cristalizasse” um nível de 

ocupação mas foram individualizadas concentrações de materiais arqueológicos que 

parecem traduzir um estado de conservação excepcional. Independentemente da sua 

interpretação, todas as concentrações de materiais detectadas foram designadas como 

solo (1 a n, com numeração individualizada por locus) e procedeu-se ao seu registo 

fotográfico. Os materiais arqueológicos foram identificados com cores por tipo de 

material para posterior registo, procedendo ao seu registo tridimensional indicando a sua 

inserção em conjuntos e, em alguns casos, procedendo-se ao seu registo gráfico. 

O significado destas concentrações de materiais poderá ser múltiplo e deve ser 

entendido numa perspectiva integrada de leitura estratigráfica e da dispersão artefactual. 

Alguns destes clusters de concentração de material podem reflectir a presença de fossas 

não estruturadas que teriam uma função semelhante às pequenas estruturas pétreas. 

Pode-se também considerar a hipótese da existência de áreas de conservação diferencial. 

A distribuição destas áreas de “dejecção” pode ser um indicador negativo da 

presença de estruturas habitacionais: “people rarely throw waste materials against the 
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walls of their home” (Binford, 1983, p. 157), criando-se tácticas de manutenção e 

limpeza do interior das “casas”.  

Apesar desta autoexclusão entre áreas de acumulação de detritos (nomeadamente 

restos alimentares) e áreas de dormida, existe a possibilidade do indicador “breakfast in 

bed”, observado por Binford em grupos de caçadores-recolectores (aborígenes 

australianos e esquimós) e também por comunidades de horticultores: “after everyone 

has woken up and eaten their indivudiual snacks in bed, the debris from the meal is 

collected in the skins or blankets which make up the bedding, carried to the door of the 

hut and discarded there” (Binford, 1983, p. 165). 

É no locus 1 que se regista um maior número de concentração de materiais 

designados como “solos de ocupação” (num total de 7), surgindo maioritariamente na 

camada de ocupação do Calcolítico pleno (UE 8), registando-se ainda a presença destas 

acumulações de materiais na camada de interface entre o Calcolítico pleno (U.E. 8) e 

Calcolítico inicial (U.E. 19). Por vezes à detecção dos solos de materiais sucede a 

identificação das pequenas estruturas já descritas, como sucedeu no solo 1 (a que 

corresponde o topo da U.E. 5) e solo 4 (U.E. 9). 

 

5.1.8. Estruturas comunitárias 
 

O conceito de estruturas “comunitárias” é de atribuição muito complexa nesta 

cronologia, sendo relativamente restrito o número de estruturas deste tipo em povoados 

fortificados. Na realidade, as muralhas e as torres correspondem às estruturas que 

certamente mobilizaram mão-de-obra colectiva e que podemos sem qualquer dúvida 

atribuir uso colectivo ainda que a aplicação de epítetos de propriedade seja de difícil 

aplicação. Casos como estruturas hidráulicas estão ausentes do Penedo do Lexim e dos 

povoados fortificados estremenhos. Os contextos de armazenamento são também 

escassos, ainda que se possa considerar a hipótese de uso de estruturas classificadas 

como “torres” ou “casas” para esse fim. 

No caso do Penedo do Lexim, apenas podemos considerar a existência de 

estruturas de circulação, com a colocação de prismas basálticos no acesso ao topo do 

Penedo. Os lajeados (particularmente o do topo) poderiam também ser considerados de 

uso colectivo. 
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5.2. Muralhas e Penedos: modelo de fortificação 
 

A definição conceptual do léxico relacionado com as estruturas defensivas será 

efectuada na parte quatro do presente trabalho. Este capítulo visa especificamente a 

informação recolhida no Penedo do Lexim.  

No conjunto de todos os âmbitos de análise abordados, a questão das estruturas 

defensivas corresponde à área com maiores lacunas de informação. Os trabalhos 

arqueológicos permitiram compreender a localização das muralhas e uma caracterização 

genérica quanto à tipologia construtiva e topográfica. Fica em aberto a determinação da 

configuração da planta, entrada e do posicionamento exacto das várias linhas 

defensivas. Na realidade, face ao tipo de sedimentação e de relevo no Penedo do Lexim, 

ficou evidente que as muralhas se encontram praticamente à superfície, sendo essencial 

proceder à desmatagem integral do sítio e à escavação de troços numa amostragem 

significativa.  

Justificam-se futuros trabalhos de campo que devem ser antecedidos pela 

adequada protecção do sítio contra actos de vandalismo e agentes erosivos e integrados 

em programa de valorização. 

 

5.2.1. A evidência disponível 
 

No actual estado das pesquisas apenas são claramente caracterizados dois 

sectores que registam a presença das designadas “estruturas defensivas”. Um foi 

escavado há cerca de 30 anos (locus 0) e o outro (locus 5) apenas identificado e 

escavado nas duas últimas campanhas, em 2003 e 2004. 

A informação é assim preliminar, sendo complementada por algumas evidências 

no locus 1 e 3. 

 

5.2.1.1. Troço de Muralha - Vertente Este (Locus 0) 
 

O primeiro troço de muralha foi localizado há mais de 30 anos, na vertente 

Oeste, na plataforma intermédia, numa área profundamente afectada pela laboração das 

pedreiras nos anos 70.  

As escavações realizadas no início dos anos 70 intervieram num pequeno 

segmento desta estrutura (dois quadrados de 5 m) e caracterizaram-na sumariamente: 

“grandes blocos prismáticos de basalto, cuidadosamente empilhados, com mais de 1 m 
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de altura, e assente directamente sobre os afloramentos rochosos” (Arnaud, 1974-77, p. 

492), as observações dos autores da escavação parecem indicar que as estruturas teriam 

sido edificadas nos primeiros momentos de ocupação do povoado. A observação do 

terreno permitiu identificar a continuação da muralha para o lado Oeste da plataforma 

média “com a finalidade de suster as terras e pedras vindas da plataforma superior, e de 

criar uma plataforma habitável” (Arnaud, 1974-77, p. 399). Foi identificada a existência 

de uma linha de muralhas na plataforma inferior, perpendicular à primeira e referido 

“um pequeno muro, exterior e oblíquo em relação à muralha principal, que devia servir 

de reforço a esta e ao mesmo tempo “forrava” um torreão natural constituído por um 

afloramento basáltico proeminente” (Arnaud, 1974-77, p. 402). Esta muralha implanta-

se num terreno onde ainda não foi possível escavar por falta de autorização. Durante a 

nova fase de investigação apenas foi possível proceder à limpeza de vegetação e 

elaborar a planta e alçado de um dos sectores. 

O topo do penedo encontra-se totalmente envolvido por rochedos, cume da 

chaminé vulcânica, assemelhando-se a um verdadeiro “castelo natural”, com uma 

grande torre. Com estas características naturais, não seria “necessário” valorizar a 

defensibilidade, inscrevendo sobre os penedos uma construção com blocos basálticos. 

No entanto, regista-se claramente a presença de uma muralha que parece envolver o 

núcleo central do povoado. Na observação superficial do terreno podemos considerar a 

hipótese que esta linha envolveria toda a vertente Oeste, mas não é ainda compreensível 

se esta linha terminaria no grande afloramento vertical que marca o limite meridional do 

locus 1. 

Encontrando-se vestígios de um troço que fecharia todo o acesso ao topo do 

Penedo, não seria improvável a existência de uma entrada, nomeadamente junto aos 

acessos “naturais” ao topo do Penedo.  
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Fig. 5.12: Alçado Este da muralha de Locus 0 

 
Fig. 5.13: Alçado Sul da muralha de Locus 5 
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5.2.1.2. Troço de Muralha - Vertente Este (Locus 5) 
 

O segundo troço de muralha foi detectado em 2003 e escavado em 2004, 

situando-se a meia encosta da vertente Este, numa área com declive acentuado e com 

escasso sedimento conservado, designada como locus 5. 

Neste sector foi localizado troço de muralha e uma torre que constituem, até ao 

momento, as mais importantes evidências defensivas identificadas no Penedo do Lexim. 

Aparentemente seria improvável a implantação de uma estrutura defensiva neste local, 

uma vez que a própria topografia do terreno parecia suficientemente abrupta para 

dispensar a construção de muralhas. 

A área encontrava-se revestida com um coberto vegetal muito denso que 

afastava qualquer hipótese de um reconhecimento prévio de terreno. Nestas condições, é 

compreensível que não se efectuaram quaisquer intervenções nesta área de declive nas 

primeiras quatro campanhas de escavação, apesar de terem sido recolhidos alguns 

materiais arqueológicos nesta área. Parecia afastada a hipótese de arrasto agrícola, uma 

vez que a densidade de penedos que pontua a área não permitiria a utilização de arados 

ou outros instrumentos de cultivo.  

Em 2003, numa perspectiva de compreensão geral do sítio procedeu-se à 

abertura de várias sondagens em todo o Penedo do Lexim. Apresentando à superfície 

alguns blocos de pedra aparelhada, foi aberta uma pequena sondagem 2x3m, permitindo 

identificar um troço de muralha. A campanha de 2004 foi integralmente dedicada à 

leitura deste pequeno troço de muralha com a abertura de uma área mais ampla (16 m x 

6 m) A escavação revestiu-se de grande dificuldade considerando os clássicos 

problemas de escavação de derrube, bem caracterizados por M. Kunst numa recente 

publicação (Kunst, 2003 e Kunst, 2008). 

O troço de muralha apresenta uma extensão de cerca de 9 m, com orientação 

NW-SW, com altura máxima preservada de 1,5m e uma largura de 1,2 m. Apresenta 

graus de conservação diferenciados mas ainda assim podemos identificar dois módulos 

distintos: 

1. Muralha bem conservada, troço pleno. Na área correspondente ao troço 

“pleno” da muralha preservada, regista-se um aparelho construtivo de grandes blocos de 

basalto, dispostos horizontalmente, com morfologia muito irregular e travejamento com 

pequenos blocos de basalto. A base da estrutura inclui lajes de calcário. 
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2. Área de junção muralha / torre. Na área de junção muralha / torre há uma 

clara diferenciação do aparelho construtivo. Não se regista a presença de prismas 

dispostos horizontalmente. Foram integrados blocos de tamanhos heterogéneos, um dos 

quais de grande dimensão e forma irregular. 

 

A torre apresenta planta semi-circular, muito irregular, posicionando-se junto a 

um grande afloramento, ao qual deveria estar ligada. O aparelho da torre é constituído 

exclusivamente por blocos de basalto tendo sido identificadas duas fiadas de blocos. 

Ambas apresentam grandes blocos de tendência quadrangular, não se verificando a 

presença de prismas paralelepipédicos como sucede na muralha. 

Aparentemente trata-se de uma torre maciça. Não foi possível escavar o interior 

da torre por razões de conservação. A leitura evidenciada pela disposição dos blocos, a 

(des)articulação com o troço de muralha e a superficialidade do afloramento rochoso, 

parecem confirmar que a torre seria maciça. 

É particularmente interessante a presença de dois níveis de derrubes sobrepostos 

na área da torre: 

- o primeiro nível envolve enormes blocos de pedra (quase exclusivamente 

basalto), terra muito compactada e praticamente ausência de materiais arqueológicos; 

- o segundo, com blocos muito imbricados de dimensões pequenas, média e 

grande, integrando basalto e de calcário 

 

Importa retomar a leitura de Michael Kunst para o Castro do Zambujal: “Na 

estratigrafia, em geral, alternam camadas compostas por solos pisados com camadas 

compostas por derrube. Também podem aparecer conjuntos de diferentes camadas de 

pisos, tal como conjuntos de diferentes camadas de derrubes (...) os derrubes 

normalmente compõe-se igualmente de uma alternância de camadas de pedras grandes e 

outras de pedras pequenas. Naturalmente, as camadas de pedras pequenas podem 

integrar achados mais antigos do que os que se encontram sob as pedras grandes” 

(Kunst, 2003, p. 171). De acordo com esta análise, seria provável que a torre tivesse 

uma sólida base em basalto e que o seu topo fosse construído com pequenas lajes de 

basalto e calcário, encontrando-se a estratigrafia invertida. 

Sob o 2º nível de derrube foi identificado um solo de ocupação muito bem 

preservado, com materiais integráveis no Calcolítico pleno, tais como cerâmica de folha 

de acácia e de caneluras largas. A abundante fauna data o momento de colapso das 
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estruturas. Uma primeira análise da cerâmica e da fauna revela o excepcional estado de 

conservação destes materiais e as suas diferenças com as restantes áreas. Enquanto o 

nível de ocupação (Calcolítico inicial) junto ao locus 3b, revela que entre 1148 bordos 

recolhidos na camada 7 apenas 15,1% permitem reconstituição de forma, no solo de 

ocupação do locus 5 (U.E. 8), verificamos que para um universo de 296 bordos, 41,2% 

fragmentos permitem reconstituição de forma. Por outro lado, também se registam 

comparativamente tratamentos de superfície menos cuidados e um número de formas 

fechadas mais elevado. À excepção deste solo de ocupação (associado a um lajeado 

calcário) praticamente não foram recolhidos materiais em todo o sector. 

Com a identificação de muralha neste sector fica caracterizada uma linha que 

delimita a face Este do povoado. 

O traçado da muralha está interrompido nas extremidades Norte e Sul. No que se 

refere à ligação entre a torre e o afloramento, a potência estratigráfica é muito reduzida, 

sendo plausível que existisse um pequeno troço de ligação ao afloramento.  

A extremidade Sul apresenta maiores dificuldades de leitura, por não ter sido 

possível identificar o prolongamento da muralha. A existência de um provável troço 

fora da área marcada parece indicar que a muralha apresente uma inclinação SW-NW, 

situação a confirmar em posteriores trabalhos. 

A junção entre a torre e a muralha, em termos de aparelho construtivo e o 

desacerto de planta entre os dois módulos podem indicar que possivelmente não 

corresponderam a uma mesma fase construtiva. A muralha apresenta uma grande 

regularidade no aparelho construtivo até ao ponto de junção com a torre, onde se 

verifica a substituição de elementos prismáticos, dispostos horizontalmente, por um 

aparelho de pedra mais irregular. Correspondendo a esta alteração do tipo de aparelho 

pode também registar-se o “colapso” da face interna da muralha, confirmando que a 

mesma foi parcialmente desmontada para a colocação da torre. Finalmente podemos 

também verificar a fusão das duas estruturas: o último troço da muralha corresponde 

claramente ao bloco que marca o arranque da torre. 

A torre U.E. 5 apresenta uma planta semi-circular, muito irregular, 

posicionando-se praticamente encostada a um grande afloramento. O posicionamento da 

torre no ponto exacto da vertente poderá corresponder a uma estratégia de visibilidade a 

partir do sítio, uma vez que aqui se situa um verdadeiro ângulo morto de visão. 
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Fig. 5.14: Torre e muralha de Locus 5. Planta 

 

 

 
Fig. 5.15: Torre e muralha de Locus 5. Alçado 
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5.2.1.3. Outras evidências 

 

No locus 1, plataforma superior, não era previsível a identificação de qualquer 

tipo de estrutura defensiva uma vez que encontra completamente rodeada por 

afloramentos. No entanto, foram localizadas duas estruturas que, aparentemente, não se 

enquadram numa estrutura de tipo habitacional, configurando um “muramento” da área. 

Na campanha de 2000 foi identificado um troço de ligação entre dois 

afloramentos (U.E. 20) constituído por fiadas de blocos de basalto apresentando média / 

grande dimensão. Apenas se definiu a “face” Oeste desta estrutura, não sendo possível 

escavar ainda a área da provável face Este. Evidencia-se uma espécie de “entrada” 

estruturada, por dois grandes blocos de pedra. Esta estrutura cobre directamente a U.E. 

19, camada base do sítio (Neolítico final / Calcolítico inicial). 

Outra estrutura tipo “muralha” foi identificada na última campanha, na área NW 

da plataforma. Apresenta um aparelho constituído por enormes blocos prismáticos 

basálticos, preenchidos por blocos irregulares de menores dimensões, assentando 

directamente sobre a rocha. A morfologia desta estrutura é semelhante às das muralhas 

do locus 0 e locus 5. Provavelmente esta apenas fecha os dois penedos, não fazendo 

parte de outra mais complexa.  

Na área designada como locus 3 foi identificado um grande derrube pétreo entre 

dois grandes afloramentos basálticos, fechando o acesso ao abrigo sob rocha. Este 

aglomerado pétreo é constituído por blocos de média e grande dimensão, em calcário, 

basalto e residualmente porfirite. Entre os blocos pétreos foram identificados moventes. 

Apesar de nos situarmos numa chaminé vulcânica com abundância de basalto, o 

calcário assume uma grande expressão nos componentes da estrutura (mais de 50 %). A 

sua interpretação permanece em aberto uma vez que se verificou que a mesma foi 

profundamente afectada por vandalismos e por prováveis reenchimentos na fase de 

laboração da pedreira. Ainda assim foi possível identificar uma provável face deste 

aglomerado pétreo, pouco estruturado, o qual não teria uma clara função defensiva. 

Também a base do povoado, ainda junto à chaminé vulcânica, regista a presença 

de numerosas linhas de pedra aparelhada que poderão corresponder a uma 3.ª linha 

defensiva. Quando em 2003 se efectuou a primeira sondagem no locus 5, a presença de 

alguns blocos aparelhados foi inicialmente entendido de forma prudente, uma vez o 

nível superficial em que foi encontrado poderia indiciar tratar-se de muros recentes de 

uso agrícola. Contudo a escavação veio confirmar que se tratava de estruturas pré-
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históricas praticamente à superfície face à reduzida sedimentação do sítio e ao grau de 

inclinação da vertente. 

Os dados recolhidos em locus 5 podem agora propiciar futuras escavações junto 

à vertente Sul, onde se registam numerosas linhas pétreas confirmando se estas 

correspondem a construções pré-históricas, nomeadamente a sistemas defensivos. 

 

5.2.2. Que tipologia construtiva para o Penedo do Lexim? 
 

Apesar da limitada amostra, podemos apontar algumas das características das 

estruturas defensivas do Penedo do Lexim, face à realidade construtiva de outros 

povoados contemporâneos que foram objecto de escavações mais extensas. Em todas as 

estruturas de muralha do Penedo do Lexim conserva-se apenas a face externa. Os blocos 

de pedra são colocados encostados a afloramentos. Esta situação é claramente visível no 

locus 0 e no locus 5.  

A existência de uma única face externa das muralhas não é exclusiva do Penedo 

do Lexim encontrando-se documentada regionalmente no “Castro da Fórnea” e em 

Pragança. Na Fórnea, Torres Vedras, uma elevação calcária, é referido pelo responsável 

das últimas escavações que "o local deste povoado, num cabeço rochoso e acidentado, 

levou os construtores destes muros a aproveitarem ao máximo as suas saliências, quer 

como defesa natural, quer como complemento e suporte dos muros. Estes apresentam 

uma só face, virada para o exterior do povoado e entre os muros e os afloramentos 

rochosos há enchimentos com pedras de menores dimensões que permitem formar 

socalcos" (Marques Gonçalves, 1995, p. 126). Em Pragança, Cadaval, em plena Serra 

de Montejunto, "observa-se uma construção de forma semicircular com uma muralha 

formada por grandes blocos de pedra que vai de encontro à falésia rochosa. (...). A norte 

existe um corredor de acesso ao interior da estrutura. (...). Esta grande torre maciça tem 

cerca de 15 m de comprimento por 10 de largura. (p. 36). A muralha em torno do 

afloramento central identificada no locus 0 encontra paralelos em Pragança, reforçando 

o carácter de torre natural da plataforma superior. 

Pelo que pode ser concluído nas publicações e directamente nos locais, a 

presença de uma única face externa assume diferenças entre o caso do Penedo do Lexim 

e o da Fórnea e Pragança. Com efeito, apesar de podermos efectivamente considerar que 

nas estruturas tipo muralha do Penedo do Lexim apenas existe uma face externa, deve 

ser referido que o topo da muralha apresenta dois paramentos, o interno encostado ao 
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afloramento e o externo, com o interior da muralha preenchido por pequenos blocos, 

numa construção comum à generalidade dos povoados fortificados. Na análise 

efectuada por Susana Oliveira Jorge (1994), nos itens da tipologia arquitectónica, é 

referida a presença do tipo D “1 linha de muralha, plataformas definidas por muretes de 

contenção” (Jorge, 1994, p. 469), apontando-se como exemplos o Cerro de la Virgen e 

São Lourenço, mas não fica claro que se trata de uma situação similar à que foi 

detectada no Penedo do Lexim, Pragança e Fórnea. Sítios setentrionais com uma 

elevada adaptação ao terreno, como Castro de Santiago, Fraga da Pena e Crastro de 

Palheiros apresentam soluções construtivas distintas.  

Relacionando-se com o ponto atrás mencionado, também se deve registar o tipo 

de posicionamento das estruturas de fortificação, nomeadamente com a muralha e torre 

identificada no locus 5, em plena área de vertente, com um nível de inclinação 

consideravelmente acentuado. Este declive dificultou inicialmente a identificação desta 

estrutura e tornou complexo o próprio processo de escavação. Esta situação em plena 

vertente não encontra paralelos, confirmando uma adaptação ao local e também à 

necessidade de cercar completamente o Penedo do Lexim, mesmo na área em declive. 

Para povoados como Leceia, o modelo de implantação do sistema construtivo 

aproveitou uma escarpa natural, não tendo aí construído uma linha de muralha, mas aqui 

esta situação não se registou. 

A construção das estruturas identificadas no Penedo do Lexim foi condicionada 

pela morfologia do sítio e pela matéria-prima utilizada. Regista-se a utilização de 

basalto na constituição das chamadas estruturas defensivas, na sua forma “primária” de 

prismas paralelepipédicos (de secção hexagonal), para a construção de muralhas. No 

caso da única torre identificada foram utilizados blocos de basalto de tendência cúbica. 

A compreensão da extracção destes blocos fica limitada pela laboração da pedreira, mas 

deve ser registado que existem alguns pontos da vertente onde se assinala a presença de 

prismas isolados, considerando-se pouco provável a sua extracção directa nos grandes 

penedos que constituem a chaminé vulcânica, dada a dureza desta rocha. 

A utilização do basalto para a constituição das muralhas confere-lhes um 

carácter “ciclópico”, distinto dos aparelhos de calcário ou de grauvaque que domina 

quase todos os povoados estremenhos. Moita da Ladra (Vila Franca de Xira) é a única 

excepção ao panorama da Baixa Estremadura: implantando-se numa chaminé vulcânica 

os prismas basálticos foram utilizados para a delimitação das estruturas, embora 

aparentemente, não se registe a deposição sucessiva de prismas basálticos. Esta situação 
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foi talvez causada pelo grau de erosão do sítio que arrasou as estruturas pela base 

(Cardoso, 2000). Em Moita da Ladra regista-se também uma situação já identificada 

para o Penedo do Lexim desde a campanha de 1998: a utilização do calcário combinado 

com o basalto.  

Em quase todas as estruturas identificadas no Penedo do Lexim verifica-se a 

presença combinada do calcário e do basalto, nomeadamente na estrutura habitacional 

identificada no topo do Penedo, com a delimitação externa efectuada com prismas 

basálticos, mas com utilização combinada de calcário e basalto na construção dos 

buracos de poste e com a utilização exclusiva de calcário para o lajeado situado junto à 

referida construção (Sousa, 2006). Confirma-se a utilização preferencial do calcário 

para lajeados (locus 1, 3b, 5) e do basalto para a delimitação externa de estruturas, numa 

adaptação claramente funcional. Situação diversa pode ser encontrada no amontoado 

pétreo que fecha o espaço entre os dois grandes afloramentos verticais do locus 3b. 

O fácil corte do calcário e a sua expedita obtenção na base do povoado poderá 

constituir uma das explicações funcionais possíveis, mas é óbvio o efeito “cénico” do 

branco do calcário sobre o negro do basalto. A utilização desta matéria-prima, fora do 

contexto geológico, também se regista na Penha Verde (Roche e Ferreira, 1975), em 

pleno maciço granítico da Serra de Sintra, para além do caso de Moita da Ladra. 

Quanto às estruturas de muralha do Penedo do Lexim, observa-se que embora o 

basalto não tenha sido utilizado para o aparelho de pedra, a base da muralha parece ter 

sido nivelada com lajes de calcário, sobre o qual foi depositado um primeiro nível com 

prismas dispostos horizontalmente. Como o alçado da muralha identificada no locus 0 

não foi escavado até ao substrato geológico, não podemos confirmar / infirmar a 

presença de calcário na sua base. 

O grau de conservação da muralha do locus 5 parece dar algumas informações 

sobre o tipo de aparelho de pedra das muralhas do Penedo do Lexim: 

1. Afeiçoamento do afloramento para colocação da muralha; 

2. Nivelamento da base através da colocação de pequenas lajes de calcário que 

“travam” e regularizam a vertente; 

3. Colocação de uma ou várias primeiras fiadas constituídas por grandes blocos 

de basalto dispostos horizontalmente; 

4. Colocação de blocos de basalto de menores dimensões dispostos em 

“espinha”, com blocos de maiores dimensões nos paramentos exteriores e de menor 

dimensão no seu interior. 
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A observação do terreno situado a Norte do troço escavado permite identificar a 

provável continuação da muralha identificada em locus 5. Apesar da vegetação, 

podemos verificar que a altura da mesma será considerável, ainda mais elevada que a 

muralha de locus 5, podendo futuramente esclarecer se este modelo de construção ainda 

apresenta níveis superiores de travejamento das estruturas. 

No estado inicial dos trabalhos arqueológicos efectuados no Penedo do Lexim 

não podemos ainda perspectivar fases construtivas, reflectindo alterações na planta do 

sistema defensivo e mesmo no tipo de construções. Esta situação foi identificada em 

Leceia: "o aparelho ciclópico utilizado na primeira fase construtiva calcolítica, 

recorrendo a blocos de mais de 2 t na construção de panos de muralha e de bastiões, foi 

rapidamente abandonado; logo na segunda fase construtiva calcolítica, as construções 

integram blocos mais pequenos e pior arremessados; situação que se acentua na terceira 

fase construtiva" (Cardoso, 1989, p. 58) 

 

Também permanece em aberto a questão do revestimento com argila das 

estruturas defensivas. Não foram detectados quaisquer fragmentos de argila embora se 

registe que junto às muralhas (e particularmente na torre) o sedimento se encontrava 

muito compactado, o que poderá indicar a presença de um adobe ligante. 

Para o Zambujal foi indicado que as estruturas seriam revestidas a argila (Kunst, 

2003) e para Leceia, refere-se que “as estruturas pétreas do Calcolítico inicial de Leceia, 

tanto habitacionais como defensivas, pudessem ser revestidas exteriormente de argila 

argamassada; tal hipótese encontra-se consubstanciada pela grande quantidade deste 

material nos níveis de derrubes formados à custa do desmonte das estruturas referidas" 

(Cardoso, 1989, p. 34). 

Também para Los Millares é avançado com uma solução deste tipo para um 

“alteamento” das muralhas: “Pese a que la altura conservada en este sector de la 

fortificaciones de 1,20m de medida, el alzado de mamposteria de la muralla debía 

alcanzar un mínimo de unos 2,50m si nos atenemos a los derrumbes y a la altura 

conservada en el sector sur; sobre la mamposteria se alzaria un cuerpo de barro, que 

completaría los 4 o 4,5m de alzado de la muralla" (Molina e Câmara, 2005, p. 36-37). 

A questão da ausência de argila de revestimento no Penedo do Lexim foi já 

anteriormente referida (Sousa, 2006) podendo efectivamente corresponder à ausência 

deste tipo de construção de carácter mediterrâneo ou a questões tafonómicas.  
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Nos anos 80, Victor S. Gonçalves analisa os milhares de fragmentos de cerâmica 

de revestimento de Santa Justa, resgatando uma base documental até então desprezada 

para tentar compreender as estruturas domésticas daquele povoado, evidenciando que “a 

cerâmica de revestimento não surge associada às cabanas pequenas com socos de pedra, 

mas a outro tipo de construções (…). A única possibilidade explicativa parece residir na 

existência, sobre esse soco de pedra, de uma construção em adobe” (Gonçalves, 1989, p. 

290), avançando com a hipótese da cerâmica de revestimento ser utilizado apenas na 

cobertura (idem, ibidem, p. 289). 

A actual informação disponível parece indicar que as estruturas do Penedo do 

Lexim seriam pétreas, sem o revestimento de argila ou adobe, apesar da existência na 

proximidade de barreiros que possibilitariam a extracção. 

 

A natureza confere ao Penedo do Lexim uma posição de “domínio” sobre a área 

circundante. A monumentalidade natural do sítio é bastante mais relevante do que as 

construções que nele foram inscritas, muito embora o próprio conceito de “arquitectura” 

possa incluir a apropriação de um espaço natural. 

O caso do Penedo do Lexim, em que os penedos vulcânicos oferecem uma 

configuração muito particular a todo o topo da elevação, pode indicar-nos que a 

necessidade de um efeito cénico para a construção de muralhas seria reduzida.  

Podemos considerar o Penedo do Lexim como “monumento natural, cuja 

memória perdurou durante 5000 anos, retomando o conceito de Criado Boado, 

“artificial product which is visible through space and which maintains this visibility 

through time” (Criado Boado, 1995, p. 199). 

A aplicação do conceito de monumento ou monumentalização é atribuível ao 

Penedo do Lexim, independentemente das construções que nele estão inscritas. 

A utilização do conceito “arquitectura” para comunidades desta cronologia é 

sempre de difícil utilização, mas será que as arquitecturas dos recintos murados são 

independentes dos substratos onde elas se aplicam? 

Numa primeira abordagem sobre as estruturas defensivas do Penedo do Lexim 

(Sousa, 2004) considerei que o sítio se incluía num modelo de cruzamento entre a 

componente construída e a vertente natural, encontrando paralelos no Castro de 

Santiago e Fraga da Pena “aproveitando a existência de enormes penedos graníticos, 

apenas se constrói entre eles, de modo a que fiquem parte integrante das estruturas 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             134 

defensivas (Valera, 1997, p. 149), situação que também se deverá ter verificado no 

Crasto de Palheiros (Sanches, 2003).  

Apesar da reduzida área escavada no Penedo do Lexim, podemos sem dúvida 

considerar que a par deste modo adaptativo à natureza, existiu a utilização de uma 

mesma linguagem arquitectónica que surge na generalidade dos povoados com 

fortificações, das quais o conceito de torre constituiu uma das mais imediatas. 

Torres, torreões, bastiões (e mais recentemente contrafortes) constituem o 

denominador comum das várias fortificações calcolíticas que surgem em toda a 

Península Ibérica, independentemente do tipo e da dimensão dos sistemas defensivos. 

A identificação de uma torre no Penedo do Lexim, veio alterar 

significativamente a interpretação dos sistemas defensivos deste sítio, uma vez que se 

verifica uma fusão entre a adaptação ao “natural” com os modelos arquitectónicos em 

“voga”. Tal situação está abundantemente documentada para os monumentos 

megalíticos mas ainda não compreendida para as estruturas defensivas. 

Mas qual será efectivamente o significado da presença de uma torre no Penedo 

do Lexim? 

Victor S. Gonçalves, através do caso de Santa Justa, que apresenta 9 torres, 

procura avançar no significado destas estruturas, no que se refere ao significado militar 

das mesmas “as torres representam avanços de muralha, permitindo fazer fogo cruzado 

sobre eventuais assaltantes” (Gonçalves, 1989, p. 303) mas realça a ausência de 

distâncias regulares “proliferando de forma incompreensível em termos funcionais ao 

longo dos muros” (idem, ibidem, p. 303). 

Com uma única estrutura deste tipo dificilmente podemos avançar para leituras 

integradas. Alguns elementos devem porém ser referidos. Em primeiro lugar, realçar 

que se trata de uma torre maciça, que deveria certamente ser alteada com um aparelho 

de pedra de basalto com pequenas lajes de calcário e basalto no seu topo. O enorme 

derrube aqui detectado parece indicar que a torre estivesse bastante elevada, embora não 

possamos optar por um modelo de topo da torre: ou a falsa cúpula apresentada para 

Zambujal ou as plataformas propostas para Los Millares (Molina e Câmara, 2005) 

A questão das torres maciças e ocas também não parece indicar um modelo 

único. No caso da torre identificada no Penedo do Lexim podemos verificar 

empiricamente que apesar de estar adossada a um grande afloramento vertical, existe de 

facto um ângulo de visão “morto” para a vertente virada para o vale da Ribeira dos 

Tostões. O alteamento da torre supre de facto esta invisibilidade e retoma a questão do 
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natural e do construído: uma torre construída está encostada a uma verdadeira torre 

natural… 

Apesar de alguns denominadores comuns, será que poderemos incluir no mesmo 

conceito complexos de estruturas como as de Leceia ou Zambujal e as realidades aqui 

apresentadas? 

Com a informação disponível não é possível avançar muito, mas a aplicação de 

conceitos como “programa construtivo” não tem o mesmo significado em sítios como 

Leceia / Zambujal ou o Lexim, uma vez que, como vimos, o natural se sobrepõe ao 

construído. 

No mesmo campo visual e a escassos 7 km situa-se o povoado de Olelas, sítio 

com uma longa história de ocupação e que seguramente foi contemporâneo do Penedo 

do Lexim, levantando a clássica questão da territorialidade e da inter-relação de 

povoados fortificados. Com perfeita intervisibilidade, os povoados de Olelas e Penedo 

do Lexim apresentam contudo diferenças radicais no que se refere à morfologia da área 

ocupada e às soluções adoptadas no programa arquitectónico deste recinto fortificado. 

Estaremos perante um caso de determinismo geo-ambiental? Este determinismo 

parece contradizer contudo o próprio conceito de fortificação pré-concebida e a 

existência de programas ou de sistemas de construção. 

 

Com a escavação de apenas um troço de muralha e a reinterpretação de uma 

pequena área escavada nos anos 70 dificilmente podemos compreender a planta das 

estruturas defensivas do Penedo do Lexim. 

A observação de fotografias aéreas e a leitura do terreno parece indicar contudo 

que os dois troços escavados podem corresponder a duas linhas defensivas distintas, 

possivelmente com uma terceira construção na sua base. 

 

1ª Linha 

Os dados recolhidos em locus 0 parecem indicar duas hipóteses: 

1. Este troço de muralha corresponderia a uma primeira linha defensiva que 

rodeava todo o topo até aos grandes afloramentos verticais; 

2. Este troço de muralha estaria relacionado com a muralha encontrada a meia 

encosta (locus 5), na vertente Oeste, entrecortada por afloramentos rochosos. 

A leitura topográfica parece indicar que a primeira hipótese parece mais 

provável, ainda que a semelhança do aparelho construtivo entre o locus 0 e o locus 5 
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possa indicar contemporaneidade. Assim teríamos um sistema defensivo que 

contemplava duas linhas defensivas. 

 

2ª Linha 

A leitura dos dados do locus 5 permite compreender que esta linha de muralha 

tem continuação a meia encosta, em plena vertente, para Norte cortada pela pedreira. A 

leitura para Sul e Oeste oferece mais dificuldade embora seja provável que se 

continuasse a posicionar a meia encosta. 

A presença de um solo de ocupação sobre o derrube da torre e de vestígios de 

um lajeado levanta outras questões acerca da ocupação “extra-muralhas”. O bom estado 

de conservação dos materiais recolhidos sobre este derrube parece indicar que o 

processo de formação foi relativamente rápido e que se manteve sem alterações 

significativas. Por outro lado, a presença destes materiais (cerâmica, fauna, pedra 

lascada e metalurgia) poderia indicar uma das situações: 

1. Deposição de detritos domésticos em área extra-muralhas 

2. Ocupação na área externa da pequena plataforma junto da 2ª linha, 

provavelmente no interior de uma 3ª linha, na base do penedo. 

 

A presença de um lajeado, estrutura doméstica “presumida” parece corroborar a 

segunda hipótese. 

 

3ª Linha? 

É muito provável que exista uma terceira linha na terceira plataforma, na área 

onde hoje se implanta um antigo carvalhal, conservando-se à superfície muitos 

alinhamentos de pedra como já foi referido. 
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Fig. 5.16: Implantação dos troços de muralha escavados e proposta de reconstituição das linhas de muralha 
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5.2.2.1. Cronologia: os tempos das muralhas 
 

Com informação tão restrita, é difícil avançar com uma proposta de faseamento 

cronológica para as estruturas defensivas do Penedo do Lexim. Cultura material, 

estratigrafia e algumas datações de radiocarbono permitem uma primeira aproximação 

ao quadro cronológico.  

Se a integração cronológica das estruturas tipo muralhas do locus 0 (escavações 

dos anos 70) está limitada pela ausência de datações de radiocarbono e pela escassa 

informação do espólio arqueológico, podemos avançar um pouco na leitura crono-

estratigráfica do locus 5, onde foi escavado um troço de muralha e uma torre. 

Este troço de muralha implanta-se a meia encosta, em plena área de vertente 

apenas com a face externa da muralha. A sedimentação é muito reduzida, não existindo 

área “intra-muralhas” uma vez que as mesmas estão adossadas ao afloramento. Os 

níveis de derrube revelaram-se praticamente estéreis e só foi identificado um contexto 

de “utilização” sob o derrube da torre. Este “solo de ocupação” está associado aos níveis 

de abandono e desmantelamento das estruturas, constituindo um marco pós quem da sua 

utilização, preservado do processo de erosão de vertente pelo referido derrube. Há 

portanto um contexto que marca uma última utilização no exterior das muralhas mas 

não temos, até ao momento, qualquer informação sobre a fase de construção da mesma. 

O “solo de ocupação” U.E. 8 apresenta materiais arqueológicos em bom estado 

de conservação incluindo fauna mamalógica (espécies domésticas e selvagens, de 

acordo com uma primeira classificação efectuada por Marta Moreno-García), cerâmica, 

pedra polida e pedra lascada. 

A cerâmica decorada, um dos principais indicadores culturais, apresenta uma 

frequência de 10% (valor mais baixo do que o verificado noutros contextos do Penedo 

do Lexim), estando dominada pelo grupo decorativo folha de acácia sendo residuais as 

cerâmicas caneladas finas (copos e taças) e totalmente ausentes as cerâmicas 

campaniformes. 

Destaca-se a recolha de uma lâmina de cobre intacta (IGN.017.11378), o único 

artefacto metálico recolhido em todo o sector. Em termos de composição química 

verifica-se uma grande homogeneidade com a restante metalurgia do Penedo do Lexim, 

com uns elevados valores de cobre (98,8 a 99%) com uma presença residual de Arsénio 

(0,48 a 0,75%) e Ferro (0,20 a 0,28%). Até ao momento, os materiais metálicos com 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             139 

proveniência estratigráfica do Penedo do Lexim apenas foram recolhidos em contextos 

integráveis no Calcolítico pleno, com cerâmica decorada com folha de acácia.  

Pode-se assim verificar que em termos de cultura material, nomeadamente da 

cerâmica decorada e metalurgia, poderá integrar-se no Calcolítico pleno. 

Foi também efectuada uma datação radiocarbónica com fauna mamalógica (Sus 

sus) que aponta um momento muito avançado no 3º milénio. A amostra Sac-2168 

apresenta um intervalo a 2 sigma balizado entre 2343 e 2026, que corresponderia, de 

acordo com o modelo de faseamento cronológico proposto por Monge Soares e João 

Luís Cardoso, ao início da Idade do Bronze, com base nas datas obtidas no Catujal 

(Cardoso e Soares, 1990-92). Há portanto um nível de abandono junto a uma torre, 

contexto fechado, sem cerâmicas campaniformes nem quaisquer cerâmicas integráveis 

na Idade do Bronze com uma cronologia muito tardia. 

 

5.3. A Morte e o Sagrado no Penedo do Lexim 

 

«Os ténues vestígios deixados pelos ritos não são mais 
consistentes que os da simbólica permite traduzir. Se o gesto se 
perde para sempre, a menos que o texto o conserve, o símbolo 
cristaliza, por vezes, em representações duráveis. Mas entre a 
imagem e o que ela realmente representa existe um 
desfasamento dificilmente superável».  

Gonçalves, 1989, p. 169 

 

Perante o desafio de analisar as evidências relacionadas com o sagrado e com a 

simbólica, no povoado do Penedo do Lexim, debato-me com as limitações de definir o 

próprio objecto de estudo. 

A primeira dificuldade nesta leitura reside na própria definição de conceitos.  

Religião, culto, ideologia, sagrado, símbolos são conceitos fundidos numa 

categoria obscura que escapa aos esquemas positivistas de análise da cultura material. 

Face à indefinição dos conceitos, os arqueólogos evitam a expressão religião, excepto 

quando se trata períodos históricos. Fora destes contextos, é usada a expressão ritual, 

muitas vezes sinónimo de esquisito, inexplicável (Insoll, 2005). A arqueologia pós 

processual prefere conceitos como ritual / simbólico versus religião. O conceito de 

religião está completamente ausente de M. Shanks, C. Tilley ou I. Hodder. 

E a importância que é conferida à evidência artefactual associada a estes 

domínios vai oscilando conforme o enquadramento teórico em que são analisados. 
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Na Arqueologia processual, Binford introduz o conceito de artefacto 

ideotecnico, colocando este domínio na leitura sistémica da realidade num papel 

subalterno, analisado por uma paleopsicologia. Os símbolos são lidos como expressão 

da troca de informação e indicadores de diferenciações sociais e culturais, sendo 

generalizada a utilização do conceito de «bem de prestígio». 

Por outro lado, a Arqueologia estruturalista, interpretando o registo arqueológico 

como um texto de múltiplas leituras abre as conotações simbólicas a artefactos do 

quotidiano: um machado é claramente um artefacto de funcionalidade bem marcada mas 

é também um símbolo das comunidades agrícolas. Surgindo em povoados assume um 

significado, quando depositado em necrópoles ou gravado em monumentos megalíticos 

transcende em muito a funcionalidade de corte e abate de árvores (Hodder, 2005). 

Citando Leroi-Gourhan "o próprio sentido da palavra "religião" terá um emprego muito 

restrito; baseia-se simplesmente em manifestações de preocupação que parecem 

ultrapassar a ordem material" (1990, p. 26). 

A Arqueologia pós moderna, com a relativização do passado como objecto 

tangível e compreensível, converte todos os registos da cultura material em vocábulos 

de uma leitura pessoal e contextual, uma vez que os materiais designados por registo 

arqueológico são ambíguos e polissémicos… 

 

Partindo da deriva teórica em que este tipo de realidade se aprisiona, a análise 

das evidências da morte e do sagrado do Penedo do Lexim cruza três perspectivas:  

1. o registo arqueológico do Penedo do Lexim e o seu contexto regional, 

procurando compreender os cenários onde se desenrolam os contextos de ocupação do 

4º e 3º milénios; 

2. os restos humanos recolhidos na escavação do Penedo do Lexim e a leitura do 

seu significado; 

3. a análise especifica dos artefactos relacionados com a simbólica ou com o 

sagrado, confrontando-se as presenças e ausências do Penedo do Lexim com a área da 

Península de Lisboa e, em geral, com o Sul Peninsular. 

 

5.3.1. “Morte em casa” 
 

Na área imediatamente próxima do Penedo do Lexim ainda não foi detectado 

qualquer contexto funerário. No actual estado dos nossos conhecimentos, regista-se um 
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escasso número de necrópoles na área envolvente, surgindo apenas em locais já 

relativamente afastados, essencialmente na margem esquerda da Ribeira de Cheleiros, 

no actual concelho de Sintra: Gruta artificial da Folha das Barradas (Ribeiro, 1878); 

Anta das Pedras da Granja (Zbyszewski et al, 1977), Monumento da Samarra (França e 

Ferreira, 1958); Monumento da Praia das Maçãs (Leisner et al, 1969) e as possíveis 

antas do Faião (Boaventura, 2009) e Igreja Nova. 

Esta segregação espacial entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos (na 

expressão de Vicent Lull, 1997/1998 que dá nome a este sub capitulo) não é exclusiva 

do Penedo do Lexim, sendo raros os casos de clara associação directa entre necrópoles e 

povoados. Para a área da Estremadura, existem alguns casos de associações com grutas, 

as quais poderiam ter sido utilizadas como necrópoles (Olelas, Leceia ou Columbeira, 

por exemplo), mas as associações “directas” como as que se registam em Los Millares 

estão ausentes. Contrariamente ao que sucede nos povoados fortificados, onde 

escasseiam as relações directas, é significativa a presença de necrópoles nos grandes 

povoados de fossos do Sul Peninsular, como sucede em Valencina de La Concepción, 

La Pijotilla ou Perdigões.  

Apesar da clara separação entre sagrado e profano, encontramos alguns vestígios 

da morte no Penedo do Lexim. Assim foram identificados restos humanos junto a 

abrigos sob rocha (locus 3 e 6), associados a restos de animais e a artefactos de uso 

quotidiano.  

O locus 3 constitui um dos locais mais afectados por perturbações e antigas 

violações, sendo problemática a reconstituição da sua ocupação. No interior do abrigo 

sobre rocha, registam-se níveis de enchimento que incluem os blocos pétreos do 

amontoado U.E. 2, sedimentos de nível de abandono de uso claramente doméstico com 

abundante fauna, e todos os itens da cultura material desta cronologia (cerâmica lisa, 

decorada, pedra lascada, polida, afeiçoada). Os materiais recolhidos parecem indicar 

uma periodização do Calcolítico pleno, estando ausentes os característicos copos 

canelados. Esta leitura foi confirmada pela datação de Carbono 14 efectuada sobre um 

dos ossos humanos, tendo sido obtida uma datação entre 2460 – 2200 anos calibrada a 

dois sigma para o abrigo locus 3 (Beta-186855). Os escassos ossos humanos (28 

elementos baseiam a quantificação de um número mínimo de indivíduos locus 3/3b 

(Miranda, 2005). 

O locus 6 compreende uma fenda rochosa situada entre o locus 3 e o locus 5, 

com escassa área escavada (apenas 10 m2). Também esta área foi objecto de grandes 
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perturbações pós-deposicionais. A cronologia é semelhante, tendo sido recolhidos dois 

fragmentos de cerâmica campaniforme, que podem indicar uma periodização ainda mais 

tardia. Apenas foi recolhido um fragmento de crânio humano e dois dentes (Miranda, 

2005), em associação com a deposição de um crânio de Capra hircus depositada in situ. 

Sobre a área encontrava-se um amontoado pétreo (U.E. 5), com orientação Norte – Sul. 

Não foi possível efectuar datação radiocarbónica nem para o fragmento de crânio 

humano nem para o crânio de cabra, o que dificulta a leitura. A potência estratigráfica 

desta área é, como sucede em todo o Penedo, muito fraca, existindo materiais de 

superfície que podem corresponder ao Bronze Final. Para locus 6, estima-se apenas 1 

indivíduo (Miranda, 2005). 

Apesar das grandes perturbações pós deposicionais que afectaram as fendas 

rochosas, podemos certamente considerar que os restos humanos recolhidos não 

corresponderiam a inumações completas, estando até ao momento identificados três 

indivíduos no locus 3 e um no locus 6. Deve ser realçado que todos os ossos humanos 

recolhidos se encontravam em posição secundária. 

 

5.3.2. Símbolos e Sagrado em contexto doméstico 
 

5.3.2.1. Composição do conjunto 
 

Os chamados artefactos ideotecnicos correspondem a uma parte ínfima do 

conjunto recolhido nas seis campanhas realizadas no Penedo do Lexim, apenas 0,04% 

de um conjunto numeroso: 

• Placa de xisto: 3 fragmentos 

• Ídolos de cornos: 2 fragmentos 

• Betilos: 2 exemplares 

• Cerâmica simbólica (representação solar): 3 fragmentos 

• Ídolo gola e cilindros de osso: 2 exemplares 

 

Apesar de se ter assinalado a presença de restos humanos em locais específicos 

do Penedo do Lexim (nas fendas rochosas), não existe qualquer relação directa entre as 

poucas peças recolhidas e os contextos “funerários”. 

Perante um número de artefactos tão reduzido podemos, no entanto, avançar 

com questões de amostragem ou da existência de área de concentração deste tipo de 
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artefactos em sectores que ainda não foi possível intervencionar. Desde logo que 

contrastam com os valores identificados nas primeiras campanhas dirigidas por José 

Arnaud que destaca o número de “ídolos de cornos” recolhidos. Ao caracterizar o 

estrato 4, o primeiro nível de ocupação identificado nas campanhas de 1970 e 1974 

refere-se que «as peças de cerâmica mais importantes encontradas neste estrato são os 

estranhos objectos que têm sido designados, não menos estranhamente, por «ídolos de 

cornos», «pés de fogareiros» ou «suportes de espetos» (Arnaud, 1974-77, p. 399-400). 

Não estando disponíveis valores absolutos para a maior parte dos contextos 

contemporâneos, podemos registar que, de acordo com a informação disponível, se 

destaca o número de artefactos da simbólica em Vila Nova de São Pedro, concentrando-

se aí praticamente todos os componentes da simbólica do 3º milénio. As deficiências do 

registo arqueológico de Vila Nova de São Pedro poderão mascarar a existência de 

contextos específicos destes artefactos. Cingindo-nos às publicações disponíveis, parece 

que os referidos artefactos ideotecnicos se encontravam dispersos pelo povoado. Estes 

valores contrastam com o ratio área escavada / número de artefactos ideotecnicos 

recolhidos em povoados como o Zambujal, onde são escassos os materiais relacionados 

com o sagrado, segundo informações de Michael Kunst.  

No contexto especifico do Penedo do Lexim, podemos verificar que não existem 

áreas de concentração específicas, surgindo componentes da simbólica quer no topo do 

penedo, num contexto do Calcolítico pleno (placa de xisto), quer na plataforma 

intermédia em contextos do Neolítico final e do Calcolítico inicial. Em qualquer dos 

casos, verificamos que os materiais recolhidos se encontram em momentos de 

abandono: lixeiras, derrubes, não existindo qualquer contexto de uso. 

Perante um conjunto tão diminuto é difícil efectuar uma leitura dos diversos 

componentes separadamente. Face ao registo do universo dos povoados fortificados da 

Estremadura, podemos indicar presenças e ausências dos vários suportes utilizados, uma 

vez que, como já salientou já Victor S. Gonçalves em trabalhos anteriores, trata-se de 

um mesmo universo simbólico aplicado em distintos suportes (Gonçalves, 1989).  

Se podemos avançar com uma explicação de selecção ou escolhas, a explicação 

tafonómica não é aqui utilizável, uma vez que a matéria orgânica óssea, pétrea ou 

cerâmica se encontram em bom estado de preservação no Penedo do Lexim. Para além 

destes suportes perenes podemos ainda considerar a existência de outros suportes 

perecíveis para a iconografia simbólica. 
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QUADRO 5.4: PRESENÇAS E AUSÊNCIAS DE ARTEFACTOS IDEOTECNICOS EM 
PENEDO DO LEXIM 

PRESENÇA AUSÊNCIA 
Betilo calcário Estatueta antropomórfica 
Ídolo Cornos Estatueta zoomórfica 
Placa de Xisto Peso tear decorado 
Cerâmica simbólica Ídolos falange 
 

Perante este quadro explicativo, avançamos para a leitura dos valores. A 

quantificação aqui apresentada integra apenas os materiais recolhidos nas campanhas 

entre 1998 e 2004, e o conjunto de materiais de trabalhos antigos depositados no Museu 

Municipal de Mafra. Na colecção depositada no Museu Nacional de Arqueologia não 

existe qualquer artefacto ideotécnico mas as publicações antigas do Penedo do Lexim 

referem-nos claramente. 

Assim, estamos limitados aos 339 m2 escavados entre 1998 e 2005 e aos 11 

artefactos ideotécnicos aí recolhidos. As presenças e as ausências podem traduzir apenas 

o estado dos conhecimentos, pelo que se optou por analisar genericamente os principais 

artefactos relacionados com a esfera mágico-religiosa. Tendo em consideração o 

carácter diminuto do conjunto também não se considerou válida uma leitura crono-

estratigráfica. 

 

5.3.2.2. As presenças 

 

Artefactos votivos de Calcário 

Recentes (re)leituras dos conjuntos de Cascais permitiram a Victor Gonçalves 

avançar com uma proposta da Estremadura como o “foco primário” dos artefactos 

votivos de calcário face à diversidade temática dos tipos presentes comparável à zona 

alentejana para as placas de xisto. (Gonçalves, 2005, p. 168; 2008). A provável 

existência deste “foco primário”, patente nas necrópoles, não está reflectida nos 

contextos domésticos. Falta ainda identificar os contextos de produção, à semelhança do 

sítio de Águas Frias para as placas de xisto, e em contextos de povoados são escassas e 

pouco variadas as presenças. 

No Penedo do Lexim, estão contabilizados dois betilos de calcário, um dos quais 

recolhido em antigos trabalhos clandestinos, actualmente depositado no Museu 

Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (Sintra). De acordo com a tipologia proposta 

por Victor S. Gonçalves em Sítios Horizontes e Artefactos, trata-se de betilos 
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cilindróides (existindo ainda os betilos hiperbolóides e troncocónicos), cuja 

interpretação pode ser individual ou, cumulativamente, a expressão de divindades 

masculinas e femininas ou ainda do próprio princípio de divindade (Gonçalves, 1995). 

É de assinalar a proximidade entre o Penedo do Lexim e o monumento da Folha 

das Barradas e da Samarra onde estão registados quase todos os componentes do 

“mundo sagrado do calcário”. 

No conjunto de artefactos votivos de calcário, destacam-se Leceia e de Vila 

Nova de São Pedro. Vila Nova de São Pedro é caracterizada pelo elevado número de 

artefactos votivos de calcário (mais de 100) e pela sua diversidade morfológica 

incluindo betilos de diferentes tipos, almofarizes, pinhas. (Arnaud, 2005). Em Leceia, 

regista-se a presença de betilos e almofarizes. João Luís Cardoso regista a presença de 

um grande cilindro em fase de preparação, depreendendo que a sua manufactura seria 

efectuada nos povoados e propõe que os cilindros de argila, que surgem nos níveis do 

Neolítico final, constituam os predecessores dos ídolos betilo (Cardoso, 2009, p. 93). 

 

Placas de xisto gravadas 

Durante as campanhas de escavação 1998-2004, foram apenas recolhidos dois 

fragmentos de placa de xisto gravada, de reduzidas dimensões, ambos no locus 1, num 

contexto claramente do Calcolítico pleno. Este reduzido conjunto foi completado com a 

doação de um fragmento de “cabeça” recolhido por uma habitante da localidade que se 

situa no sopé do Penedo do Lexim.  

A presença de placas de xisto com decoração geométrica é de alguma forma 

comparável à dos artefactos votivos de calcário, em termos de representatividade. João 

Luís Cardoso comentando a presença de placas de xisto em contexto de povoado 

explica a sua presença pela necessária “manipulação prévia à utilização funerária”. De 

acordo com esta leitura tratar-se-ia de peças “fora de contexto”. 

Voltando à questão do “foco primário” dos artefactos votivos, não encontramos 

substanciais diferenças entre a representatividade dos artefactos votivos de calcário 

(oriundas do foco local) e das placas de xisto (provenientes do foco alentejano). 

 

Cerâmica simbólica 

Sob a designação de cerâmica simbólica, agrupam-se todos os recipientes 

decorados com componentes das figurações da Deusa Mãe, estando documentados 

diferentes tipos de formas de recipientes. 
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Se os conjuntos dos artefactos votivos de calcário e das placas de xisto nos 

remetem imediatamente para o mundo funerário, a cerâmica simbólica encontra-se 

fundamentalmente presente em contextos domésticos, particularmente as taças/pratos 

decorados internamente com motivos solares. 

Este tipo de “suporte” para a representação da Deusa Mãe surge em povoados e 

em necrópoles do 3º milénio. Contudo, os recipientes decorados internamente são mais 

comuns em povoados, tendo sido referenciadas durante muito tempo a Los Millares. A 

maior parte das cerâmicas decoradas internamente regista-se no Sul, em povoados 

fortificados como Santa Justa, Corte João Marques, Monte da Tumba e em Cabeço do 

Cubo, registando motivos claramente simbólicos, como os solares, e motivos 

geometrizantes, que também podem assumir outros significados. 

No Penedo do Lexim, estão presentes três pequenas taças com decoração solar, 

na superfície interna do recipiente. Um dos exemplares apresenta o preenchimento com 

pasta branca, característica técnica comum na chamada cerâmica simbólica e 

posteriormente na cerâmica campaniforme. A análise do conjunto das cerâmicas 

decoradas internamente é retomada no capítulo específico da cerâmica. 

 

«Ídolos de Cornos» 

Durante as campanhas de escavação compreendidas entre 1998 e 2004 foram 

apenas recolhidos dois fragmentos de “ídolos de cornos” e alguns fragmentos 

inclassificáveis de argila que poderiam fazer parte destas figuras. As escassas presenças 

contrastam com os valores referidos por José Arnaud no sector intervencionado nos 

anos 70. Infelizmente, não me foi possível intervencionar essa área, por falta de 

autorização do proprietário, mas a aparente contradição espelha bem a dificuldade das 

amostragens em Arqueologia. 

Os exemplares recolhidos têm proveniência na plataforma intermédia nos loci 4 

e 3b, com uma cronologia do Neolítico final e Calcolítico inicial, respectivamente. No 

topo do penedo, que foi quase integralmente escavado, não se encontrou qualquer 

exemplar. 

O número de “ídolos de cornos” é relativamente elevado em povoados 

fortificados da Estremadura, constituindo mesmo o artefacto ideotécnico mais 

abundante de todos os elementos em análise. Vila Nova de São Pedro é, uma vez mais, 

o local com maior número destes artefactos, e com maior diversidade formal, incluindo 

formas cilíndricas e cónicas bem como peças com os característicos “cornos”. 
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Surgindo desde o Neolítico final, a sua interpretação tem vindo a provocar um 

aceso debate esgrimindo-se argumentos, a favor e contra, de uma interpretação 

simbólica. Victor S. Gonçalves estabelece como critérios a presença de componentes 

que advoga pertencerem ao mundo iconográfico da Deusa Mãe, os paralelos com o 

Mediterrâneo oriental, o facto de apresentarem uma reduzida dimensão, a inexistência 

de vestígios de uso e a clara presença de decorações antropizantes em alguns 

exemplares de Vila Nova de São Pedro (Gonçalves, 1989). João Luís Cardoso realça a 

sua associação com áreas de combustão, a diversidade morfológica de alguns dos 

exemplares em estudo e a sua presença maciça em povoados. (Cardoso, 1992, p. 26). 

Com um conjunto tão reduzido para análise, não se poderá avançar muito com 

este debate embora ambos autores concordem que possam ter tido uma função “tutelar” 

eventualmente relacionados com o fogo. Mariana Diniz também realçou recentemente a 

importância do touro castrado (boi) como paradigma da plena domesticação, com uma 

natureza tripartida da vertente doméstica e selvagem. (Diniz, 2005, p. 23). Estas 

figurações surgem sob a forma de estatuetas, como as cabeças de touro em terracota de 

La Pijotilla e a ou alguns elementos em argila do Zambujal, segundo informações 

pessoais de Michael Kunst. 

Perante este quadro mental, e face à existência de representações gráficas de 

bucrânios calcolíticas como sucede no Escoural, seria dificilmente compreensível que 

este mundo não fosse reflectido nas componentes simbólicas, em sincretismo com as 

figurações da Deusa Mãe. Mas o principal argumento que acende a polémica é a 

ausência de “ídolos de cornos” em contextos funerários. 

 

Ídolos de gola 

Os pequenos cilindros ou hemicilindros em osso polido, que apresentam a sua 

extremidade estrangulada, são designados, há dezenas de anos, como ídolos, sem estar 

comprovado o seu carácter ideotécnico, e por gola, sem haver indícios de se tratar de 

uma representação antropomórfica. 

Não parece possível aventar uma funcionalidade para estes artefactos de osso 

polido que surgem sistematicamente em contexto de necrópole. No entanto, podem 

corresponder simplesmente a pendentes em osso polido. 

No Penedo do Lexim, foi recuperado um exemplar classificável como «ídolo 

gola» em nível datado do Calcolítico inicial (IGN.017.11393) e um cilindro de osso 

polido (IGN.017.14482). Logo nas primeiras publicações de Vila Nova de São Pedro, 
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Afonso do Paço e Eugénio Jalhay referem a presença deste artefacto, que se encontra 

presente na generalidade dos povoados fortificados estremenhos. 

 

5.4.2.3. As ausências 
 

Estatuetas antropomorficas  

Entre as peças que estão totalmente ausentes do inventário do Penedo do Lexim 

salientam-se as estatuetas antropomórficas que na Estremadura surgem apenas em Vila 

Nova de São Pedro e na Pedra d’Ouro. Também se encontram registadas noutros locais 

do Sul como Sala nº 1, Casa Branca, São Brás, Santa Justa ou Monte da Tumba. São 

quase todas em cerâmica, à excepção de uma estatueta em osso de Vila Nova de São 

Pedro. A este conjunto poderia ainda ser adicionada a presença de uma estatueta 

antropomórfica recolhida na Lapa do Suão, referida por João Luís Cardoso (Cardoso, 

2004, p. 57). 

O conjunto de Vila Nova de São Pedro é o mais numeroso, remetendo 

exclusivamente para figurações femininas, apresentando diferentes atributos da Deusa 

como os seios, o triângulo púbico, as tatuagens faciais ou o ventre proeminente. No 

importante conjunto de La Pijotilla incluem-se ainda figurações masculinas que apenas 

surgem no Centro – Sul de Portugal, sob a forma de representações esquemáticas como 

os chamados ídolos almerienses. 

A raridade destas representações poderia concorrer para uma origem externa. A 

ausência de datações absolutas para os contextos de Vila Nova de São Pedro e o 

desconhecimento dos contextos específicos da sua recolha dificulta uma proposta de 

leitura, ainda que sugestivamente ambos contextos se situem na foz do Tejo. 

Embora estas peças não estejam representadas em contextos funerários, tal não é 

argumento para propor um significado funcional, como sucede para os ídolos de cornos. 

Regressamos assim aos “ídolos de cornos” para questionar se poderão existir figurações 

do mundo funerário que casualmente surgem em contextos domésticos, como a 

presença de placas de xisto ou de artefactos votivos de calcário, e outros que assumem 

uma relação de exclusividade com os contextos domésticos, como sucede 

genericamente com a estatuária: ídolos de cornos, antropomorfos e, de algum modo, 

zoomorfos. 
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Estatuetas zoomórficas 

As estatuetas zoomorficas estão também ausentes do registo arqueológico do 

Penedo do Lexim. Retomamos esta ausência para compreender os significados. 

A representação zoomorfica é anterior às comunidades agro-pastoris. Contudo, a 

estatuária neolítica e calcolítica concentra-se fundamentalmente em espécies 

domésticas. Salienta-se a presença de suídeos, registados em Leceia e em Olelas, sob a 

forma de estatuetas em argila e de vasos zoomórficos. A presença destes vasos surge 

também em contextos de necrópoles, como sucede em El Pozuelo (Huelva) ou nos 

monumentos da Nora e Marcela no Algarve. J.L.Cardoso associa a presença de suídeos 

(no caso de Leceia foi possível verificar que se tratavam de fêmeas) à questão da 

procriação, paralelamente à representação lapariforme (Cardoso, 1996, p. 195). 

A presença de espécies selvagens como a ave de Vila Nova de São Pedro 

reveste-se de maior complexidade. Os lagomorfos, com presença exclusiva em contexto 

de necrópole, remetem-nos mais uma vez para o mundo da fertilidade e do feminino, 

comum às representações neolíticas e calcolíticas. Victor S. Gonçalves enuncia a 

possibilidade dos lagomorfos constituírem amuletos para mulheres inférteis (Gonçalves, 

2009, p. 534). 

 

Falanges 

As falanges decoradas também se incluem na diversidade formal dos suportes 

em que o mundo simbólico se materializou, estando aparentemente ausentes do Penedo 

do Lexim. O uso de falanges está registado em bastantes necrópoles e em alguns 

povoados da Estremadura e do Sul de Portugal, assinalando-se a presença de dois 

grandes conjuntos: os ídolos-falanges gravados e lisos (Gonçalves, 2005; Cardoso, 

1995). 

João Luís Cardoso sistematizou a informação relativa a este «ideoartefacto», 

partindo do conjunto de Leceia (Cardoso, 1995), constatando-se que a maior parte das 

ocorrências deste ídolo são elaborados sobre ossos de Equus caballus. Destaca-se a 

presença desta espécie na Estremadura, a qual estaria ainda no estado selvagem: “na 

Estremadura, no decurso do Plistocénico, o cavalo constituía uma espécie abundante 

(…)., não havendo razões para que, com o aquecimento do clima pós-glaciário, tal 

situação se alterasse (Cardoso, 1995, p. 221-222). Este autor salienta que a escolha desta 

espécie, particularmente de primeiras falanges posteriores seria determinada pela sua 

forma antropomórfica (Cardoso, 1995). A importância desta espécie na Estremadura é 
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associada por este autor ao relevo dos cavalos nesta área, contrastando com a situação 

no Sul Peninsular onde surgem falanges de espécies ovinas, caprinas e Cervus elaphus.  

Registando-se vários tipos de falanges afeiçoadas engloba-se, com alguma 

reserva, as falanges não decoradas neste conjunto. Na realidade, como salientou Victor 

S. Gonçalves, o significado de uma falange sumariamente afeiçoada: «nem sempre é 

simples delimitar o processo que transforma uma pequena falange de animal num 

«ídolo» ou (quiçá mais adequadamente) num amuleto» (Gonçalves, 1989, p. 317). 

As falanges decoradas apresentam diferentes associações de motivos, situação 

que já suscitou várias sistematizações (Almagro Gorbea, 1973, Gonçalves, 1989; 

Gonçalves, 2005). Embora o cavalo esteja representado na fauna do Penedo do Lexim, 

não se verificou a presença de qualquer falange decorada. No sítio de Olelas, integrando 

na mesma unidade de paisagem, está documentada a presença de uma primeira falange 

profusamente decorada. 
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CAPÍTULO 6.  
CULTURA MATERIAL 
 
6.1. Uma perspectiva geral 

 

No Calcolítico estremenho avultam as leituras sobre os mais variados tipos 

artefactuais, dispersos em inúmeras publicações. Leceia, Zambujal e Vila Nova de São 

Pedro contabilizam mais de uma centena de títulos publicados. No entanto, não 

dispomos de uma visão de conjunto, parcelada em múltiplos estudos temáticos por tipos 

artefactuais. Perante a opção de publicar parcelarmente (como tem sido efectuado em 

Leceia) ou de aguardar durante dezenas de anos pela monografia final, a primeira opção 

é de longe preferível. No entanto, não podemos deixar de almejar a obtenção de uma 

visão de conjunto. 

O quotidiano das comunidades que povoaram o Penedo do Lexim no 3º milénio 

a.n.e. não foi certamente segmentado, envolvendo uma teia complexa de vários tipos de 

actividades e de influências culturais.  

Por outro lado, perante um volume tão impressivo de materiais arqueológicos 

resulta complexo relacionar uma perspectiva tipológica com a correspondente leitura 

estratigráfica e de faseamento. Procurou-se a combinação destas duas perspectivas 

seleccionando contextos privilegiados para estudos sistemáticos, nomeadamente para os 

conjuntos mais numerosos: a cerâmica e a pedra lascada. 
QUADRO 6.1 

QUANTIFICAÇÃO SECTORIAL DE TIPO DE MATERIAL 

  

Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pedra Lascada 1520 20,1 2 20,0 78 12,4 852 18,0 29 25,6 178 16,4 74 29,7 2733 18,5 

Pedra Polida 19 0,25 1 10,0 1 0,1 26 0,5 0 0,0 1 0,0 0 0,0 48 0,3 

Pedra Afeiçoada 13 0,17 0 0,0 1 0,1 18 0,3 0 0,0 5 0,4 1 0,4 38 0,2 

Osso Polido 121 1,60 1 10,0 11 1,7 180 3,8 0 0,0 34 3,1 0 0,0 347 2,3 

Contas de Colar 29 0,38 0 0,00 2 0,3 12 0,2 0 0,0 4 0,3 1 0,4 48 0,3 

Cerâmica 5955 78,8 11 110 590 94,1 3659 77,5 88 77,8 853 78,6 174 69,8 11330 76,8 

Recipientes queijeira 53 0,7 1 10,0 8 1,2 58 1,2 0 0,0 16 1,4 3 1,2 139 0,9 

Pesos de tear 8 0,1 0 0,0 0 0,0 3 0,06 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 0,07 

Metalurgia 32 0,4 2 20,0 0 0,0 7 0,1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 42 0,28 

Sagrado 1 0,01 0 0,0 0 0,0 1 0,02 1 0,8 0 0,0 0 0,0 3 0,02 

TOTAL 7557 100 10 100 627 100 4718 100 113 100 1084 100 249 100 14739 100 
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Penedo do Lexim apresenta grande densidade artefactual (48,3 peças por metro 

quadrado), característica que pode evidenciar a concentração da comunidade numa 

reduzida área e também indicar que o local seria ocupado permanentemente. 

As 14739 peças recolhidas entre 1998 e 2004 representam uma volumosa massa 

de informação, cujo tratamento, inventário, desenho, fotografia e estudo foi assumido 

como prioridade neste trabalho. É evidente que cada um dos tipos de artefactos poderá 

ser objecto de um estudo monográfico mais aprofundado, com contributos da área da 

geologia e para determinação das matérias-primas, da traceologia para a identificação de 

traços de uso e da química para caracterização de composições e de resíduos de uso.  
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Fig. 6.1: Tipos de artefactos presentes no Penedo do Lexim 

 

Em termos gerais, a cerâmica é o artefacto mais abundante no Penedo do Lexim. 

Com elevado grau de fragmentação, o número aqui indicado não corresponde ao total de 

fragmentos (ascendendo a 113 407), mas às peças individualizáveis. Contudo, podemos 

calcular que o número mínimo de recipientes seja inferior a 11 330. A fragilidade dos 

recipientes cerâmicos e a impossibilidade de reciclagem potencia o número de 

indivíduos, mas seguramente que a cerâmica representaria um papel relevante na vida 

destas comunidades. 

A pedra lascada é o segundo tipo artefactual mais numeroso, embora o total de 

peças integre as fases de produção. Cerca de 44% das peças de pedra lascada 

correspondem a produtos finais (utensílios e produtos debitados brutos) revelando que a 

cadeia operatória não ocorreria integralmente no povoado. 

O osso polido apresenta-se como o terceiro tipo mais abundante, reflectindo a 

disponibilidade de acesso à matéria-prima e o grau de conservação da matéria orgânica 

neste sítio arqueológico. 
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O reduzido número de artefactos relacionados com as tarefas pesadas como a 

pedra polida e a pedra afeiçoada deve também ser realçado. A distância às fontes de 

matéria-prima deve ter originado um uso intensivo das rochas duras. 

Comparando as proporções relativas entre os seis sectores intervencionados 

verificamos que não há diferenças significativas. A ocupação do Penedo do Lexim 

efectuou-se de forma horizontal, não existindo grandes indícios de especialização 

funcional. Apesar disso existe a ligeira tendência de um número superior de pedra 

lascada no locus 1 (topo) e de um maior conjunto de artefactos de osso polido no locus 

3b. 
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Fig. 6.2: Distribuição artefactual por sectores 

 

Globalmente, locus 1 e locus 3b correspondem aos principais sectores, 

contabilizando 85,5% do total dos artefactos recolhidos. Na confrontação entre área 

escavada e densidade de material o locus 3b regista a maior densidade. 

 

6.2. Pedra lascada 

 

6.2.1. (Calco)lítico ? A pedra lascada na agenda da investigação em Calcolítico 

 

Apesar da indústria lítica constituir uma importante componente artefactual dos 

contextos do 3º milénio a.n.e., o seu estudo tem sido de alguma forma menorizado face 

a outros materiais, nomeadamente a cerâmica e a metalurgia.  

No actual território português, são muito escassos os contextos de povoado que 

foram objecto de publicação sistemática ao nível da indústria lítica, com apresentação 

de valores absolutos e as suas respectivas mensurações. Medir e contar é essencial se 

para uma aproximação à reconstituição das técnicas e métodos de talhe das fases 
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terminais da Pré-história, com escassos casos de estudo sistemático (Santa Justa em 

Gonçalves, 1989 e foliáceos em Forenbaher, 1999).  

Os estudos sobre a pedra lascada calcolítica são dominados pela realização de 

estudos orientados para “fósseis directores”, onde as pontas de seta assumem um papel 

preponderante, procurando-se criar crono-tipologias das mesmas (Ontañon Peredo, 

2002; Uerpmann, 1995; Jorge, 1978; Forenbaher, 1999). 

Por outro lado, deve ser referido que a abordagem aos conjuntos líticos, numa 

perspectiva sistémica (Geneste, 1991; Tixier, Inizan, Roche, 1980), não exclusivamente 

tipológica, ainda não foi sistematicamente aplicada ao estudo dos conjuntos líticos 

“calcolíticos”. A aplicação do conceito de “chaîne opératoire” apesar de ter mais de um 

quarto de século, tem sido introduzida lentamente no panorama português e, em termos 

genéricos, em contextos mais antigos do que o âmbito cronológico do Penedo do 

Lexim. No universo português, é com os trabalhos de João Zilhão que esta metodologia 

é introduzida, sistematizando para língua portuguesa, critérios e métodos (Zilhão, 1997) 

e aplicando, inclusivamente, essa metodologia a contextos calcolíticos (Zilhão, 1994). É 

com o estudo de conjuntos do Mesolítico (Araújo, 1995-1997; Marchand, 2001) e 

Neolítico antigo (Carvalho, 1998; Diniz, 2007; Carvalho, 2007) que se divulga de 

alguma forma essa abordagem para as “comunidades holócenicas”, importando-se do 

Paleolítico Superior as designações e a metodologia.  

A presente análise inscreve-se nessa mesma linha metodológica, adaptando 

genericamente designações efectuadas para o Neolítico antigo (Carvalho, 1998; Diniz, 

2003 e Marchand, 2008), com inspiração “bordesiana” (Carvalho, 2008). Ainda que o 

estabelecimento de critérios possa constituir um espartilho, ao importar categorias de 

outros âmbitos cronológicos e culturais (vide estabelecimento de categorias de lâminas / 

lamelas apud Camps, 1978), consideramos que a normalização de designações deve 

prevalecer permitindo cruzar informação. Apesar dessa opção, procurou-se em 

simultâneo, proceder à identificação das especificidades internas das colecções em 

estudo, permitindo cruzar informação em larga escala. 

 

Estando o modelo teórico de interpretação do Calcolítico fortemente 

“ceramizado” considerou-se prioritária a realização de um estudo das economias de 

debitagem a par da leitura tipológica da utensilagem. Procurou-se explorar mais um 

ângulo de leitura ao nível da reconstituição da morfologia de ocupação interna, da 
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reconstituição de padrões económicos, das identidades culturais e perspectivas 

cronológicas.  

Uma abordagem sistémica a toda a indústria lítica do Penedo do Lexim constitui 

uma tarefa complexa, matéria suficiente para o desenvolvimento de uma tese de 

dissertação autónoma. Avançamos como uma primeira abordagem ao tema, ainda que 

não tenha sido possível efectuar qualquer remontagem, estudo traceológico ou 

arqueologia experimental. Esta aproximação dificilmente poderá pretender a 

reconstituição física das cadeias operatórias presentes no Penedo do Lexim, ainda que 

se procure reconstituir a “remontagem mental” das mesmas. A questão da remontagem 

mental é particularmente importante num conjunto como o do Penedo do Lexim, onde a 

dinâmica de utilização dificilmente permite a reconstituição etnográfica dos modos de 

utilização e onde o tipo de economia da debitagem não era integralmente efectuado no 

local do povoado. Do mesmo modo, a questão da reconstituição da economia das 

matérias-primas apenas seria possível com uma classificação mais rigorosa, recorrendo 

a análises petrográficas e à prospecção de fontes de matéria-prima. Nestas condições, 

apenas se enunciam as grandes classes de matéria-prima utilizada, sendo o sílex 

certamente oriundo de vários âmbitos de captação: local, regional e extra-regional. 

Tendo em consideração as limitações apontadas, o facto do conjunto em análise 

ter sido recolhido com métodos de escavação “finos” poderá constituir um elemento 

estratégico e diferenciador face à generalidade dos povoados fortificados estremenhos. 

Foi integralmente crivado todo o sedimento, permitindo recuperar praticamente todos os 

elementos da indústria lítica do Penedo do Lexim. Foi também efectuado o registo 

tridimensional de toda a utensilagem identificada em campo e a localização por 

quadrado / UE de todos os materiais, o que permite aplicar uma escala de análise fina. 

Esta metodologia de recolha é uma das explicações possíveis para o elevado número 

total de materiais (2733 peças), valores que permitem sustentação estatística 

relativamente segura.  

A escassez de estudos sobre a indústria lítica dos povoados calcolíticos 

estremenhos também reflecte a história das pesquisas. Constituídos maioritariamente 

por escavações antigas, os espólios da maior parte dos povoados fortificados traduzem 

uma selecção que amputa à partida leitura abrangente (Gonçalves e Sousa, 2009). É 

apenas nos povoados que foram objecto de escavações com técnicas de registo 

moderno, como o Penedo do Lexim, que poderemos partir para uma análise sistemática.  
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Esta lacuna, apenas colmatada pelos estudos de Leceia (Cardoso, Soares e Silva, 

1998) e Zambujal (Uerpmann e Uerpmann, 2003), torna-se ainda mais acentuada numa 

área regional onde o sílex é abundante, a indústria lítica diversificada e numerosa. Não 

estando compreendida a especialização artesanal da indústria lítica, podemos admitir a 

presença de redes de troca inter-regionais e intra-regionais.  

A importância da indústria lítica nas “economias do simbólico” está bem patente 

na presença de sequências de lâminas depositadas (caso de Pragais, no Maciço Calcário 

Estremenho ou de Olival da Pega 2b no Alentejo Central) e na existência de artefactos 

de pedra lascada sem funcionalidade, tais como alabardas e punhais, produzidos quase 

exclusivamente para contextos de necrópole. A componente lítica encontra-se presente 

nas necrópoles estremenhas e na área do interior alentejano, evidenciando as redes de 

troca entre as duas áreas.  

Se ao nível dos contextos funerários encontramos um fundo comum, ao nível da 

indústria lítica “doméstica”, as diferenças entre a Estremadura e o Alentejo são 

consideráveis. Em primeiro lugar, os valores absolutos são muito distintos: 

relativamente abundante em necrópole, no Alentejo o sílex é quase residual em contexto 

doméstico. O reduzido número de utensilagem lítica (mesmo em matéria-prima local) 

resulta de difícil compreensão, sobretudo quando comparamos com contextos neolíticos 

mais antigos como Valada do Mato (Diniz, 2007) ou Xarez 12 (Gonçalves, Marchand e 

Sousa, 2008). Nos contextos do Neolítico antigo, a indústria lítica é abundante, com o 

uso recorrente ao sílex importado (Valada do Mato) ou com adaptação de matérias-

primas locais a utensílios-tipo (Xarez 12). O caso do sítio de Xarez 12 é paradigmático 

do fenómeno do “desaparecimento” da indústria lítica a partir do 4º milénio. Num 

mesmo povoado, os níveis mais antigos (6º /5º milénio) registam uma cultura material 

dominada pela indústria lítica, com escassa ou inexistente cerâmica, mas os níveis do 

Neolítico final assinalam uma escassez de materiais líticos. Esta escassez poderá 

traduzir o enfraquecimento de redes de troca com fins domésticos, mas também poderá 

corresponder a distintas soluções para as tarefas de cortar, furar e raspar, eventualmente 

através de matérias-primas perecíveis. Nesta área, são os contextos de necrópole que 

poderão reconstituir a indústria lítica.  
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6.2.2. Penedo do Lexim: composição dos conjuntos 
 

O conjunto em estudo integra 2733 artefactos, excluindo-se desta análise todos 

os materiais de recolha de superfície bem como os conjuntos recolhidos em campanhas 

anteriores.  

 
Fig. 6.3: Distribuição sectorial da indústria lítica do Penedo do Lexim 

 

O locus 1 corresponde ao principal universo de estudo, com 43% do conjunto, 

seguindo-se o locus 3b com 24 %. Ainda que o locus 1 constitua a maior área escavada, 

a densidade de materiais de pedra lascada é efectivamente superior no topo do penedo, 

podendo eventualmente configurar uma individualização funcional. 

 

6.2.3. Caracterização técnica da debitagem 
 

6.2.3.1. A economia da debitagem 
 

As características da debitagem em contextos do 4º e 3º milénio estremenhos 

dificultam a reconstituição das cadeias operatórias em presença. Com um elevado 

número de artefactos profundamente transformados pelo retoque, as remontagens estão, 

à partida, afastadas como metodologia de análise. Deve também ser realçado que, no 3º 

milénio existe uma segmentação da cadeia operatória, apenas se efectuando no povoado 

as fases finais da debitagem. Esta situação é particularmente clara entre os foliáceos, em 

que a classificação do suporte resulta, na maior parte dos casos, quase impossível.  
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Fig. 6.4: Quantificação relativa da indústria lítica do Penedo do Lexim 

 

O elevado número de material residual (51%), integra simultaneamente restos de 

talhe, esquírolas de retoque e fragmentos inclassificáveis. O domínio do material 

residual contrasta com o baixo número de núcleos. Os utensílios correspondem ao 

segundo grupo mais representativo (23%), denunciando o grau de transformação deste 

conjunto. 

Podemos à partida reconhecer duas grandes cadeias operatórias, em termos de 

técnicas de debitagem e de exploração da matéria-prima: produtos alongados e lascas. 

A debitagem de produtos alongados engloba lâminas e lamelas, separação 

artificial mas que em Penedo do Lexim reflecte um distinto uso recorrente, com 

diferentes índices de transformação como utensílios. Globalmente, registam-se grandes 

semelhanças ao nível da representatividade das várias etapas da cadeia operatória, bem 

como no que respeita à economia da debitagem, com idênticos valores relativos de 

córtex. A utensilagem obtida através desta cadeia operatória seria essencialmente 

direccionada para a obtenção de peças com retoque marginal, ainda que também surja 

utensilagem de fundo comum, tal como furadores, raspadeiras, denticulados ou 

entalhes. 

A debitagem de lascas parece também envolver duas realidades, cuja estratégia 

de exploração é igualmente comunicante: obtenção de lascas para uso directo, sem 

qualquer transformação para além do retoque marginal, as quais apresentam uma 

dimensão muito heterogénea, tendencialmente de pequena dimensão, e as grandes lascas 

que seriam utilizadas como “base” para a produção dos foliáceos. Embora pareça existir 

uma debitagem especialmente orientada para os foliáceos, também as lascas foram 

utilizadas como base para a realização de utensílios de fundo comum. Estas seriam 

genericamente as duas grandes cadeias operatórias, embora as fronteiras não sejam 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             159 

absolutamente estanques, como indica a utilização pontual de produtos alongados para a 

execução de foliáceos (nomeadamente pontas de seta). 

A leitura destas duas grandes cadeias operatórias através da colecção do Penedo 

do Lexim resulta num exercício complexo, uma vez que apenas possuímos a evidência 

de segmentos das diversas etapas de debitagem. 

 
Fig. 6.5: Presença de córtex 

 

A leitura abrangente da indústria lítica do Penedo do Lexim permite afirmar que 

provavelmente toda a sequência de talhe não se efectuaria no habitat. A escassez de 

núcleos e de material de preparação parece indicar essa situação, interpretação 

confirmada pela quase inexistência de peças com córtex (83% do conjunto não 

apresenta córtex). Numa leitura comparativa inter-loci, podemos verificar que há uma 

maior presença de córtex no material lítico do locus 1, existindo também uma 

percentagem ligeiramente inferior do número de produtos obtidos na fase plena de 

debitagem. 

Em termos de economia da debitagem, efectuou-se uma classificação genérica 

das seguintes matérias-primas: sílex, quartzo hialino, quartzito, chert, xisto jaspóide. 

Ainda que se tivesse descrito a cor do sílex, este descritor não foi considerado na 

classificação do conjunto face às alterações que esta matéria-prima apresenta. O sílex é 

assim classificado como uma unidade ainda que provavelmente existam distintas 

economias de debitagem: recolhas locais e proveniências regionais, nomeadamente o 

sílex de Rio Maior. A definição das áreas de aprovisionamento encontra-se ainda por 

concretizar, apesar de a Estremadura ser considerada, em termos gerais, uma fonte 

primária de sílex. A recente identificação de Casal Barril (atelier de sílex perto da 

Ericeira) também não é esclarecedora, uma vez que em termos macroscópicos não 

parece existir sílex com as características de Casal Barril no Penedo do Lexim. 
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QUADRO 6.2: Economia da debitagem 

Tipo 

Sílex Quartzo 
hialino Quartzo Quartzito Chert Xisto 

jaspóide Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Núcleos 38 2 19 12 2 6 0 0 2 4 0 0 61 2 

Prep. e reavivamento 113 5 6 4 0 0 0 0 3 7 0 0 122 4 

Produtos debitados brutos 458 19 94 57 10 28 3 13 21 46 0 0 586 21 

Material residual 1277 52 38 23 18 50 9 38 1 2 2 29 1345 49 

Utensílios 569 23 8 5 6 17 12 50 19 41 5 71 619 23 

Total 2455 100 165 100 36 100 24 100 46 100 7 100 2733 100 
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Fig. 6.6: Quantificação global relativa por matéria-prima 

 

A leitura geral das matérias-primas identificadas parece indicar que o sílex seria 

a matéria dominante (80%). Ao nível da debitagem no sítio, regista-se também a 

presença de quartzo e quartzo hialino (núcleos). Apesar do quartzito e o xisto jaspóide 

se encontrarem representados através de utensílios e material residual, não se assinala a 

presença de núcleos destas matérias-primas, o que indica a sua “importação”. 

 

6.2.3.2. Núcleos 
 

O número de núcleos de Penedo do Lexim corresponde a apenas 2% do conjunto 

da indústria lítica, num total de 81 núcleos e flancos de núcleo.  

Sectorialmente há uma preponderância do locus 1, com 43 núcleos (quadro 1). 

Quando comparamos a proporção dos núcleos em termos sectoriais verificamos que 

todos os sectores apresentam uma proporção muito semelhante. O locus 5 tem o ratio 

mais baixo (1%), reflectindo a especificidade deste sector: trata-se de uma área 

defensiva, sem evidências de ocupação residencial. Perante a reduzida amostra 

escavada, podemos colocar como hipótese a presença de uma área de especialização 

funcional onde se efectuaria preferencialmente o talhe ainda não identificada. Contudo, 

a evidência disponível para outros povoados calcolíticos estremenhos e no espaço 
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peninsular ainda não revelou a existência de áreas especializadas de talhe, à excepção 

do caso das pontas de seta. 
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Fig. 6.7: Grau de extracção dos núcleos do Penedo do Lexim 

 

Na análise da debitagem, foram considerados, em bloco, os núcleos e os flancos 

de núcleo, de forma possibilitando uma base de análise mais alargada. O número de 

núcleos inteiros, que permite uma classificação formal, corresponde apenas a 24 

exemplares, valor muito restrito para uma caracterização da debitagem no Penedo do 

Lexim pelo que a leitura terá de ser necessariamente complementada com outros 

indicadores.  

A matéria-prima existente nos núcleos é maioritariamente o sílex (62%), 

verificando-se que não existe a transposição directa entre as presenças totais de 

matérias-primas e os núcleos, uma vez que em termos globais o sílex representa 89% do 

conjunto (quadro 2, anexo e quadro 6.2) 
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Fig. 6.8: Presença de córtex – núcleos Fig. 6.9: Matérias-primas – núcleos 

 

Algumas matérias-primas presentes entre os artefactos líticos do Penedo do 

Lexim estão ausentes do conjunto de núcleos, caso do quartzito e do xisto jaspóide. 

Podemos eventualmente considerar que os produtos efectuados sobre estas matérias-

primas não teriam sido debitados no Penedo do Lexim. O xisto jaspóide, por exemplo, é 
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matéria-prima residual apenas presente em pontas de seta, com origem exógena, oriunda 

do Sul Peninsular. 

A proporção sílex / quartzo é substancialmente distinta quando comparados os 

valores totais da indústria lítica. No total da indústria lítica, o quartzo leitoso e hialino 

apenas representam 7%, mas entre os núcleos ascende a 34%. Estes valores indicam 

claramente que a economia da debitagem é claramente diferenciada por matérias-

primas. O quartzo parece constituir um dos únicos casos em que a debitagem será local, 

face à proporção de núcleos. O sílex, sendo de origem local / regional, parece, no 

entanto, não ter sido totalmente debitado no Penedo do Lexim: 89% da indústria lítica é 

efectuada sobre sílex, mas apenas 62% dos núcleos são desta matéria-prima (quadro 6.2 

e quadro 2 - anexos). 

Apesar do sílex ser de origem local, houve de alguma forma, um uso intensivo 

desta matéria-prima. Regista-se um reduzido número de núcleos abandonados (17), mas 

maioritariamente os núcleos estariam em estado exausto (42) ou abandonados face a 

defeitos de matéria-prima ou a ressaltos no talhe (19). O elevado número de núcleos 

sem qualquer sinal de córtex (47 núcleos, 60%) parece indicar que as primeiras fases de 

talhe não seriam aqui efectuadas.  
 

QUADRO 6.3: TIPO DE PRODUTOS EXTRAÍDOS 

TIPO 
NUCLEO 

SÍLEX QUARTZO 
QUARTZO 
HIALINO CHERT TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Lascas 21 41% 2 67% 4 18% 1 0,5 28 35% 
Lamelas 21 41% 1 33% 12 55% 1 0,5 36 44% 
Lascas e lamelas 5 10% 0 0% 6 27% 0 0 11 14% 
Não identificado 4 8% 0 0% 2 9% 0 0 6 7% 

TOTAL 51 100% 3 100% 22 100% 2 1 81 100% 
 

A análise do tipo de produtos extraídos confirma a leitura da diferenciação 

espacial das cadeias operatórias e das respectivas matérias-primas. Não foi identificado 

qualquer núcleo que evidencie extracção de lâminas. No entanto, deve referir-se que 

aquando das prospecções geo-arqueológicas de Diego Angelluci e João Araújo Gomes, 

foi identificado um sítio arqueológico, Marreiros, a cerca de 3 km do Penedo do Lexim 

com recolha de um núcleo de lâminas (Gomes, 2007). Para o Zambujal também se 

refere que “existem apenas escassos núcleos para as formas mais pequenas e nenhum 

para as lâminas grandes” (Uerpmann e Uerpmann, 2002, p. 266). Em Leceia é referida a 

presença de núcleos de lâminas (Cardoso, 1997, p. 73), ainda que também estes também 

deverão corresponder a exemplares de pequena dimensão, a avaliar pela observação dos 

materiais publicados (5,2 cm núcleo maior – Cardoso, 1997, p. 54). 
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No Penedo do Lexim, os núcleos de lamelas são dominantes (44%). 

Adicionando a este valor o conjunto de núcleos com extracção de lamelas e lascas 

(13%), verifica-se que a debitagem de lamelas deveria ser efectuada no povoado, 

particularmente com o uso de quartzo hialino, direccionada para a obtenção de lamelas. 

O sílex foi utilizado em duas cadeias operatórias (lamelas e lascas), verificando-se 74% 

de pequenos núcleos prismáticos (com uma ou duas plataformas) para extracção de 

lamelas  

Os núcleos de quartzo hialino são quase maioritariamente prismáticos (79%), 

com uma plataforma de debitagem.  
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Fig. 6.10: Tipo de núcleos 

 

Quer os núcleos prismáticos de lamelas de sílex quer os de quartzo hialino 

apresentam sinais de percussão, provavelmente originado pela utilização de bigorna, 

ausente do registo arqueológico do Penedo do Lexim.  

Os núcleos discóides para extracção de lascas são exclusivamente de sílex, 

indiciando estar orientados para a obtenção de lascas de média e pequena dimensão, 

sem relação com a cadeia operatória dos foliáceos. A reduzida expressão das primeiras 

fases de preparação do núcleo, encontra-se também evidenciada pelo reduzido número 

de nódulos debitados (n. 15). 

 

3.2.3.3. Produtos de preparação e reavivamento 
 

O número de produtos de preparação e reavivamento é relativamente escasso, 

traduzindo o tipo de debitagem efectuada no povoado. No âmbito da preparação da 

debitagem, incluíram-se produtos extraídos no âmbito de duas estratégias de debitagem: 

a da obtenção primária de produtos alongados e a da fase final de produção de foliáceos.  
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QUADRO 10: MATERIAL DE PREPARAÇÃO – MATÉRIA-PRIMA 

 
SILEX QUARTZO HIALINO CHERT TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Flanco Núcleo 15 13% 5 83% 0 0% 20 16% 

Tablette 9 8% 1 17% 0 0% 10 8% 

Lasca adelgaçamento 89 79% 0 0% 3 100% 92 75% 

TOTAL 113 100% 6 100% 3 100% 122 100% 
 

Ao nível da preparação “inicial” dos produtos alongados, observa-se a presença 

de algum material de reconfiguração do núcleo, ao nível da superfície talhada e do 

plano de percussão.  

No que se refere ao material de reconfiguração da superfície talhada, são 

residuais os produtos que correspondem a flancos de núcleo com cristas ou sub-cristas, 

tendo como objectivo a criação de uma aresta, através de levantamentos ortogonais ao 

eixo ao eixo (Marchand, 1999, p. 3). Quando confrontamos os produtos de preparação e 

reavivamento com os produtos debitados, observamos que as peças de crista são 

também residuais, embora mais abundantes entre as lamelas (9 lamelas de crista e 3 

lâminas de crista). Esta proporção é compreensível face à inexistência de núcleos de 

lâminas. Os flancos de núcleo identificados correspondem maioritariamente a peças de 

reduzido comprimento, tal como sucede entre os núcleos, com um número considerável 

de peças com tratamento térmico. 

As tablettes identificadas (totais ou parciais) correspondem a reconfigurações 

dos planos de percussão. Apresentam pequenas dimensões, correspondendo a núcleos 

de lamelas. Face à reduzida dimensão de núcleos e de produtos seria expectável 

encontrar um maior número de tablettes. 

 

Os materiais de preparação da cadeia operatória dos foliáceos estão também aqui 

representados. Optou-se por incluir entre o material de preparação e reavivamento as 

chamadas lascas de adelgaçamento bifacial, que integrariam a cadeia operatória dos 

foliáceos. Trata-se de peças com reduzida espessura, muito irregulares e que apresentam 

na face superior, negativos de levantamentos. Têm o talão muito fino, e não foram 

usadas como utensílios. Não existe entre as 92 peças identificadas, qualquer exemplar 

com sinais de utilização ou de retoque. Surgem no locus 1 e no locus 3b, áreas onde 

tudo indica ter existido actividade de talhe. 
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Fig. 6.11: Material residual – matéria-prima 

 

Em termos da economia de debitagem, verifica-se que, em relação à debitagem 

com núcleos prismáticos para obtenção de produtos alongados, se encontram presentes 

o sílex e o quartzo hialino em proporções semelhantes ao total dos núcleos, ainda que 

sejam reduzidas as tablettes em quartzo hialino. As lascas de adelgaçamento bifacial são 

predominantemente em sílex, com presença residual de chert, parecendo que 

correspondem genericamente à produção de foliáceo de tipo “lâmina ovóide”. 

 

3.2.3.3. Debitagem 
 

3.2.3.3.1. Produtos alongados 

 

Os produtos alongados do Penedo do Lexim constituem o principal produto 

debitado deste sítio, com expressivos 599 exemplares (quadro 3 e 4, anexos). Estes 

valores assumem grande importância, uma vez que permitem estabelecer quadros de 

referência para os módulos de debitagem do Neolítico final e do Calcolítico estremenho. 

O conjunto do Penedo do Lexim constitui a nível do actual território português no 

Neolítico final / Calcolítico, um dos maiores conjuntos analisados em termos 

quantitativos. Optou-se por efectuar uma análise mais aprofundada deste tipo de 

produtos, por apresentarem características de uniformização dos gestos técnicos. 

Em termos genéricos, podemos considerar que os produtos alongados 

constituem o mais importante suporte da utensilagem neolítica e calcolítica, por 

permitirem a maximização da matéria-prima e a normalização de dimensões e formas. 

Por este motivo, e face à expressão numérica do conjunto dos produtos alongados, será 

efectuada uma análise detalhada dos mesmos. 
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Em contextos do Neolítico antigo, a debitagem de lascas tem carácter restrito, 

dominado pela presença da lamela, em bruto e usada como suporte de utensílios. Na 

Valada do Mato, as lamelas constituem expressivos 80% dos suportes da utensilagem 

(Diniz, 2003) ou em Xarez 12 com 69% (Gonçalves, Marchand e Sousa, 2008).  

Ao invés, foi referido recentemente que no Maciço Calcário Estremenho e no 

Algarve: “as lâminas e as lamelas retocadas nunca ultrapassam as lascas em termos 

absolutos” (Carvalho, 2007, p. 508), propondo-se que a proporção de suportes 

alongados vs lascas seja determinada por questões de aprovisionamento de matéria-

prima. O domínio das lascas é aliás comum ao Neolítico antigo evolucionado 

registando-se em vários sítios da costa sudoeste e na Estremadura está documentado em 

Carrascal (Oeiras). Neste sítio, datado do Neolítico antigo evoluído regista-se o largo 

domínio das lascas (64,7%) (Cardoso, et al, 2008, p. 257), proporção que também se 

regista em Cova da Baleia, numa análise preliminar. 

Independentemente dos matizes regionais e cronológicos, parece claro que a 

debitagem do Neolítico final / Calcolítico é marcada pela presença dominante de 

suportes alongados. O estudo desta cadeia operatória revela-se fundamental uma vez 

que inclui um conjunto padronizado de gestos técnicos que permitem caracterizar 

tecnologias e estratégias de debitagem. Esta questão é particularmente sensível o que se 

refere às lâminas, constituindo o eixo fundamental das redes de troca. 

Na leitura comparativa entre os produtos debitados do Penedo do Lexim, 

verifica-se que a indústria lítica é genericamente maioritariamente marcada pelos 

produtos alongados (quadro 17 – anexos), que constituem 59% do total de produtos 

debitados. Se efectuarmos a contagem retirando as lascas de adelgaçamento bifacial, a 

relação lascas / produtos alongados é ainda mais desequilibrada, com 65% de produtos 

alongados face a 35% de lascas. 

 

Com tão elevado número de suportes alongados, é pertinente retomar a questão 

da divisão entre lâminas e lamelas. A divisão artificial ao nível da largura, com o valor 

pré-definido de 12 mm (Inizan, 1995), obtida para contextos epipaleolíticos do 

Maghreb, tem sido recorrentemente utilizada em contextos das mais variadas 

cronologias da Pré-História europeia. Quanto aos contextos mais tardios, em fases 

terminais da Pré-História, as séries disponíveis para comparar são reduzidas, ainda que 

seja possível que cada área regional / cronologia apresente valores distintos. 
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Foi efectuada uma análise das larguras dos suportes alongados, procurando-se 

compreender se a fronteira dos 12 mm tem expressão ao nível do conjunto do Penedo 

do Lexim. 
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Fig. 6.12: Larguras dos produtos alongados do Penedo do Lexim (intervalos de 2mm) 

 

A leitura das larguras dos suportes alongados agrupados em categorias de 2 mm 

(escala de menores de 8 mm a maiores de 20 mm) parece indicar que a debitagem está 

essencialmente concentrada em produtos de pequena dimensão. Destacam-se três 

categorias: larguras menores de 8 mm (42%); larguras entre 8 e 10 mm (22%); larguras 

entre 14 e 20 mm (11%). As duas primeiras categorias correspondem ao que se 

convencionou chamar de lamelas, enquanto a terceira equivale às lâminas. Parece existir 

um intervalo entre 12 e 14 mm, que constitui o intervalo com menor expressão 

percentual. Para o Castro de Santiago e restantes povoados da área de Fornos de 

Algodres foi proposto justamente que a separação entre lâminas e lamelas seja fixada ao 

nível dos 14 mm (Valera, 1997, p. 94; 2007, p. 92), a partir de um universo de 137 

produtos alongados, embora não se apresentem os critérios dessa diferenciação.  

Quando apertamos a malha de análise para intervalos de 1 mm verificamos que 

efectivamente o “hiato” 12 a 14 mm não tem qualquer expressão. Na realidade, a partir 

de 11 até 20 mm, os valores encontram-se distribuídos muito equitativamente (gráfico 4 

– anexos). 

Para o povoado do Zambujal, foi ensaiada análise semelhante tendo sido 

proposta a presença de 3 categorias: a 8 mm, 14 mm, 18 mm. Perante este modelo, a 

análise estatística não indica a dicotomia lâmina / lamela mas eventualmente de lâmina / 

pequena lâmina / lamela. 

A mensuração das larguras constitui um indicador fundamental, ele não é 

contudo o único, deve ser complementado com a análise da restante cadeia operatória. 
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Quando analisamos os núcleos verificamos que apenas seriam debitados directamente 

no povoado os produtos de pequena dimensão, lamelas portanto. Esta situação é comum 

à generalidade dos povoados calcolíticos, como sucede no Zambujal (Uerpmann e 

Uerpmann, 2003) e em Castro de Santiago (Valera, 2007). 

 
Fig. 6.13: Grupos estatísticos de lâminas / lamelas do Zambujal  - largura (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 55: Abb. IV.3) 

 

Na análise dos negativos dos núcleos do Penedo do Lexim verificamos que não 

existe nenhum exemplar que apresente larguras compatíveis entre 12 e 14 mm. Nesta 

perspectiva, uma das características das lamelas do Penedo do Lexim reside no facto de 

apresentarem um baixo índice de utilização como utensílios: 92% das lamelas são 

produtos brutos, sem quaisquer evidências de transformação. Analisando os escassos 

6% de lamelas utilizadas como utensílios, verificamos que todas apresentam larguras 

inferiores a 10 mm. Numa leitura comparativa com as lâminas, verifica-se que o 

pequeno conjunto de lâminas brutas (9%) apresenta larguras superiores a 14 mm. 

Confrontando os diversos indicadores (largura dos produtos, núcleos e índices de 

utilização como utensílios) podemos indicar que a barreira dos 12 mm não se está 

evidenciada nestes conjuntos. Contudo, em termos estatísticos, esta separação é tão 

artificial quanto a dos 14 mm. 

A normalização das designações é uma das maiores fragilidades no discurso 

arqueológico em Pré-História, sendo recorrente que cada investigador proponha 

distintas terminologias e parâmetros. No presente trabalho optou-se sempre por aplicar 

parâmetros já consagrados no discurso arqueológico, testando a sua aplicação e apenas 

efectuando alterações quando se registaram discrepâncias concretas com os conjuntos 

em análise. Mantive assim a designação lâmina / lamela com a fronteira estabelecida 

nos 12 mm. 
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Com referência aos critérios enunciados, podemos considerar que 74% dos 

suportes alongados do Penedo do Lexim correspondem a lamelas (444 exemplares) e 

apenas 26% (154 exemplares) foram classificados como lâminas. Esta relação lâmina / 

lamela foge de algum modo aos valores presentes em povoados calcolíticos do Sul de 

Portugal, nomeadamente no Alentejo. 

A comparação entre contexto calcolítico do Sul de Portugal (Cerro do Castelo de 

Santa Justa) e séries de materiais do Neolítico antigo do Maciço Calcário sugere uma 

clara tendência para a debitagem lamelar nos conjuntos do Neolítico antigo e laminar 

para os do Calcolítico (Carvalho, 1995/96). Esta perspectiva é contudo condicionada à 

partida, pelo reduzidíssimo número de povoados calcolíticos cuja indústria lítica foi 

efectivamente estudada.  

 
Fig. 6.14: Comparação das larguras dos produtos alongados de Santa Justa, Gruta do Almonda e Pena d’Agua (Carvalho, 1995/96) 

 

Os valores disponíveis para Zambujal revelam um predomínio das lâminas 

(1023) face às lamelas (333), (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 29), mas esta 

quantificação está baseada numa análise dos materiais provenientes das antigas 

colecções (1964-173).  

Para Leceia, os dados publicados são escassos, limitados ao conjunto de 

materiais recolhidos em 1987 na camada neolítica (Cardoso, Soares e Silva, 1996). 

Trata-se de um universo de 263 artefactos e dos conjuntos das fases de ocupação do 

Calcolítico inicial e pleno das primeiras campanhas de escavação (Cardoso, Soares e 

Silva, 1983/84). Neste pequeno conjunto, inclui-se a presença de lâminas e lamelas. 

Não é possível determinar o número total destes produtos, uma vez que apenas os 

utensílios são apresentados em termos absolutos. 

Em termos globais, a largura média dos produtos alongados do Penedo do Lexim 

é de 10,2 mm. A representatividade das lamelas reduz a largura média dos produtos, não 
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confirmando o faseamento dos produtos alongados presentes no Abrigo da Pena 

d’Àgua. Neste sítio arqueológico, regista-se uma largura média de 9 mm para os 

conjuntos do Neolítico antigo e Neolítico médio inicial, 11 mm no Neolítico médio e 21 

mm no Neolítico final (Carvalho, 1995/96, p. 44).  

No Penedo do Lexim, o elevado número de lamelas face a lâminas pode ser 

explicado por um conjunto de factores: cadeia operatória; funcionalidade ou estado 

de conservação. 
QUADRO 6.5:  

CADEIA OPERATÓRIA DOS SUPORTES ALONGADOS 

  
LAMELAS LÂMINAS 
Nº % Nº % 

Crista 7 2% 2 1% 
Subcrista 2 0% 1 1% 
Flanco núcleo 13 3% 3 2% 
Acidente 28 6% 8 5% 
Ultrapassada 3 1% 3 2% 
Fase plena de debitagem 370 83% 134 87% 
Sub-cortical 21 5% 3 2% 

TOTAL 444 100% 154 100% 
 

Analisando a cadeia operatória, verificamos que há grande paralelismo entre os 

dois conjuntos, dominando em termos absolutos os produtos de fase plena de 

debitagem, evidenciando um talhe bem padronizado, registado apenas na sua fase final. 

Estes valores são contraditórios em relação à dos núcleos, uma vez que apenas no 

Penedo do Lexim apenas se regista a presença de núcleos de lamelas. Face à ausência de 

núcleos de lâminas, podemos considerar que provavelmente apenas as lamelas terão 

sido debitadas no local, com núcleos relativamente padronizados. Este facto poderá 

explicar o tão elevado número de lamelas debitadas. 

QUADRO 6.6: CORTEX DOS SUPORTES ALONGADOS 

  
LAMELAS LÂMINAS 
Nº % Nº % 

Ausente 394 93% 140 89% 
Cortex vestigial 17 3% 5 4% 
Parcialmente cortical 29 4% 7 6% 
Cortical 4 1% 2 1% 

TOTAL 444 100% 154 100% 
 

Em relação ao córtex, encontramos também valores muito semelhantes entre 

lâminas e lamelas: 89% das lamelas e 93% das lâminas não apresentam qualquer 

vestígio de córtex, o que indica a separação clara entre áreas de debitagem e povoado, 

evidenciando redes de troca e a especialização funcional de áreas de povoamento. 
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A presença esmagadora de lamelas na fase plena de debitagem parece confirmar 

uma debitagem que maximiza a matéria-prima. Entre as raras lamelas que 

correspondem a fases de debitagem iniciais, destacam-se aquelas que foram efectuadas 

sobre quartzo hialino, facto corroborado pelo número elevado de núcleos de lamela com 

esta matéria-prima. Em termos gerais, parece existir um predomínio quase total do sílex, 

com presença limitada de chert, mas o quartzo hialino parece corresponder a uma 

economia de aprovisionamento muito específica, de debitagem local. 
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Fig. 6.15: Matérias-primas dos suportes alongados 

 

A funcionalidade deve ser lida na perspectiva dos utensílios que foram 

fabricados sobre estes suportes alongados. A quantificação da presença / ausência de 

retoque nos suportes alongados evidencia claramente os objectivos específicos dos 

referidos produtos: apenas 8% das lamelas foram objecto de retoque enquanto o número 

de lâminas retocadas ascende a 56% (quadro 7-8). O retoque maioritário das lâminas 

terá contribuído para reduzir as suas larguras, uma vez que um número significativo de 

lâminas apresenta retoque abrupto. Se adicionarmos ao retoque, os chamados sinais de 

utilização, verificamos que apenas 10% das lâminas estão em estado bruto, sem 

quaisquer sinais de utilização. Este valor ascende a 40% para as lamelas (quadro 17 – 

anexo). Na realidade, a percentagem de uso das lâminas constitui o principal elemento 

de diferenciação com as lamelas. Pode considerar-se que uma parte muito significativa 

das lamelas parece não ter sido objecto de qualquer utilização como utensílio, situação 

que de alguma forma pode ser explicada pelas dinâmicas de perda, num contexto de 

produção local (quadro 7 – 8, anexos). 

Ao nível da utensilagem também se registam distinções claras entre lâminas e 

lamelas. A maior parte das lamelas são classificadas como “utensílios” apenas o é face à 

presença de sinais de utilização (51%). Sendo estes estigmas de interpretação 

duvidosos, classificação, apenas validada por futuros trabalhos de traceologia, 
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verificamos que efectivamente a debitagem laminar tem nitidamente uma finalidade 

distinta da debitagem lamelar (quadro 17 – anexos).  
QUADRO 6.7: UTENSILAGEM SOBRE SUPORTES ALONGADOS 

Designação 
LAMELAS LÂMINAS 

Nº % Nº % 
Sinais de utilização 225 84,3% 51 37% 
Retoque marginal 31 11,6% 61 44% 
Furador  1 0,4% 7 5% 
Dorso abatido 1 0,4% 0 0% 
Entalhe 4 1,5% 4 3% 
Truncatura 4 1,5% 2 1% 
Denticulado 0 0,0% 3 2% 
Raspadeira 0 0,0% 11 8% 
Geométrico  1 0,4% 0 0% 

TOTAL 267 100% 139 100% 
 

O retoque marginal é muito frequente nas lâminas (44% dos utensílios), 

surgindo também nas lamelas, inclusive com a presença de uma lamela de dorso abatido 

(quadro 9). Estas presenças residuais (a par de um geométrico sobre lamela) foram 

registadas também noutros contextos calcolíticos, nomeadamente no Zambujal, onde 

foram identificados cinco geométricos, levando os autores a invocar uma origem 

“indígena” para os mesmos (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 268). 
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Fig. 6.16: Espessuras máximas das lâminas / lamelas do Penedo do Lexim 

 

Para além da largura, também a espessura parece representar factor fundamental 

na selecção dos suportes para produzir utensílios. Cerca de 70% dos suportes com mais 

de 3 mm apresentam retoque. Comparando com um conjunto de cronologia mais antiga, 

Valada do Mato, assinala-se o domínio das categorias 1-1,9 e 2,9 mm (Diniz, 2003, p. 

189), evidenciando um conjunto “menos robusto”.  

Abordando finalmente, a questão do estado de conservação destes materiais 

parece evidenciar valores muito semelhantes no conjunto dos suportes alongados: a 

maior parte destes suportes surge em estado mesial (49% para as lâminas e 40% para as 

lamelas), seguida do estado próximal (29% para ambos os produtos). Verifica-se que as 
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lamelas apresentam um número ligeiramente superior de peças inteiras (10%), com a 

fragmentação usual em conjuntos domésticos (quadro 3 e 4 – anexos). 

Perante estes indicadores, podemos considerar que existem claras diferenças no 

que se refere à utilização de lâminas e lamelas, o que parece confirmar a sua seriação 

nos parâmetros atrás enunciados. Provavelmente, podemos encontrar causas de natureza 

funcional para o elevado número de lamelas, eventualmente com uma utilização 

compósita. A compreensão da forma de utilização deste tão elevado número de lamelas 

apenas poderá ser avançada após estudos de carácter traceológico.  

Por outro lado, a questão da debitagem local para as lamelas versus a circulação 

de núcleos preparados remete-nos para a leitura das sequências tecnológicas destes 

produtos. 
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Fig. 6.17: Secção das lâminas / lamelas do Penedo do Lexim 

 

A análise das secções também evidencia que se trata de um conjunto onde 

dominam os produtos de fase plena de debitagem (maioritariamente com a sequência 2-

1-2), que indica a presença de um ritmo intercalado de debitagem, no qual duas lâminas 

não se recobrem. As lamelas apresentam um maior número de produtos com secção 

triangular, indicando as primeiras etapas do talhe. 

O universo de suportes alongados inteiros (54) permite identificar um módulo 

regular e de reduzidas dimensões, apenas se destacando os exemplares com 

comprimento superior a 40 mm.  

 

6.2.3.3.2. Lascas 

 
As lascas correspondem ao segundo produto mais representativo do Penedo do 

Lexim, depois das lamelas que dominam o conjunto dos produtos debitados. Se 
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colocarmos as lascas de adelgaçamento bifacial como produto debitados então a 

proporção de lascas seria ainda superior. 
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Fig. 6.18: Tipo de produtos do Penedo do 

Lexim 
Fig. 6.19: Níveis de utilização dos produtos debitados 

 

Inversamente, os índices de utilização são mais baixos entre as lascas (43% de 

peças sem sinais de utilização) e entre as lamelas (40%), contrastando com as lâminas, 

que apenas registam 10% de peças brutas (quadro 17 – anexos). Também a elevada 

percentagem de produtos inteiros entre as lascas (49%) indicia que este produto não 

seria de per se usado como utensilagem. Os utensílios sobre lasca correspondem 

maioritariamente a peças de retoque marginal, que poderão corresponder a tarefas 

pesadas indiferenciadas. As lascas são ainda o principal suporte de entalhes e 

denticulados. 
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Fig. 6.20: Utensilagem sobre lasca 

 

O elevado número de lascas brutas, em confronto com as lâminas usadas como 

suporte de utensilagem, poderá indicar que a obtenção das lascas teria como objectivo a 

sua integração numa cadeia operatória como a dos foliáceos, uma vez que em alguns 

dos casos, em que se pode identificar o tipo de suporte, este corresponde 

maioritariamente a lascas.  

Em termos gerais as lascas apresentam grande irregularidade, com dois módulos 

de dimensões, tal como sucede com os produtos alongados. Por um lado, regista-se a 
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presença de grandes lascas largas, que podem corresponder a suportes para foliáceos, 

por outro, verifica-se a presença de pequenas lascas, algumas das quais retocadas. As 

abundantes lascas de tendência triangular podem corresponder à primeira fase de 

produção de pontas de seta. 
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Fig. 6.21: Tipo de lascas Fig. 6.22: Matéria-prima 

 

Considerando o elevado número de lascas não corticais (81%), é admissível que 

a cadeia operatória das lascas também não se encontre completa. Entre as matérias-

primas, assinala-se o domínio quase absoluto do sílex (89%), havendo um número 

residual de lascas de quartzito, configurando uma macro-indústria quase residual. A 

macro-indústria de quartzito, abundante nos povoados do 3º milénio do Alentejo 

Central, está praticamente ausente na Estremadura. Para além de um simples 

condicionalismo de matéria-prima, estas diferenças podem traduzir distinções ao nível 

das tarefas, uma vez que as tarefas “pesadas” estão insuficientemente representadas nos 

povoados calcolíticos estremenhos. 

 

6.2.4. Utensilagem 
 
6.2.4.1. Perspectiva geral 

 

Os utensílios do Penedo do Lexim materializam o segundo grupo de materiais 

mais representativos, ascendendo a 23%. Aplicando o índice de intensidade do uso de 

matérias-primas enunciado em Cardoso et al, 1996 (p. 56) verificamos que os valores 

ascendem a 22,6. A comparação com outros conjuntos contemporâneos apenas pode ser 

efectuada em confronto com escavações onde se tenha praticado semelhantes 

procedimentos ao nível da escavação, com a crivagem de malha fina de todo o 
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sedimento, o que aumentaria exponencialmente o número de esquírolas de retoque e 

material residual de reduzida dimensão. 

 
QUADRO 6.8: UTENSILAGEM DO PENEDO DO LEXIM 

Tipo 
SÍLEX QUARTZO 

HIALINO QUARTZO QUARTZITO CHERT XISTO 
JASPÓIDE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Retoque marginal 156 27% 6 75% 4 67% 3 25% 4 21% 0 0% 173 28% 

Ponta de seta 137 24% 0 0% 1 17% 0 0% 6 32% 5 100% 149 24% 

SNS 75 13% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 76 12% 

Foliáceo ovóide 57 10% 0 0% 0 0% 0 0% 3 16% 0 0% 60 10% 

Entalhe 24 4% 1 13% 0 0% 3 25% 0 0% 0 0% 28 5% 

Raspadeira 22 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 23 4% 

Furador 20 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 21 3% 

Denticulado 20 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 3% 

Peça esquirolada 7 1% 1 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 1% 

Geométrico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Sinais de uso 50 9% 0 0% 1 17% 5 42% 4 21% 0 0% 60 10% 

Total 569 100% 8 100% 6 100% 12 100% 19 100% 5 100% 619 100% 

 

Numa análise imediata, verifica-se que os utensílios de retoque marginal são os 

mais representativos (sobre lasca e sobre suporte alongado), seguidos de perto pelas 

pontas de seta. A importância relativa das pontas de seta no confronto com a restante 

industria lítica não parece encontrar resposta imediata em termos económicos, uma vez 

que a caça é pouco representativa. Acresce que, como veremos, cerca de 17% das 

pontas de seta encontrava-se em fase de produção. A utensilagem de fundo comum está 

escassamente representada. Em termos da economia da debitagem, em área de captação 

local, naturalmente o sílex é dominante. 

 

3.2.4.2. Utensílios de retoque marginal 
 

O retoque marginal surge em grande parte nos suportes alongados 

(principalmente nas lâminas). Mais de metade do conjunto das lâminas apresenta 

retoque, situação patente em todos os sectores de escavação. O retoque situa-se 

maioritariamente em ambos bordos (58%), e em raros casos, na extremidade distal 

(correspondendo, em parte, a raspadeiras). Para o Zambujal, afirma-se que o retoque 

distal teria como objectivo a redução da concavidade do produto debitado. A sequência 

do retoque é contínua e maioritariamente unifacial. O retoque muito oblíquo é 

dominante. As lâminas que apresentam outros sinais de transformação (como suporte de 
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furadores ou raspadeiras, por exemplo) evidenciam quase sempre um fio de retoque 

contínuo em ambos bordos ou num só deles. 

A questão da presença de lâminas mesiais e a sua utilização como utensílio de 

funcionalidade específica tem vindo a ser colocado como hipótese (Gutierrez Saez, 

1998). A debitagem parece orientada para a obtenção de suporte muito homogéneo de 

proporções quase rectangulares. A funcionalidade destas lâminas apenas poderá ser 

efectivamente compreendida com o recurso à traceologia, podendo no entanto ser 

avançadas hipóteses de uso como elementos de foice ou elementos de um trilho? 

Os casos de estudo etnoarqueológico e de traceologia e fitologia indicam 

lâminas direitas, rectilíneas e finas, com contextos arqueologicamente documentados 

dos finais do Neolítico – Calcolítico no território europeu (caso Bulgária, Karanovo III 

e Dolnoslav, França – Forlaquier la Fare). Também surgem em momentos mais 

recuados no Próximo Oriente, no PPNB (Anderson, 2006). 

Face à reduzida dimensão “útil” das lâminas, considera-se que as mesmas seriam 

encabadas em instrumento compósito, indício de intensificação agrícola (Gutierrez 

Saez, 1998, p. 207),  

Um dos indicadores da intencionalidade é o facto da maior parte das lâminas 

mesiais do Penedo do Lexim ter sido fracturada por flexão (51 lâminas mesiais, 

correspondendo a 73% do conjunto do Penedo do Lexim). Por outro lado, regista-se que 

apenas um reduzido conjunto (10%) não foi usado, estando documentado o retoque 

(50%) e os vestígios de uso (24%).  
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Fig. 6.23: Ângulo de retoque – leitura comparativa lascas e lâminas 

O número de lamelas retocadas é extremamente reduzido, situação patente em 

todos os sectores de escavação. Este valor poderá ser ainda mais limitado numa segunda 

leitura das lamelas com sinais de utilização, uma vez que em muitos casos, é muito 
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complexa a classificação das minúsculas estrias que se encontram nos bordos das 

lamelas: sinais de utilização ou alterações pós-deposicionais? Será necessário efectuar 

um estudo traceológico para aferir este dado.  

O retoque marginal surge ainda nas lascas, observado em cerca de 39% das 

mesmas, correspondendo ao segundo suporte para realização de peças de retoque 

marginal. Contrariamente ao que sucede com as lâminas, o número de lascas com 

retoque descontínuo é elevado (50%), evidenciando provavelmente um uso expedito. 

Para o Zambujal, é referido que “enquanto todas as lâminas retocadas podem ser 

consideradas instrumentos, apenas as lascas retocadas que têm, pelo menos, uma 

superfície de corte regular, podem ser chamadas de lascas (Uerpmann e Uerpmann, 

2003, p. 271). Esta leitura morfológica deverá ser atestada em estudos traceológicos. 

Também o ângulo de retoque é diferente quando comparado o conjunto de lascas 

e de lâminas. O retoque abrupto, que atinge 38% das lâminas, apresenta um valor 

reduzido entre as lascas. Por outro lado, existe um número considerável de lascas com 

retoque rasante, praticamente residual entre as lâminas. Face à presença de peças 

foliáceas, produzidas sobre lascas, torna-se complexo determinar se as lascas com 

retoque rasante constituem uma pré-forma de foliácea inacabada, ou se este retoque 

rasante tinha uma motivação funcional. Esta dificuldade levou a que para o Zambujal se 

classifique estas peças como “fase de transição entre as facas de lascas e as facas 

folheadas” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 271). Na realidade as técnicas e as cadeias 

operatórias não são estanques, mas interligadas organicamente. 
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Fig. 6.24: Suportes de utensílios de retoque marginal 

 

A obtenção de peças de retoque marginal não se limita aos produtos debitados, 

existindo um número considerável de utensílios de retoque marginal efectuados sobre 

suportes, não estandardizados (Diniz, 2003). O uso de restos de talhe, fragmentos de 

núcleo como suporte para retoque marginal, reflecte um uso distinto das peças de 
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retoque marginal sobre suportes alongados e mesmo sobre lascas, podendo traduzir um 

uso expedito para tarefas mais pesadas. 

 
3.2.4.3. Furadores 
 

O conjunto de furadores recolhidos no Penedo do Lexim é muito restrito, 

resumindo-se a apenas 21 exemplares, dez dos quais foram recolhidos no locus 1, dois 

no locus 3, oito no locus 3b e um no locus 5. Considerando a reduzida expressão 

numérica, não podemos efectuar qualquer observação de carácter crono-tipológico. O 

sílex é a matéria-prima dominante, surgindo apenas um furador sobre chert. Estes 

valores podem indicar que as funções efectuadas por este tipo de artefacto pudessem ser 

também efectuadas por outro tipo de utensílios: em osso (para perfurar peles, por 

exemplo) ou em metal (ainda que o número de punções e de outros artefactos metálicos 

no Penedo do Lexim seja muito escasso). 

Em relação aos dos suportes, encontramos dois conjuntos: os furadores sobre 

suportes alongados (sobretudo lamelas) e os furadores robustos sobre lascas e suportes 

não estandardizados. O primeiro tipo de furadores poderia ser encabado, com a 

utilização para tarefas de pormenor. O segundo é de carácter expedito.  
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Fig. 6.25: Suportes dos furadores 

 

Apenas um furador foi efectuado sobre lamela, sendo largamente dominante a 

utensilagem sobre lâmina. As larguras dos suportes laminares estão consideravelmente 

reduzidas pelo retoque, sendo maioritariamente inferiores a 20 mm. Estes valores não 

são muito diferentes do conjunto de lâminas. As espessuras são relativamente elevadas, 

com uma média que ronda os 4,6 mm. No conjunto em análise, registam-se artefactos 

com comprimentos muito diferentes, ainda que apenas dois dos exemplares se 

encontrem inteiros. Os furadores em análise apresentam uma fractura por flexão na área 
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mesial (podendo corresponder ao tipo de encabamento) e as suas dimensões são 

relativamente pequenos. 

Os furadores apresentam uma orientação do elemento funcional em eixo (11 

exemplares) e oblíquos (4). Os furadores com a sua extremidade orientada em ângulo 

não surgem entre os suportes alongados, podendo indicar um uso específico. A secção 

da extremidade perfurante apresenta-se maioritariamente com secção triangular (11), 

estando ainda presentes as secções trapezoidal (6) e residualmente losangular (3) e 

quadrangulares (1).  

Considerando que todos os furadores em estudo apresentam retoque marginal, 

poderemos deduzir que constituíssem utensílios multifuncionais ou que traduzissem 

várias fases de utilização. 

 

6.2.4.4. Raspadeiras 

 

Tal como os furadores, as raspadeiras correspondem a um utensílio com uma 

longa diacronia. Ainda que não surjam as “raspadeiras carenadas paleolíticas”, alguns 

dos núcleos e outros suportes não estandardizados poderão comportar esta mesma 

funcionalidade. Apesar da designação de raspadeira, este utensilio “es el útil de uso 

doméstico universal, extremamente extendido a lo largo de todo el Paleolítico superior y 

hasta el fin de la Edad de la piedra” (Piel-Desruisseaux, 1989, p. 98).  

O número restrito de raspadeiras identificadas (23) reparte-se sectorialmente, 

existindo um maior número no locus 3b (11 exemplares). O sílex é dominante, surgindo 

apenas uma peça de chert. A reduzida expressão das raspadeiras entre a utensilagem é 

uma tendência das indústrias líticas desde o Neolítico antigo (Diniz, 2003, p. 186), até 

ao Calcolítico. Também no Zambujal o número de raspadeiras é reduzido, encontrando-

se aqui com uma diversidade de suportes: “desde as lamelas não retocadas – embora 

altamente estereotipadas – até às facas com 100% de superfície retocada” (Uerpmann e 

Uerpmann, 2003, p. 271). 

No Penedo do Lexim, ao nível dos suportes, repete-se a tendência geral da 

indústria lítica deste sítio arqueológico: preponderância das lâminas (11), com presença 

representativa de lascas e residualmente lamelas. Também foram utilizados suportes não 

estandardizados como suporte para a execução de raspadeiras.  

Deve ser realçado que as raspadeiras sobre lâmina correspondem a expressivos 

16,4 % do total das lâminas quantificáveis (excluindo as mesiais). 
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Fig. 6.26: Frente das raspadeiras Fig. 6.27: Tipo de gume das raspadeiras 
 

O conjunto apresenta grande homogeneidade morfológica. No que se refere ao 

tipo de bordo de raspadeira, a maior parte das raspadeiras apresentam destacamentos 

curtos (18), registando-se ainda um pequeno conjunto com destacamentos lamelares (4) 

e uma com bordo denticulado. 

Também o tipo de frente é maioritariamente constituído por bordos paralelos, 

reflectindo os suportes alongados, surgindo entre as lascas, frentes de raspadeira 

semicirculares (3), leque (2) e residualmente com suporte duplo e simples.  

O bordo funcional é maioritariamente distal-bilateral / bilateral, verificando-se a 

presença de retoque em ambos bordos, contígua à da frente de raspadeira. Também se 

regista a presença maioritária de retoque abrupto. A existência de um fio contínuo de 

retoque entre a parte distal (e por vezes até à parte funcional) poderá traduzir situações 

diversas, a confirmar por estudos traceológicos: utensílio compósito com duas funções 

acopladas ou tratar-se de retoque para facilitar encabamento. Ao nível do tipo de gume 

regista-se o predomínio dos gumes convexos. 

As raspadeiras são dominantemente robustas, com a maior parte dos utensílios 

espessos (9), existindo um pequeno conjunto de lâminas com frente de raspadeira 

delgado.  

No conjunto do Penedo do Lexim, identificaram-se raspadeiras sobre lâmina na 

extremidade distal, com alguns casos de frentes de raspadeira na extremidade próximal, 

e até mesmo em ambas extremidade, como acontece com a peça IGN.017.8399 que 

constitui o único caso de uma raspadeira dupla. 

 

 

3.2.4.5. Outras utensilagens 
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Para além destes utensílios que pressupõem uma padronização no fabrico e 

consequente especialização funcional, registam-se ainda utensílios de fundo comum de 

uso expedito. 

 

Denticulados 

Consideram-se aqui os denticulados como utensílios “que presentan una série de 

escataduras en uno o vários bordes, que aparecen así sembrados de indentaciones más o 

menos regulares” (Merino, 1994, p. 69).  
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Fig. 6.28: Suportes de denticulados 

A questão da sua classificação como utensílio ou como técnica específica de 

retoque não pode ser aqui esclarecida, ainda que se tenha mantido esta categoria de 

utensilagem face a uma leitura crono-estratigráfica da indústria lítica desta região. Com 

efeito, entre os conjuntos “campaniformes”, as peças denticuladas assumem um 

importante papel. Apesar da reduzida dimensão do conjunto do Penedo do Lexim, deve 

ser referido que nesta sequência, os utensílios denticulados estão ausentes das fases 

mais antigas (Neolítico final / Calcolítico inicial). 
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Fig. 6.29: Suportes de entalhes 
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As peças com entalhe podem inserir-se no conjunto dos denticulados, uma vez 

que estes integram peças com conjunto de entalhes e incluem também entalhes 

“intencionais” e de “utilização”.  

 

Peças esquiroladas 

Foi identificado um número muito reduzido de peças esquíroladas (8). Para o 

Zambujal, apresentou-se como proposta que estes utensílios/núcleos “podem, por vezes, 

constituir sobras de uma tentativa de fabrico de um instrumento bifacial através de 

lascagem bipolar (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 269). 

 

Geométrico 

Apenas foi identificado um geométrico em toda a colecção do Penedo do Lexim 

(IGN.017.11007). A presença de geométricos em indústrias líticas calcolíticas surge 

também residualmente em Leceia (Cardoso et al, 1996, p. 67: camada 3 – Calcolítico 

pleno) com a presença de triângulo e trapézio bem como no Zambujal (Uerpmann e 

Uerpmann, 2003, p. 268) com dois crescentes, um trapézio simétrico e dois trapézios 

assimétricos e em Vila Nova de São Pedro, com forma trapezoidal (Arnaud e 

Gonçalves, 1995, p. 11). O geométrico do Penedo do Lexim foi produzido sobre lamela, 

correspondendo a um trapézio simétrico.  

A presença destas peças, com valores baixíssimos, não tem significado 

estatístico mas indica a perduração residual das armaduras, que aliás continuarão a ser 

produzidas sobre lâminas para as necrópoles estremenhas no 4º milénio. 

 

6.2.4.6. Foliáceos ovóides 
 

«A number of different terms have been used for these artefacts 
in the Portuguese literature: laminas ovóides (…), facas ovóides 
(…), foicinhas (…) or laminas de foice (…). Unfortunately, all 
of them are somewhat misleading. The first once explicity calls 
them “blades” which they are not, neither technologically, nor 
by their dimensions (…), nor did blades serve as blanks for most 
of them. The other three terms imply their function, which still 
needs to be firmly established»  

Forenbaher, 1999, p. 81 

 

A questão das produções foliáceas estremenhas tem vindo a ser recorrentemente 

levantada, desde Afonso do Paço (Paço et al, 1956, p. 424-426) a Cunha Serrão (Serrão 
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e Vicente, 1980) e, mais recentemente, na exaustiva compilação efectuada por Staso 

Forenbaher. Se a questão da sistematização e nomenclatura está razoavelmente 

estruturada para pontas de seta e grandes pontas bifaciais (alabardas, pontas de dardo), a 

questão das chamadas “lâminas ovóides”, aqui designadas por foliáceos ovóides 

encontra-se ainda em fase de compreensão embrionária ao nível tipológico, funcional e 

tecnológico. 

Em termos numéricos, também os valores são provisórios, pois na Estremadura 

são muitas as escavações antigas e as escavações modernas ainda não se encontram 

publicadas exaustivamente. Zambujal deverá corresponder a um dos locais com maior 

número destes utensílios, com 907 peças bifaciais, das quais se refere 266 

corresponderem a foliáceos ovóides. Penedo do Lexim regista a presença de 60 

exemplares, que se encontram presentes nos vários sectores de escavação. 

Para a interpretação tipológica deste utensílio importa considerar as peças 

inteiras, podendo derivar numa sistematização como a que foi proposta para as pontas 

de seta (Forenbaher, 1999). De acordo com os itens descritivos propostos por 

Forenbaher, apenas podemos classificar as peças foliáceas quanto ao seu estado de 

conservação entre as peças inteiras, fragmentos mesiais, fragmentos indeterminados e 

extremidades, uma vez que é muito difícil orientar estas peças de acordo com uma 

lógica próximal – distal (cf Gonçalves, 2009, a propósito de Poço Velho). O conjunto 

do Penedo do Lexim dispõe um número considerável de peças inteiras (17%), 

contrastando por exemplo com as lâminas que registam apenas 7% de peças inteiras. A 

robustez destas peças poderá concorrer para o seu estado de conservação, bem como o 

facto das lâminas poderem ser segmentadas para utilização. 

A questão da produção in situ dos foliáceos ovóides tem sido referida por 

diversos autores, sobretudo após a detecção da oficina de talhe de Casas de Baixo 

(Zilhão, 1994). Esta oficina de talhe constitui a base para a proposta desenvolvida por 

Forenbaher, que cruza os dados deste sítio arqueológico com outras colecções de 

materiais de produção, nomeadamente com Campolide, bem como contextos 

domésticos. 

A partir de Casas de Baixo e Passal, Forenbaher estabelece seis estádios de 

produção que podem ser genericamente utilizados para os vários tipos de peças 

foliáceas (foliáceos ovóides, pontas de seta, grandes pontas bifaciais): 

• Estádio 1 – Base. Matéria – prima ou lasca larga; 
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• Estádio 2 – Peça pontiaguda. Lasca com peso 5 vezes superior à peça final. 

Espessura média de 4 mm. 

• Estádio 3 - Adelgaçamento inicial. Definição da forma através de retoques 

sobrepostos no centro do biface através de percussão directa. Peso superior em 2,5 

vezes à peça final 

• Estádio 4 – Adelgaçamento secundário. Forma regular, centros alinhados, 

eliminação de convexidades. Espessura média de 22 mm. Peso superior em 1,5 vezes à 

peça final 

• Estádio 5. Fase final pré-polimento.  

• Estádio 6: Fase final 

 

Deve ser assinalado que o referido contexto de produção em referência que 

fundamenta esta proposta parece ter como finalidade a produção de grandes pontas 

bifaciais (Zilhão, 1994, p. 39), as quais apresentam algumas especificidades técnicas, tal 

como a presença de polimento. Estando as grandes pontas bifaciais quase ausentes dos 

conjuntos domésticos, seria plausível que estas peças fossem integralmente executadas 

em ateliers especializados, enquanto os foliáceos ovóides, eminentemente domésticos, 

poderiam ser ultimados em contexto de povoado.  

Sendo reduzido o conjunto do Penedo do Lexim (60 peças), e não estando ainda 

claramente definido os estádios de produção específicos para foliáceos ovóides 

efectuou-se uma simplificação dos estádios propostos por Forenbaher para as seguintes 

categorias: 

• Fase 1 a 2: produto debitado base (lasca robusta, por vezes com afeiçoamento). 

• Fase 3 a 5: peça em fase de processamento do adelgaçamento, retoque e 

eventualmente com polimento. Vestígios de tratamento térmico. Pode também integrar 

peças em fase de “reparação”. 

• Fase 6: peça final. 

 

Às peças que se integram na fase 1/2 e na fase 3/5 atribui-se a denominação de 

pré-formas e apenas são consideradas peças “finais”, as que correspondem à fase 6.  
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Fig. 6.30: Estádios de produção dos foliáceos ovóides 

 

Contudo, deve ser realçado que não podemos afastar liminarmente do conjunto 

de utensílios as peças das primeiras etapas da produção. Apesar de ser muito difícil 

efectuar a leitura macroscópica destas peças foliáceas, podemos considerar, com alguma 

segurança, que mesmo as peças mais robustas podem ter sido utilizadas como utensílio, 

eventualmente com uma finalidade distinta das peças “finais”, mais delgadas e 

integralmente retocadas bifacialmente. Esta circunstância não ocorre entre as pontas de 

seta, cujas pré-formas não têm funcionalidade de projéctil. 

A designação “lâminas ovóides” não se encontra reflectida nos suportes 

utilizados para o fabrico destas peças. Em todo o conjunto analisado no Penedo do 

Lexim, apenas uma peça poderia ter sido fabricada sobre lâmina (IGN.17.14041). Para a 

maioria das peças (55%), não é possível determinar o suporte, o qual deverá ser a lasca, 

a avaliar pela presença de 43% dos foliáceos ovóides sobre lasca. Como foi atrás 

referido, foram identificadas algumas lascas que poderiam ter sido extraídas 

intencionalmente para a produção de foliáceos, nomeadamente de pontas de seta. 

Contudo, no Penedo do Lexim, são mais escassos os grandes suportes que poderiam ter 

servido de base a estas peças foliáceas. Para os contextos de “produção” conhecidos 

(Arruda dos Pisões, Olival do Passal, Arneiro) não foram identificados exemplares da 

fase 1: “this can either be the raw material in its natural state (nodules and naturally 

broken chunks), or a large flake detached from a large piece of raw material” 

(Forenbaher, 1999, p. 34).  

Entre o conjunto de foliáceos ovóides do Penedo do Lexim regista-se a 

importância das peças de fase intermédia e final (27 peças entre as fases 3 a 5), sendo 

relativamente reduzido o número de foliáceos que se encontram nas primeiras etapas de 

produção. Esta evidência encontra confirmação quando analisamos o índice de 

corticalidade destas peças: 90% não apresenta qualquer sinal de córtex, embora exista 
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uma peça integralmente cortical (quadro 19). Em termos absolutos, o locus 1 é o sector 

onde se regista um maior número de pré-formas, estando presentes em todas as fases de 

ocupação do sítio. 

factura acidental
25%

talhe
25%espessura

6%

matéria-prima
44%

convexa
5%

plano-convexa
50%

simétrica
45%

Fig. 6.31: Acidentes de talhe Fig. 6.32: Perfil dos foliáceos 
 

Os acidentes de talhe prendem-se também com o processo de fabrico, 

registando-se 16 ocorrências de acidentes de talhe, com o abandono das peças 

fracturadas. A (má) matéria-prima constitui o principal factor que leva ao abandono das 

peças (44% dos acidentes), nomeadamente com a presença de geodes. Observam-se 

ainda acidentes motivados por fracturas acidentais (os quais poderão ter sido ter origem 

no processo de retoque), na fase de talhe, devido à reduzida espessura do suporte. 

A fase de processamento das peças é também atestada pelos seus perfis, 

verificando-se a presença de peças de perfil mais simétrico nas etapas finais: “…as the 

thining progresses, the cross sections tend to become more symmetrical” (Forenbaher, 

1999, p. 84). A tendência ao longo do processo de afeiçoamento é a de produção de 

peças com maior convexidade na fase inicial, as fases intermédias com perfil plano – 

convexo e a fase final com peças de perfil mais simétrico. O elevado número de peças 

de perfil plano-convexo (50%) reflecte a importância de peças de fase intermédia, as 

quais correspondem a 45% do universo do Penedo do Lexim. A obtenção de peças de 

perfil simétrico é recorrente nas grandes pontas bifaciais e nas pontas de seta, mas entre 

os foliáceos ovóides as peças apresentam maiores irregularidades, situação também 

documentada para o Zambujal. A própria técnica de configuração dos foliáceos poderá 

conduzir a este tipo de perfis plano-convexos, uma vez que usualmente uma das faces é 

mais “trabalhada” que a outra. 

 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             188 

bifacial
85%

face anterior
12%

face posterior
3%

 

sup.total 
bifacial

77%

sup. total ant. + 
bordos posterior

5%

bordos+ext.
3%

bordos
15%

 
Fig. 6.33: Localização do retoque – faces Fig. 6.34: Localização do retoque 

 

O retoque constitui a modalidade de configuração (forma e espessura) destas 

peças, pelo que grande parte revela retoque bifacial (85%) e um número muito 

significativo (77%) apresenta ambas faces retocadas integralmente. A presença de 

retoque rasante marginal está ainda documentada, podendo constituir uma variante 

destas peças. 

A questão do polimento, registado frequentemente nas grandes pontas bifaciais, 

nomeadamente nas alabardas, está documentada em cinco exemplares (IGN.017.14548, 

IGN.017.5338, IGN.017.14820, IGN.017.5336, IGN.017.10868). Para o Zambujal 

refere-se também a escassez de peças com vestígios de polimento, interpretado como 

estádio intermédio para retoque rasante ou “processo de remoção das partes irregulares 

de uma superfície que não pode ser alcançada pelo retoque” (Uerpmann e Uerpmann, 

2003, p. 267). 

Uma das características desta produção foliácea é a presença de tratamento 

térmico registado em 78% das peças. Apenas 15% dos foliáceos não apresenta sinais de 

tratamento térmico, correspondendo provavelmente às fases iniciais de produção (12%). 

A presença de tratamento térmico está ainda confirmada nas inúmeras esquírolas de 

retoque, bem como entre as lascas de adelgaçamento bifacial (67% de tratamento 

térmico). Em alguns casos o estigma do tratamento térmico (aspecto brilhante) não se 

observa em toda a peça, podendo indicar um estádio intermédio de execução da peça. 

De acordo com o faseamento de produção proposto por Forenbaher e também por 

Cabanilles (para as grandes pontas foliáceas), o tratamento térmico ocorreria nas etapas 

3-5, o que explica o intenso brilho das peças foliáceas. É mais evidente o tratamento 

térmico nos casos onde o retoque não é integral. 

A questão das reparações foi destacada por Faustino Carvalho (Carvalho, 1998) 

apresentando para Leceia uma sequência de reavivamento das “foicinhas de Leceia: 
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(…) B. levantamento de uma lasca removendo por completo o gume danificado; C. 

configuração do novo gume, D. retoque definitivo (por pressão) e correcção dos topos 

da peça” (Carvalho, 1998, p. 59).  

Forenbaher, apesar de ter estudado três contextos primários de produção, não 

estudou nenhum contexto doméstico. Embora tenha identificado a existência de 

materiais foliáceos nas várias etapas de produção em Leceia, e no Zambujal, destacou o 

caso da Ota, onde se registam abundantes pré-formas. O esquema apresentado por 

Forenbaher não foi testado para nenhum contexto doméstico, constituindo Penedo do 

Lexim uma primeira aproximação a esta abordagem para contextos de produção.  

A adaptação de esquemas de produção de contextos de atelier, para contextos 

domésticos terá sempre de ser efectuada. A presença de peças que podem ser 

classificadas nas primeiras etapas da produção de foliáceos parece indicar que 

efectivamente estas peças foram talhadas in situ, ainda que não se exclua a hipótese de 

algumas peças terem sido produzidas externamente e que tenha existido a prática de 

curação / reparação de alguns foliáceos. 

 

A diversidade de formas e a sua irregularidade poderá reflectir a presença de 

reparações e reconfigurações. Algumas peças mais curtas, de forma irregular podem 

corresponder a reparações. Uma vez mais esta interpretação apenas poderá ser validada 

após a realização de análises traceológicas. 

Em relação às dimensões, foi proposta uma distribuição bimodal para as pré-

formas (Forenbaher, 1999, p. 39): pequenos foliáceos (até 160 mm de comprimento e 

menor de 31mm de largura) e grandes foliáceos (180 mm de comprimento e maior de 

31mm de largura). Uma vez que a colecção do Penedo do Lexim apenas integra 10 

peças inteiras, considerou-se apenas a largura como critério. De acordo com a proposta 

atrás referida, a maior parte dos foliáceos do Penedo do Lexim integram-se na categoria 

de “pequenos” (67%). Numa leitura mais fina, verificamos que a maior parte dos 

foliáceos tem uma largura entre 25 e 28 mm e que os comprimentos são 

maioritariamente até 70 mm, o que configura de facto um módulo pequeno. 

Contrariamente com o que sucede com as pontas de seta e com as grandes 

pontas bifaciais não podemos considerar que exista uma tipologia de foliáceas ovóides.  
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Fig. 6.35: Orientação dos bordos Fig. 6.36: Tipos de extremidades 

 

A classificação formal das peças foliáceas foi efectuada de acordo com a 

geometria dos bordos e extremidades. A geometria dos bordos foi genericamente 

classificada em bordos paralelos, convergentes e divergentes. Os bordos convergentes 

equivalem genericamente, ao que se convencionou designar por “lâminas ovóides”, 

constituindo a maior parte (62%) das peças classificáveis. Foram ainda identificadas 

peças de bordos paralelos com formas subrectangulares (23%) e um pequeno conjunto 

de formas de bordos divergentes, configurando formas trapezoidais (15%). Forenbaher 

identifica apenas três tipos: “subrectangular ovoid bifaces”, “oval ovoid bifaces” e 

“irregular ovoid bifaces” (Forenbaher, 1999, p. 85). Também Cunha Serrão identifica a 

presença de lâminas ovóides e subrectangulares (Serrão e Vicente, 1980). Segundo estes 

autores, “as lâminas subrectangulares serão como que lâminas ovóides simplificadas 

pela supressão de curvaturas dispensáveis do ponto de vista funcional” (Serrão e 

Vicente, 1980, p. 12). 

Considerou-se ainda a tipologia das extremidades. A maior parte dos foliáceos 

apresenta extremidades rectilíneas 20%), seguindo-se as de tendência convexa (10%). 

As peças com extremidade triangular ou oblíqua podem corresponder a reparações. No 

Penedo do Lexim surge também a variante das extremidades apontadas, das quais se 

destaca a peça inteira IGN.017.14068, existindo ainda três outros casos de foliáceos 

ovóides com uma extremidade apontada. Também no sítio de Casal Cordeiro 5 surge 

este tipo de extremidade. No conjunto dos foliáceos ovóides, trata-se claramente das 

únicas peças em que se pode determinar uma orientação distal – proximal, uma vez que 

na maior parte não existe qualquer informação de carácter tecnológico e funcional. 

Estas peças podem traduzir uma função específica ou simplesmente a reconversão deste 

utensílio em punhal. Apenas a realização de estudos traceológicos poderá esclarecer esta 

questão.  
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A constituição de um “catálogo de formas” cruzando estas duas variáveis apenas 

poderá ser perspectivada com um universo de estudo de maiores dimensões, uma vez 

que, o conjunto do Penedo do Lexim se limita a 10 peças inteiras. A sistematização 

efectuada para o Zambujal (partindo de um universo mais alargado) insere-se contudo 

genericamente nestas categorias ainda que com diferentes matizes, estando ausentes as 

peças “apontadas” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 121). Forenbaher associa os 

foliáceos ovóides sub-rectangulares a extremidades rectilíneas ou ligeiramente 

côncavas, com as quatro extremidades arredondadas (Forenbaher, 1999, p. 85). Os 

foliáceos ovóides e irregulares apresentam os vários tipos de extremidade: rectilínea, 

convexa, ligeiramente côncava ou apontada. 

 

6.2.4.7. Pontas de seta 
 

Apesar de, genericamente, a indústria lítica do 3º milénio se encontrar 

insuficientemente estudada, o estudo das pontas de seta constitui uma excepção no 

panorama de investigação (Jorge, 1978; Gonçalves, 1989; Arias González, Jiménez 

González, 1990). Abundantemente representadas em povoados e em necrópoles, as suas 

características morfológicas conferem-lhe características de fóssil director, sendo 

recorrentemente usadas como elemento de datação relativa e definidor de relações 

culturais. No entanto, a perspectiva é direccionada unicamente para a questão 

“tipológica” escasseando as abordagens funcionais e sobretudo as leituras globais destes 

artefactos no conjunto de toda a indústria lítica. 

O conjunto do Penedo do Lexim integra 149 pontas de seta (escavações 1998-

2004), das quais apenas 44 se encontram inteiras, correspondendo a 30% do conjunto. 

Estes valores são relativamente similares a outros contextos domésticos estremenhos, 

com índices de peças inteiras que oscilam entre os 12% e os 47% (exceptuando o caso 

de Outeiro de São Mamede, com 87%, indicando uma recolha direccionada apenas para 

peças inteiras). Para além das peças inteiras, também se considerou a categoria de 

“parcialmente fragmentado”, no qual se integram as peças que permitem todas as 

mensurações, estando fragmentadas as extremidades. 

Outros sítios arqueológicos estremenhos (povoados e necrópoles) apresentam 

universos muito mais representativos, tais como Zambujal que apresenta 900 pontas de 

seta provenientes das campanhas de escavação entre 1967 e 1973 (Uerpmann e 
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Uerpmann, 2003), Outeiro de São Mamede com 276 pontas de seta ou em algumas 

necrópoles como Casa da Moura (180 pontas de seta).  

Face à dimensão da amostra, optou-se por não avançar para uma nova proposta 

tipológica para as pontas de seta, adoptando-se o modelo de Staso Forenbaher, ainda 

que, como veremos, a proposta “tipológica” apresente algumas lacunas. Privilegiou-se a 

normalização das designações, única forma de poder cruzar dados.  

Apesar das pontas de seta configurarem formas geométricas, é efectuar uma 

análise puramente estatística e geométrica das mesmas, uma vez que apresentam 

grandes margens de variabilidade. Esta dificuldade foi confirmada para o Zambujal, 

cujo vasto conjunto de pontas de seta foi objecto de variadas análises estatísticas sem o 

estabelecimento matemático de grupos: “embora os tipos óbvios fossem reconhecidos 

por alguns métodos, nenhum deles providenciou um meio de encontrar fronteiras nítidas 

entre os tipos” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 267). 

 
Fig. 6.37: Sistematização de pontas de seta (Forenbaher, 1999, p. 78) 

 

A sistematização de Forenbaher cruza dois indicadores: forma dos bordos das 

pontas de seta (1 a 3) e forma das suas bases (A a F). Estes indicadores configuram 5 

tipos de pontas de seta. O critério das bases fundamenta quase exclusivamente a 

definição destes tipos de ponta de seta, com uma única excepção – as pontas 

mitriformes. 
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De acordo com esta proposta, os tipos configuram grupos bastante latos 

(Forenbaher, 1999, p. 78-79): 

• Tipo 1: pontas de base convexa (base arredondada, base triangular, pedúnculo); 

• Tipo 2: ponta de base côncava ou plana; 

• Tipo 3: pontas mitriformes (único caso em que o tipo de bordos e a extremidade 

da peça determina a classificação morfológica); 

• Tipo 4: ponta de seta tipo Eiffel: base e bordos muito concâvos; 

• Tipo 5: pontas de seta alcalarenses (base muito concava e aletas pronunciadas); 

• Tipo 6: pontas ovais foliáceas; 

• Tipo 7: pontas modificadas. 

 

Verifica-se, que apesar de genericamente se considerar o cruzamento das 

variáveis bordos / bases, se particularizam as designações vulgarizadas no discurso 

arqueológico tais como “mitriforme”, “torre Eiffel” ou “alcalarense”. Os tipos 1 e 2, por 

seu lado, são grupos demasiado amplos que integram formas tradicionalmente 

individualizadas. Há também alguns casos de difícil classificação, pois no conjunto 

analisado, ocorre a presença de exemplares que apresentam um bordo côncavo e o outro 

rectilíneo, evidenciando a dificuldade de fazer uma seriação geométrica destes 

artefactos. Para o Zambujal são apenas considerados quatro tipos “o tipo mitriforme 

(tipo 1), o tipo triangular (tipo 2), o tipo Torre Eiffel (tipo 3) e as pontas de base 

convexa” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 267). 

É de realçar que a análise isolada das pontas de seta face à restante industria 

lítica privilegia o artefacto e isola-o da restante cadeia operatória. A análise tecnológica 

das pontas de seta deve ser incluída no conjunto alargado de todos os foliáceos 

(foliáceos ovóides, grandes pontas e pontas de seta), perspectiva que começa a ser 

utilizada (Forenbaher, 1999; Carvalho, 1998).  
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Fig. 6.38: Proposta de cadeia operatória de pontas de seta de Cabezo Juré (Nocete, 2004, p. 367) 

 

Embora a identificação das pré-formas dos “grandes foliáceos” esteja 

relativamente bem definida no registo arqueológico, nomeadamente após os trabalhos 

de João Zilhão na área de Caxarias (Zilhão, 1994), a detecção dos contextos de 

produção para as pontas de seta encontra-se ainda em estado embrionário. Aquando do 

estudo de Forenbaher, o autor apontava os exemplos do país vizinho, nomeadamente 

Almizaraque (Siret, 1948) e o Fortim 1 de Los Millares (Molina Gonzalez e tal, 1986, p. 

192-193) que pareciam indicar que a produção das pontas de seta, ao contrário dos 

“grandes foliáceos”, seria produzida in situ. Adicionalmente foram identificados outros 

contextos com produção de pontas de seta como o povoado madrileno de Camino de las 

Yeseras (Liesau e tal, 2008) ou no povoado metalúrgico de Cabezo Jure (Nocete et al, 

2004). 

A resposta para a ausência destes contextos de produção poderá ser apenas o 

reflexo da metodologia de análise. Com efeito, no estudo integral da indústria lítica do 

Penedo do Lexim foi possível identificar 25 pré-formas de pontas de seta, as quais 

tinham sido inicialmente classificadas como lascas ou como resíduos de talhe. Trata-se 

do primeiro conjunto de produção identificado no actual território português. Esta 

circunstância poderá mais uma vez resultar da metodologia de escavação (recolha e 

crivagem integral de todo o sedimento) e de análise integrada da indústria lítica.  
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Fig. 6.39: “Estádios” de produção das pontas de seta do Penedo do Lexim 

 

O número de pré-formas identificado poderia ainda ser ampliado o conceito de 

“peça final” é extremamente redutor quando aplicado a utensílios pré-históricos. Nestas 

condições apenas foram consideradas como “pré-formas” as peças que não permitiam 

uma classificação de acordo com os tipos de Forenbaher. Outras pontas de seta parecem 

estar também em fase de produção, tais como peças de perfil muito concâvo ou peças 

em fase de processamento do retoque. Uma análise traceológica e de arqueologia 

experimental poderá indicar se essas peças foram utilizadas e qual a sua verdadeira 

“eficácia”.  

Quando for possível criar um quadro de referência com as diversas etapas de 

produção, à semelhança do que foi efectuado para os grandes foliáceos, a classificação 

poderá ser revista, diminuindo o número de peças “finais”. Numa leitura global, 

poderemos considerar a existência de diversas sub-cadeias operatórias dentro da 

produção das pontas de seta, das quais se salientam duas:  

 

1. as pontas de seta de base convexa / triangular, produzidas sobre suportes alongados 

(estão documentadas lâminas e lamelas) com retoque marginal; 

2. as pontas de seta de retoque rasante cobridor, que seriam produzidas sobre suportes 

espessos (lascas e/ou lâminas) e que incluiriam um processamento similar ao dos 

foliáceos, com várias etapas de adelgaçamento, aquecimento, polimento e retoque. Este 

segundo grupo poderia ser subdividido em várias variantes, nomeadamente quanto ao 

suporte e ao índice de adelgaçamento. É particularmente relevante a identificação de 

exemplares muito espessos, que apresentam já a forma triangular mas que ainda se 

encontram em fase de processamento (IGN.017.14073). 
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Para além das peças classificadas directamente como pontas de seta, registou-se 

ainda um módulo de produção de lascas que parece corresponder à primeira etapa da 

produção de pontas de seta: lascas espessas e já com uma configuração triangular. O 

córtex encontra-se praticamente ausente, apenas se regista córtex vestigial em 5% das 

pontas de seta. 
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Fig. 6.40: “Estádios” de produção das pontas de seta do Penedo do Lexim – perspectiva sectorial 

 

Na categoria de pré-formas, foram individualizados os exemplares abandonados 

na sequência de acidentes de talhe: retoques demasiado profundos, defeitos de matéria-

prima e alterações térmicas.  

Contrariamente ao que sucede em Los Millares e em Camino de las Yeseras, as 

pré-formas não se encontram grupadas numa área de produção, surgindo em três dos 

seis sectores de escavação, acompanhando genericamente as proporções sectoriais. Face 

à identificação destas pré-formas optou-se por acrescentar um tipo na sistematização de 

Forenbaher (tipo 8 – pré-forma), ainda que, como já foi referido, o critério tenha sido 

sempre o de optar pela designação deste autor em casos de peças que já permitissem a 

sua individualização. 

A leitura da fase de processamento das pontas de seta encontra-se ainda 

evidenciada nas fases finais de processamento da peça. Foram identificados 13 

exemplares com vestígio de polimento prévio da peça. Usualmente apenas é referida a 

prática de polimento para as alabardas, embora no conjunto do Penedo do Lexim, se 

tenham identificado alguns exemplares com polimento prévio entre os foliáceos ovóides 

e entre as pontas de seta. A questão do polimento está associada normalmente a um 

grande investimento de tempo, uma vez que o tempo necessário para polimento de um 

machado deverá ser muito superior ao do talhe de uma pré-forma. Também foram 
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identificados vestígios da fase de tratamento térmico entre as pontas de seta, presente 

em 70% das peças. 

 

QUADRO 6.9: TIPOS DE PONTA DE SETA 
TIPO Nº % 

1 - base convexa  / triangular 5 3% 
2 - base concava / plana 78 52% 
3 – mitriforme 17 11% 
4 – Eiffel 2 1% 
5 – alcalarense 1 1% 
6 – foliácea 0 0% 
7 – indeterminada 33 22% 
8 - pré-forma 13 9% 

TOTAL 149 100% 
 

O grupo 2 (base concava / plana) parece corresponder ao grupo dominante, 

ascendendo a 52% do total do conjunto. Este “domínio” parece confirmar-se 

genericamente em povoados e em necrópoles (Forenbaher, 1999, p. 101). O grupo das 

pontas “mitriformes”, claramente uma forma local corresponde ao segundo tipo mais 

representativo, estando representadas em termos residuais as pontas de seta de base 

convexa /triangular, as pontas de seta tipo torre Eiffel e as pontas alcalarenses. A 

presença de pontas de seta “alcalarenses”, produzidas sobre xisto jaspóide é mais um 

indicador das redes de troca transregionais, em plena área de origem local do sílex. 
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Fig. 6.41: Bases das pontas de seta do Penedo do Lexim 

 

Numa análise mais fina, verificamos que das 11 variáveis de bases de pontas de 

seta propostas por Forenbaher apenas se regista a presença de 6 tipos. Na realidade, a 

base é o atributo com maior variabilidade na configuração morfológica das pontas de 

seta, podendo configurar diferentes formas de encabamento ou distintas tradições 
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culturais. Dominam as bases côncavas (53%), seguidas das bases planas (25%). As 

bases com aletas são minoritárias, incluindo bases planas (nomeadamente entre o grupo 

de pontas de seta mitriforme) e bases côncavas. O grau de concavidade da base não é 

considerado no critério de seriação das peças, embora se registem exemplares com 

índices de concavidade muito distintos. Engloba-se num mesmo grupo (tipo 1) as pontas 

de seta de base convexa e triangular mas apenas se regista no Penedo do Lexim a 

presença de bases triangulares. 
QUADRO 6.10: ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS PONTAS DE SETA 

GRUPO 1 
 D.0 + 2.0 5% 
  C.0+2.0 1% 
GRUPO 2 
2.1. Base plana 
  A.0.+1.0 3% 
  A.0 + 2.0 22% 
  A.0.+ 2.1 1% 
  A.1 + 2.0 1% 
2.2. Base côncava 
  B.0. + 1.0 1% 
  B.0.+2.0 49% 
GRUPO 3 
  A.0+1.1 1% 
  A.1.+1.1 4% 
  B.1.+1.1. 9% 
GRUPO 4 
  B.0.+3.0 1% 
GRUPO 5 
  B.1.+2.0 1% 

 

Associando as variáveis bordos e bases, identificamos apenas 13 variáveis das 

31 sistematizadas por Forenbaher. A inclusão de pontas de seta de base concâva e plana 

num mesmo grupo revela-se demasiado ampla, originando a criação de inúmeras 

variáveis. Em termos numéricos, destaca-se claramente a associação B.0. (base 

concava) com 2.0. (bordos rectilíneos) correspondendo a 49%, seguindo-se a associação 

entre A.0. (base plana) e 2.0. (bordos rectilíneos) que atinge 22% do conjunto das 

pontas de seta classificáveis. Também o grupo 3 apresenta algumas variáveis no que se 

refere à base. 

O significado concreto destas diferenças morfológicas está ainda em aberto. Será 

necessário proceder a mais estudos monográficos para avançar com uma seriação 

cronológica, mas para o Zambujal são identificadas algumas tendências, nomeadamente 

a maior antiguidade das pontas de seta mitriformes. Apesar de se registarem 

consideráveis diferenças entre o espólio de necrópoles e povoados, a datação de pontas 

de seta provenientes de necrópoles poderia fornecer novos ângulos de leitura. O caso 

recentemente publicado de Poço Velho revela um domínio das pontas de seta de base 

triangular (Gonçalves, 2009, p. 498) ainda que o âmbito cronológico indique três grupos 
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genericamente contemporâneos do Penedo do Lexim: fins do 4º milénio, 1ª metade do 

3º milénio e 2ª metade do 3º milénio (idem, ibidem, p. 486). 

As pontas de seta são entidades tridimensionais, existindo, para além da forma, 

outros indicadores que devem ser considerados na sua análise: alongamento, 

espessamento, perfil, secção e retoque. Estes itens estão associados genericamente ao 

estádio de acabamento da peça, à sua robustez e provavelmente à sua função específica. 

curto
18%

médio
79%

alongado
3%

 

abatido
15%

médio
74%

espesso
11%

 
Fig. 6.43: Índice de alongamento Fig. 6.44: Índice de espessamento 

 

Em relação aos índices de alongamento e espessamento, seguiram-se as 

categorias propostas por V. S. Gonçalves, verificando-se que dominam os exemplares 

de dimensão média, no que se refere ao alongamento e ao espessamento. Em relação ao 

perfil, existe claramente uma dualidade de situações: peças de perfil simétrico (37%), 

correspondendo a peças de retoque integral bifacial e pontas de perfil ligeiramente 

plano-convexo (37%), correspondendo a pontas de seta com retoque integral no verso e 

parcial no anverso. A presença de 6% de pontas de seta com perfil convexo resulta de 

difícil explicação funcional, podendo traduzir um estádio inicial de configuração deste 

artefacto. No que se refere à secção, domina a secção biconvexa (50%), sobressaindo 

secções plano-convexas (42%) e residualmente as secções triangulares/trapezoidais, 

estas últimas relacionadas com as pontas de seta sobre suportes alongados. 
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Fig. 6.45: Extensão do retoque das pontas de seta do Penedo do Lexim 
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Todas as pontas de seta estudadas apresentam retoque bifacial, ainda que a 

extensão do retoque não seja uniforme em ambas as faces. A maior parte das peças foi 

retocada em toda a superfície, tendo-se criado uma categoria de “superfície quase total” 

para peças com retoque que abrange mais de 75% da superfície. Um conjunto 

considerável de peças apresenta o anverso com retoque nos bordos e na base (32%). O 

retoque rasante é dominante (50%-44%), aparecendo ainda um conjunto de peças com 

retoque rasante e muito oblíquo nas bases e bordos (28% - 22%). A serrilha surge 

apenas residualmente (11%), tratando-se de acabamento que poderia ter como objectivo 

aumentar o sangramento do alvo (Forenbaher, 1999, p. 76), mas que parece também 

constituir um “adorno” de natureza não funcional. Esta situação foi aliás sugerida para a 

Anta 3 de Santa Margarida (Gonçalves, 2003). 

Temos poucas informações sobre o tipo de uso destas pontas de seta, 

nomeadamente a interligação entre arma – alvo. A fauna selvagem do Penedo do Lexim 

é reduzida, mas inclui maioritariamente animais de diferente porte: pequenos mamíferos 

como coelhos, grandes ungulados como veados e aves de rapina. Em estudos de 

“balística” aplicada às pontas de seta é apresentada uma sistematização de projécteis de 

acordo com o índice de perfuração (Ventura e Senna-Martinez, 2000): 1. alvos com 

massa inferior a 20 kg para animais de pequeno porte; 2. alvos com massa entre 21 e 50 

kg e 3. alvos com massa superior a 50 kg, associados à guerra (Ventura e Senna-

Martinez, 2000, p. 13). De acordo com o ensaio atrás referido, não existe uma relação 

directa entre tipos de base de ponta de seta e índice de perfuração. 

A análise dos padrões de fractura destes artefactos leva-nos de novo para a 

questão da produção de pontas de seta. Ainda que seja muito difícil classificar as 

fracturas, um número considerável (23%) pode ser associado ao processo de produção: 

acidentes de talhe em que as peças são abandonadas inacabadas (11%) e fracturas 

térmicas (12%), registando-se os fenómenos de “crazing” e “potlid”. Por outro lado, 

25% das fracturas pode ser atribuída a impacto (fracturas por pressão / flexão). Entre o 

universo de fracturas por impacto, regista-se um padrão repetitivo de fractura: 

extremidade distal e numa extremidade da base. 

A funcionalidade prende-se com os múltiplos significados que poderiam estar 

associados a este artefacto. É perfeitamente compreensível que a maioria das pontas de 

seta tenha sido efectuada sobre sílex (136 pontas de seta). Mas cinco exemplares foram 

efectuados sobre xisto jaspóide, alguns dos quais com tipologias claramente meridionais 

(alcalarenses). Qual o significado da presença de peças que objectivamente têm menos 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             201 

dureza e se encontram num mais baixo índice de transformação? O próprio elevado 

número de pontas de seta em povoados fortificados da Estremadura é realmente distinto 

do que encontramos em povoados contemporâneos do Sul de Portugal, com verdadeiras 

áreas de concentração. Para o Penedo do Lexim deve ser destacado que, embora surjam 

em quase todos os sectores, o locus 1 é largamente dominante (64%), justamente o local 

mais proeminente do sítio.  

 

6.2.4.8. Formas e funções 

 

Foi efectuado um ensaio gráfico da reconstituição de uso de alguns dos 

utensílios mais representativos do Penedo do Lexim (Sousa e Sousa, 2006b). Estas 

propostas são assumidamente uma opção quase empírica, uma vez que não foram 

efectuados os estudos traceológicos (apenas leitura macroscópica) e de arqueologia 

experimental que poderiam fundamentar as opções assumidas através dos exemplares 

arqueológicos provenientes de meios com preservação da matéria orgânica.  

Entre o conjunto da indústria lítica do Penedo do Lexim seleccionaram-se quatro 

exemplos: produtos alongados – lâminas, pontas de seta; lâminas ovóides – foliáceos. 

 

Para a lâmina IGN.017.08641, apresentam-se três propostas de encabamento que 

correspondem a distintas funcionalidades: corte de carne, corte de cereal, trabalho da 

madeira. A primeira proposta apresentada é o uso como faca, com a funcionalidade de 

corte, tarefa que representa a principal função destes utensílios. Uma das propostas para 

o uso deste tipo de artefacto é a utilização para o desmanche de animais e corte de 

carne, deixando micro-vestígios de uso. Para o encabamento, foi usado um paralelo de 

uma peça recolhida no sítio neolítico médio de Meilen, no lago de Morat (Suiça). 

(Pétrequin, 1984, p. 159), com madeira e resina para fixação. 

Algumas das lâminas retocadas do Penedo do Lexim apresentam um retoque 

integral da frente, configurando uma forma sensivelmente semicircular, peças 

designadas como raspadeiras sobre lâmina. Teoricamente estas peças poderiam ser 

encabadas de diferentes formas, segundo a experimentação efectuada por J. Rigaud: 

como enxó, com uma fixação horizontal ou como “naveta”com uma fixação vertical: 

opção seleccionada para a ilustração efectuada. (apud Piel-Desruisseaux, 1989, p. 90). 
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Fig. 6.46: Propostas de encabamento para lâmina (Sousa e Sousa, 2006b) 

 

Quanto às peças foliáceas tipo lâmina ovóide, deve ser referido que na realidade 

está ainda por determinar a funcionalidade destas grandes lâminas. Eduardo Cunha 

Serrão efectuou, há 26 anos, o único estudo etno-arqueológico e traceológico para este 

tipo de peças, afastando uma utilização como “foices”, proposta comummente aceite 

pela bibliografia arqueológica, apresentando uma proposta distinta: “As lâminas 

ovóides e sub-rectangulares neolíticas e calcolíticas do nosso território teriam sido 

muito provavelmente utilizadas como lâminas cortantes de uso doméstico, para cortar 

carnes, umas para aguçar, outras em casos mais raros, para raspar” (Serrão e Vicente, 

1980, p. 43). No caso do Alto do Estoril os estudos traceológicos indicam uma 

utilização para corte de vegetais (Gonçalves e Sousa, no prelo).  

Os estudos efectuados por S. Forenbaher para a produção de produtos foliáceos 

(pontas de seta, ovóides, pontas bifaciais) são dirigidos para uma análise tecnológica e 

apenas se apresentam as duas hipóteses atrás enunciadas: foice ou faca. A questão do 

lustre de cereal e a dificuldade em estabelecer este estigma em peças com tratamento 

térmico é uma questão que apenas pode ser compreendida com uma análise traceológica 

e de arqueologia experimental. (Forenbaher, 1999). 

Apesar da análise efectuada sobre as peças do Penedo do Lexim ser apenas 

macroscópica, verificamos que algumas das peças foliáceas de grande dimensão 
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apresentam claros sinais do chamado “lustre de cereal”, implicando uma utilização 

como elementos de foice. 

Optou-se por três propostas de utilização: incorporação numa foice de grandes 

dimensões; encabamento como faca, utilização como punhal.  

 
Fig. 6.47: Proposta de encabamento de foliáceo ovóide como foice (Sousa e Sousa, 2006b) 

 

 
Fig. 6.48: Proposta de encabamento de foliáceo ovóide como foicinha / face (Sousa e Sousa, 2006b) 

 

A presença comprovada de lustre de cereal em algumas das lâminas ovóides 

levou-nos a optar por uma funcionalidade que resultasse no referido estigma, ainda que 

desde há décadas se discuta o uso das chamadas “lâminas ovóides”. A dimensão destas 

lâminas parece indicar uma foice bastante grande, optando-se como paralelo uma foice 
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de Barche do Solferino (Itália), uma estação da Idade do Bronze (Pétrequin, 1984, fig. 

14). Também as foices de La Draga, do Neolítico antigo, apresentam uma morfologia 

semelhante (Bosch, 2005). Apresenta-se ainda uma proposta de encabamento com osso, 

com paralelos no sítio neolítico de Tassily (Calvados). Esta peça poderia ser utilizada 

como foicinha (Piel-Desruisseaux, 1989, p. 196) ou como faca, hipótese a confirmar em 

estudos traceológicos.  

 
Fig. 6.49: Proposta de encabamento de foliáceo ovóide apontado como punhal (Sousa e Sousa, 2006b) 

 

A presença de algumas peças com a extremidade afeiçoada parece configurar 

uma utilização como punhal. O encabamento poderia ser efectuado em madeira 

perecível com fibras vegetais na fixação (Pétrequin, 1984, p. 160). Entre a indústria 

óssea não se encontrou qualquer cabo de instrumento, surgindo em Leceia e Vila Nova 

de São Pedro (lâminas de cobre), podendo ainda ter sido utilizada matéria vegetal.  

 

6.2.5. Técnicas, afeiçoamentos e operações técnicas – uma aproximação ao talhe no 

Penedo do Lexim 

 
6.2.5.1. Técnicas de talhe: a leitura possível 
 

A reconstituição das técnicas de talhe nas indústrias do Penedo do Lexim é 

tarefa complexa, uma vez que, não estão presentes todas as etapas da cadeia operatória 

(para lâminas e foliáceos). A debitagem de lamelas é provavelmente uma das únicas 
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cadeias operatórias para as quais possuímos todos os elementos, embora também possa 

ter existido “importação”. 

No que se refere à caracterização da debitagem dos suportes alongados, estando 

ausentes os núcleos de lâminas, importa analisar indicadores indirectos no universo em 

estudo (talão, largura/espessura, regularidade dos bordos). Numa observação genérica, 

podemos considerar que estão presentes quer a pressão quer a percussão indirecta neste 

conjunto. 

A regularidade dos bordos, um dos estigmas para identificação da pressão, é 

dominante em lâminas e lamelas, embora estas registem uma proporção mais elevada 

(79%). A presença de talão estreito (pressão) surge em valores semelhantes nas lamelas 

e nas lâminas. 
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Fig. 6.50: Caracterização dos bordos dos suportes alongados 

 

A maior capacidade da técnica de pressão para extracção de exemplares de 

maiores dimensões não parece ter constituído um critério importante neste conjunto, 

que apresenta um módulo de debitagem bastante pequeno. As lâminas com espessura 

superior a 8 mm (28 exemplares) ou com mais de 22 mm de largura (26 exemplares) 

evidenciam claramente a presença da pressão, uma vez que não é possível obter 

produtos com esta dimensão através da percussão indirecta (Morgado Rodriguez et al, 

2008, p. 310). 
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Fig. 6.51: Talão dos suportes alongados de Penedo do Lexim 

 

Relativamente aos talões, verifica-se que a grande diferença está na importância 

dos talões diédricos entre as lâminas, que ascende aos 30%. Regista-se genericamente 

uma grande diversidade de tipos de talões, sendo que os talões lisos (percussão 

indirecta) surgem na mesma proporção em lâminas e lamelas. 

O diagnóstico das técnicas de debitagem é portanto reservado. Os núcleos 

identificados parecem traduzir maioritariamente a percussão indirecta, estando também 

presente a percussão directa, com sinais de abrasão. A percussão directa foi 

seguramente utilizada para a maior parte das lascas, as quais apresentam grande 

irregularidade, com sinais de impacto e estigmas que indicam o uso de percussão directa 

com percutor duro. 

Os foliáceos, como assinalado, poderão estar relacionados com a cadeia 

operatória das lascas, maioritariamente obtidas por percussão directa. O uso das lascas 

como suporte é óbvio entre as pontas de seta, mas no que se refere aos foliáceos ovóides 

não foram identificadas as primeiras etapas desta cadeia operatória. Tomando como 

referência os contextos solutrenses, de cronologia completamente distinta, mas com 

grandes semelhanças tecno-tipológicas, refere-se que “o ponto de partida da cadeia 

operatória tanto pode ser constituído por nódulos brutos em forma de seixo achatado ou 

de plaqueta como por lascas ou lâminas de grandes dimensões, debitadas expressamente 

ou correspondendo a desperdícios da fase inicial de conformação dos núcleos 

prismáticos” (Zilhão, 1997, p. 216). 
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6.2.5.2. A transformação dos produtos de talhe 
 

QUADRO 6.11: Tipo de retoque 

Ângulo retoque 
Foliáceos Lascas Suportes 

alongados Ponta de seta Varia Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muito oblíquo 4 7% 91 72% 80 62% 28 19% 31 65% 234 46% 

Abrupto 0 0% 7 6% 40 31% 0 0% 15 31% 62 12% 

Rasante 21 35% 16 13% 9 7% 78 52% 0 0% 124 24% 

Rasante + oblíquo 30 50% 12 10% 0 0% 41 28% 0 0% 83 16% 

Rasante /oblíquo / abrupto 2 3% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 3 1% 

Obliquo + abrupto 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 2 4% 4 1% 

Abrupto + rasante 3 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 

TOTAL 60 100% 126 100% 130 100% 149 100% 48 100% 513 100% 

 

Em termos globais, observa-se um elevado número de peças retocadas, 

ascendendo a 18% de todo o conjunto. Domina o retoque muito oblíquo (46%), entre os 

utensílios de retoque marginal (lascas e suportes alongados). Se considerarmos todas as 

combinações onde surge o retoque rasante (rasante, rasante e oblíquo, rasante, oblíquo e 

abrupto, rasante e abrupto) verificamos que a proporção de peças com retoque rasante é 

equivalente às que possuem retoque muito oblíquo. 

O tratamento térmico terá sido utilizado para facilitar o retoque rasante, numa 

técnica desenvolvida desde o Solutrense. A eficácia deste tratamento térmico está 

relacionado com o arrefecimento progressivo, estando documentado em termos 

etnoarqueológicos que o processo dura cerca de 24 h (Gujarat – Índia, in Inizan et al, 

1995). As evidências locais do tratamento térmico são dificilmente detectáveis, uma vez 

que poderiam ser usados fornos culinários. Curiosamente, em contextos com inúmeros 

fornos culinários como Xarez 12 (Gonçalves, Marchand e Sousa, 2008) ou Cova da 

Baleia, o tratamento térmico está praticamente ausente. 

As lâminas não revelam a presença de alterações térmicas. O tratamento térmico, 

usualmente associado à pressão, surge apenas em 4% do universo em estudo, 

registando-se ainda fenómenos de alterações térmicas que poderão estar associadas a 

retoque e/ou a fenómenos pos-deposicionais. Segundo Inizan, Reduron, Roche e Tixier 

“aucune lame, aucun nucleús à lames chauffés n’ont encore été observés» (Inizan et al, 

1995, p. 24). A maior parte das lamelas não revela a presença de alterações térmicas. 
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Fig. 6.52: Alterações térmicas 

O tratamento térmico surge apenas em 16% do universo em estudo, registando-

se ainda marcas de calor nas peças com alterações como o crazing – “quando a peça 

apresenta a superfície estalada, provocada por aquecimento não controlada e o potlid – 

“pequenas crateras, provocadas por perda de massa, causadas por aquecimento não 

controlado” (Diniz, 2003, p. 431). 

 

6.2.6. Leitura estratigráfica  

 

A leitura efectuada para o conjunto do Penedo do Lexim foi efectuada 

transversalmente, independentemente da sua proveniência estratigráfica. Como forma 

de aferir eventuais alterações crono-tipológicas foram seleccionadas três unidades 

estratigráficas:  

• UE 19 (locus 1) que corresponde à primeira ocupação do Penedo do 

Lexim datada entre o Neolítico final / Calcolítico inicial; 

• UE 7 (locus 3b) datado cronometricamente da primeira metade do 3º 

milénio, Calcolítico inicial; 

• UE 8 (locus 1), datado pela cronologia relativa e absoluta do Calcolítico 

pleno. 

 
QUADRO 6.12: CADEIA OPERATÓRIA 

Tipo 
Neo Final Cal inicial Cal pleno 

19 7 8 
Nº % Nº % Nº % 

Núcleos 5 2% 14 3% 12 2% 
Material de preparação e reavivamento 12 5% 10 2% 26 5% 
Produtos debitados brutos 73 28% 131 27% 131 24% 
Material residual 99 38% 218 46% 276 50% 
Utensílios 72 28% 104 22% 112 20% 

TOTAL 261 100% 477 100% 557 100% 
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No quadro da cadeia operatória há uma total equivalência estatística entre os três 

conjuntos: domina o material residual (38 a 50%), seguindo-se os produtos debitados 

brutos (24 a 28%) e os utensílios (20 a 28%). Ao nível da colecção global, existe para 

estes três casos uma ligeira diminuição da proporção de utensílios. 

 
QUADRO 6.13: UTENSILAGEM 

Tipo 
Neo Final Cal inicial Cal pleno 

19 7 8 
Nº % Nº % Nº % 

Retoque marginal 24 33% 40 38% 32 29% 
Ponta de seta 23 32% 22 21% 28 25% 
Suporte não standardizado 12 17% 10 10% 15 13% 
Foliáceo ovóide 5 7% 10 10% 10 9% 
Entalhe 1 1% 4 4% 3 3% 
Raspadeira 3 4% 4 4% 3 3% 
Furador 1 1% 4 4% 3 3% 
Denticulado 0 0% 4 4% 2 2% 
Peça esquirolada 0 0% 1 1% 1 1% 
Sinais de uso 3 4% 5 5% 15 13% 

TOTAL 72 100% 104 100% 112 100% 
 

Também ao nível da utensilagem grande uniformidade dos conjuntos, 

dominados pelas peças de retoque marginal, seguindo-se as pontas de seta. As pontas de 

seta ascendem a valores mais elevados no conjunto mais antigo. Os foliáceos mantêm a 

sua proporção, com um ligeiro aumento no Calcolítico inicial. 

Esta continuidade surge também referida para Leceia: “curiosamente, as 

utensilagens retocadas das C.4 e C.2 não apresentam diferenças estatísticas 

significativas” (Cardoso et al, 1996, p. 66). Contudo, existe um aumento das peças 

foliáceas, circunstância que não se regista em Penedo do Lexim. Para Zambujal também 

se cita o aumento das peças foliáceas “pode-se avançar que há uma mudança nas 

frequências relativas: da predominância das facas de lâmina nas fases 1 e 2 de 

construção, passa-se a uma predominância das facas folheadas nas fases 3 a 5. Não 

obstante os efeitos perturbadores das actividades de construção e da erosão, esta 

mudança é significativa” (Uerpmann e Uerpmanm, 2003, p. 271-272). 

 

A leitura das pontas de seta regista uma homogeneidade significativa, com o 

domínio absoluto das pontas de seta de base côncava e plana. As pontas de seta 

mitriformes, que são colocadas em fases iniciais para o Zambujal (Uerpmann e 

Uerpmann, 2003, p. 268) registam em Penedo do Lexim um ligeiro aumento. 
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QUADRO 6.14: PONTAS DE SETA 

Tipo 
Neo Final Cal inicial Cal pleno 

19 7 8 
Nº % Nº % Nº % 

1 - base convexa  / triângular 1 4% 2 9% 1 4% 
2 - base concava / plana 14 61% 12 55% 12 43% 
3 - mitriforme 2 9% 3 14% 6 21% 
4 - eiffel 1 4% 0 0% 0 0% 
5 - alcalarense 0 0% 0 0% 0 0% 
6 - foliácea 0 0% 0 0% 0 0% 
7 - indeterminada 4 17% 4 18% 6 21% 
8 - pré-forma 1 4% 1 5% 3 11% 

TOTAL 23 100% 22 100% 28 100% 
 

A única diferença concreta ocorre ao nível dos produtos debitados. No 

Calcolítico pleno há uma maior debitagem de lascas, ultrapassando as lamelas. As 

lâminas mantêm-se como o produto debitado menos frequente, com uma ligeira 

diminuição no Calcolítico pleno. 

 
QUADRO 6.15: PRODUTOS DEBITADOS 

Tipo 
Neo Final Cal inicial Cal pleno 

19 7 8 
Nº % Nº % Nº % 

Lasca 34 29% 65 32% 91 42% 
Lamela 56 47% 89 44% 82 38% 
Lâmina 28 24% 48 24% 45 21% 

TOTAL 118 100% 202 100% 218 100% 
 

Em termos globais, verifica-se uma grande homogeneidade da colecção, com a 

manutenção global das mesmas técnicas e métodos. O carácter “conservador” das 

indústrias líticas face à “inovação” das cerâmicas, tem sido aliás um dos motivos para a 

secundarização dos estudos sobre a indústria lítica, ainda que no Calcolítico final se 

registe uma alteração na debitagem, como será salientado na parte 3. 

 

6.3. Pedra afeiçoada 

 

6.3.1. A moagem 

 

Apesar da importância dos artefactos de pedra afeiçoada nas comunidades 

produtoras, o estudo sistematizado dos elementos de moagem portugueses tem apenas 
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duas décadas, a partir dos trabalhos efectuados por Victor S. Gonçalves no Alto Algarve 

Oriental (Gonçalves, 1989).  

O aparecimento tardio das primeiras propostas de interpretação funcional destes 

artefactos reflecte também a própria história da investigação. Com efeito, a importância 

numérica dos elementos de moagem nos sítios do 4º e 3º milénio do Sul do actual 

território português é exponencialmente maior do que a verificada nos sítios 

contemporâneos da Estremadura, nomeadamente em Vila Nova de São Pedro e 

Zambujal. Apesar de não dispormos de inventários específicos para elementos de 

moagem nos sítios arqueológicos apontados, é possível que alguns exemplares tenham 

passado «despercebidos» aos antigos escavadores. Independentemente da possível 

omissão de alguns exemplares, é incontestáveis os factos que, na Estremadura, os 

dormentes e os moventes apresentam um reduzido contingente de exemplares, em 

comparação com os congéneres contextos de habitat do Sul. No Alentejo, mesmo em 

sítios apenas identificados por prospecção, avultam os elementos de moagem, que 

constituem aliás um dos principais indicadores de superfície (Gonçalves e Sousa, 2000). 

A escassez de elementos de farináceo foi também salientada nas escavações 

realizadas em Leceia e interpretada como “reflexo de uma agricultura mais 

diversificada, mais hortícola (conforme parece indicar a abundância de machados com 

vestígios de pancadas violentas, casualmente utilizadas como sachos) e menos 

cerealíferas que as praticadas no Alentejo e Algarve?” (Cardoso, 1989, p. 107). 

Posteriormente refere-se a presença de «uma unidade arquitectónica especializada na 

farinação (…), como se deduz pelos elementos de moagem que continha» (Cardoso, 

2003, p. 35). Em Vila Nova de São Pedro refere-se genericamente a abundância deste 

artefacto, sem quantificação, referindo-se que “su abundancia es grande en el “Castillo”, 

lo que indica una población muy densa o que vivió alli mucho tiempo, siendo incluso 

corriente el hallazgo de dos o três juntas en um mismo fondo de cabaña. La parte 

inferior se encuentra generalmente partida” (Paço e Jalhay, 1945, p. 198). 

Os elementos de moagem são muito escassos no Penedo do Lexim, aliás como já 

tinha sido salientado aquando da primeira avaliação do sítio (Sousa, 1998). Nas seis 

campanhas de escavação foram apenas recolhidos 11 dormentes e 8 moventes, o que 

constitui um conjunto muito reduzido. 

Se para os pesos de tear se pode avançar com uma explicação de amostragem 

para entender a rarefacção artefactual, para os chamados dormentes (adopta-se aqui as 

designações criadas em Gonçalves, 1989), esta abordagem resulta de mais difícil 
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compreensão, uma vez que estes também estão ausentes quer ao nível da superfície quer 

nos restantes povoados prospectados ou escavados na área da Ribeira de Cheleiros. 

Foram também analisados os afloramentos rochosos do Penedo do Lexim que 

poderiam ter sido usados como suporte para moagem, pratica que se encontra 

documentada em outros contextos (Zurro et al, 2005) existindo também a hipótese da 

existência de áreas de moagem em área externa ao povoado. Esta última hipótese resulta 

pouco compreensível pois certamente que em comunidades “cerealistas”, a moagem 

deveria corresponder a uma das tarefas mais pesadas e constantes (Menasanch et al, 

2002, p. 81). 

A explicação da escassez de elementos de moagem poderia ser confrontada com 

dados antracológicos dos sítios arqueológicos intervencionados na Estremadura. 

Contudo, escasseiam igualmente os dados paleobotânicos para esta região, os quais 

poderiam indicar as principais espécies vegetais consumidas que poderiam ser objecto 

de moagem. Para Vila Nova de São Pedro está documentada a presença de fava (Vicia 

Haba Lin) e bolota (Quercus sp) (Jalhay e Paço, 1945, p. 85), sendo a última passível 

de ser objecto de moagem. No Zambujal Para o Penedo do Lexim os dados são 

preliminares (respeitante apenas às campanhas de 1998 a 2000) mas também se regista a 

presença de bolota no Locus 3b. 

 

6.3.1.1. Dormentes 

 

O conjunto de dormentes do Penedo do Lexim é extremamente reduzido (11 

exemplares) correspondendo a apenas a 0,05% do conjunto de materiais recolhidos. 

Com este universo tão reduzido torna-se complexo efectuar uma leitura crono-

estratigráfica. Em termos sectoriais verifica-se a presença apenas em três dos seis 

sectores, existindo ainda um dormente integrável na chamada “colecção antiga”. Na 

maior parte dos casos a recolha dos dormentes sucede em posição secundária, uma vez 

que são fundamentalmente recolhidos em contexto de derrube, nomeadamente no 

amontoado pétreo do Locus 3b (UE 2), no derrube da muralha do Locus  5 (UE 3) e no 

derrube da estrutura de cabana (UE 3, 8). Uma das hipóteses possíveis é a existência de 

áreas de actividade ainda não escavadas, onde se concentrariam estes artefactos. 

O presente conjunto oferece ainda dificuldades de leitura ao nível da morfologia 

dos exemplares, uma vez que apenas um dormente se encontra inteiro, um integralmente 

mensurável, 4 fragmentados (uma medida prejudicada) e 5 muito fragmentados (2 ou 
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mais medidas prejudicadas). Para o conjunto do Zambujal refere-se que os moventes 

teriam forma circular (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 276). 

Ainda que o conjunto esteja fragmentado podemos genericamente referir que a 

espessura máxima oscila entre 33 cm (máxima) e 15 cm (mínima), a espessura mínima 

entre 24 cm (máxima) e 7 cm (mínima) e a altura entre 5 e 18 cm. 

bojardados
46%

fractura natural
45%

indeterminado
9%

 

circular
37%

irregular
37%

rectangular
13%

sub-rectangular
13%

 
Fig. 6.53: Acabamento dos dormentes do P. Lexim Fig. 6.54: Forma dos dormentes do P. Lexim 

 

As peças apresentam algum nível de acabamento, com um número equivalente 

das peças bojardadas e com fractura natural. A fragmentação das peças impede uma 

leitura correcta das formas dos dormentes, coexistindo elementos de forma circular e 

rectangular. 
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Fig. 6.55: Picotado presente nos dormentes Fig. 6.56: Polimento registado nos dormentes 

 

Praticamente todos os dormentes apresentam picotado, sobretudo nos bordos 

das peças. É particularmente relevante a existência de algumas peças sem qualquer nível 

de desgaste (DU), com a superfície activa totalmente plana, mas com sinal de utilização 

(polimento). Esta situação surge também em Vila Nova de São Pedro. 

A análise das matérias-primas reveste-se de alguma dificuldade uma vez que não 

foi efectuada uma caracterização petrográfica. Estão presentes dormentes em basalto 

(5), arenito (5) e granito (1). Regista-se o aproveitamento do basalto local (peças com 
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fracturas naturais aproveitando forma rectangular base) e a presença de blocos de 

calcário e arenito, tal como sucede para as estruturas domésticas. O basalto, de 

proveniência local, apresentava grande dureza, condicionando os níveis de desgaste. A 

origem do granito seria provavelmente a Serra de Sintra e o arenito poderia ter uma 

origem mais próxima, ainda não determinada. Também para o povoado do Zambujal 

está documentada a presença de granito sendo dominante o «grés de Torres Vedras» 

(Uerpmann e Uerpmann, 2003, p, 276). 

 

6.3.2.2. Moventes 

 

O número de moventes é ainda mais reduzido que os elementos dormentes (8 

moventes para 11 dormentes) e não foi detectada qualquer relação contextual directa 

entre ambos. Praticamente todos os moventes foram recolhidos no locus 3b (7) e apenas 

1 no locus 6. 

Apesar do número muito reduzido de elementos, deve registar-se que a 

proporção entre dormentes e moventes não corresponde ao padrão usual (2:1 em sítios 

como Santa Justa – Gonçalves, 1989). A análise da frequência relativa destes elementos 

foi ensaiada para conjuntos mais tardios no Sudeste Espanhol, com recurso a 

indicadores grafológicos (Menansanch et al, 2002), que indicam o uso de moventes em 

madeira, os quais deixariam nas matérias-primas usadas, estigmas de polimento. 

As menores dimensões das peças propiciaram a sua melhor preservação em 

comparação com os dormentes, verificando-se a presença de 2 peças integralmente 

mensuráveis, 2 inteiras e 3 muito fragmentadas. As dimensões das peças oscilam na 

espessura máxima entre 5,7 e 13,3 cm, na espessura mínima entre 5,5 e 0,8, na altura 

entre 2,8 e 5,6 cm. 
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Ao nível da matéria-prima destaca-se a presença de um dormente em anfibolito 

integramente polido, matéria-prima exógena. O basalto foi também utilizado para os 

moventes, havendo ainda um movente em calcário e outro em arenito. A relação entre a 

matéria-prima e a função deve estar inter-relacionada, uma vez que o grau de abrasão de 

uma rocha dura, como o basalto, apresentaria teria efeitos distintos do que se tratasse de 

calcário. As diferentes matérias-primas terão condicionado as próprias formas dos 

moventes, dominando as formas ovais / circulares. 
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Fig. 6.59: Formas dos moventes Fig. 6.60: Matéria-prima dos moventes 

 

6.3.2. Percutores 

 

O número de percutores recolhidos é limitado (18 exemplares), embora tenham 

sido recolhidos 272 seixos sem sinais evidentes de percussão. Estes seixos podem ter 

tido outras funções (nomeadamente em estruturas de combustão) mas seria necessário 

proceder a uma análise traceológica destas rochas que foram claramente levadas de 

leitos de rio para o topo de uma chaminé basáltica. Também no Zambujal se refere a 

presença de um conjunto significativo de seixos (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 273). 

Foram recolhidos percutores no locus 1 (14), 5 (3) e 6 (1), destacando-se nos 

contextos do Calcolítico pleno. 

Estão ausentes os esferóides circulares referidos para Leceia (Cardoso, 

2001/2002) com paralelos em contextos de necrópole (Anta de São Gens, Anta 1 de 

Sobreira, Anta de Entreáguas 1, São Martinho, Praia das Maçãs, Casa da Moura, Cova 

da Moura e Poço Velho). Embora J.L. Cardoso avance como uma das hipóteses 

funcionais para estes esferoidais circulares o para «catapultas ou outras armas 

neurobalísticas» (Cardoso, 2001/2002, p. 83) será mais provável terem, face aos 

contextos atrás enunciados. Também V.S. Gonçalves, a propósito de um esferoidal em 
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calcário de Poço Velho propõe uma classificação como artefacto votivo de calcário, 

avançando com uma cronologia do 3º milénio (Gonçalves, 2009, p. 433). 

 

6.4. Pedra polida  

 

Os artefactos em pedra polida recolhidos na Estremadura do 4º e 3º milénio 

permitem vários âmbitos de leitura: tipologia, redes de troca e aprovisionamento a longa 

distância, tecnologia de fabrico e práticas de uso quotidiano. 

O conjunto de artefactos de pedra polida recolhidos no Penedo do Lexim é 

reduzido (apenas 48 exemplares), condicionando a profundidade das leituras possíveis, 

optando-se assim por estabelecer comparações com as séries que recentemente têm sido 

analisadas sistematicamente: para os contextos domésticos regista-se o conjunto de 

Leceia, com 180 exemplares recolhidos em escavação e 400 em recolhas antigas 

(Cardoso 1999/2000), e para os contextos funerários as recentes abordagens às Grutas 

de Porto Covo (Gonçalves, 2008: 11 exemplares) e Poço Velho (Gonçalves, 2009: 104 

exemplares). 

Povoados e necrópoles levantam questões diversas sobre um mesmo tipo 

artefactual, ainda que indiquem tendências diversas ao nível da tipologia e da matéria-

prima. 

 

6.4.1. Composição do conjunto 
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Fig. 6.61: Distribuição sectorial Fig. II – 6.62: Estado de conservação 

 

A pedra polida encontra-se representada em quase todos os sectores escavados 

mas está ausente do locus 6 e 4. A percentagem relativa da pedra polida no conjunto de 

materiais recolhidos no Penedo do Lexim corresponde a uma parte muito reduzida 
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(0,3%) do conjunto artefactual. Destaca-se o locus 3b, com 54% do conjunto. Esta 

escassez relativa (em comparação com outros povoados fortificados da Estremadura) 

transforma-se em abundância quando confrontamos estes valores com povoados 

meridionais, como Santa Justa, onde apenas foram recolhidos 16 artefactos de pedra 

polida (Gonçalves, 1989, p. 216). 

A comparação numérica entre o número de artefactos de pedra polida equivale 

no Penedo do Lexim com outros povoados contemporâneos deve ser ponderada em 

confronto com as áreas escavadas. As 184 peças de Leceia foram recolhidas em 18 

campanhas, numa área superior a 10 000 m2 (Cardoso, 1999/2000), num ratio de 2% por 

metro quadrado escavado, enquanto as 48 peças do Penedo do Lexim correspondem a 

um ratio de 18% por metro quadrado. O conjunto revela ainda elevado grau de 

fragmentação, o que dificulta a classificação, uma vez que, menos de metade dos 

exemplares permite classificação formal (exemplares passíveis de mensuração de todas 

as medidas e/ou extremidade distal).  

Podem-se ainda considerar-se complementarmente, os 19 artefactos de pedra 

polida recolhidos em trabalhos antigos e que se encontram em depósito no Depósito 

Oficial de Bens Arqueológicos bem como outros recolhidos na campanha dos anos 70 e 

nas incursões clandestinas. 

 

6.4.2. Caracterização tipológica 
 

Face ao grau de fragmentação, a maior parte das peças (40%) não permitiu 

qualquer classificação tipológica. O número de peças inclassificáveis é 

consideravelmente mais reduzido em Leceia, correspondendo a 5,4% do conjunto mas 

em Pedra d’Ouro, entre os 97 artefactos de pedra polida identificados, 70 são 

inclassificáveis, correspondendo a expressivos 74% do total (Branco, 2006, p. 87). 
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Fig. 6.63: Caracterização da pedra polida do Penedo do Lexim 
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Foram apenas identificados quatro tipos de artefactos de pedra polida: 

machados, enxós, formão e martelo transversal. Não se verificou a presença de goivas, 

extremamente raras nos conjuntos domésticos e ainda insuficientemente caracterizadas 

em termos cronológicos (cf. Gonçalves, 2001). Também não foram identificados 

escopros (presentes em Leceia).  

Na atribuição da designação optou-se por considerar como critério a forma 

original dos artefactos, e não a última utilização. Os vários martelos-percutores foram 

designados pela sua forma original (como machados) e não pela sua utilização 

derradeira, contrariamente ao que foi proposto para Leceia (Cardoso, 1999/2000). A 

questão das designações permanece crítica em praticamente todas as categorias 

artefactuais, sendo difícil comparar resultados perante critérios distintos. É impossível 

efectuar correlações quando nem sequer se enunciam os referidos critérios. 

Os machados correspondem ao artefacto de pedra polida mais comum, 

representando 33% do conjunto. Também em Leceia, os machados constituem como o 

utensílio de pedra polida mais frequente (33,2% do total, oscilando entre 45,8% no 

Neolítico final, 28,4% no Calcolítico inicial e 33,7% no Calcolítico pleno – Cardoso, 

1999/2000, p. 257). Noutras áreas regionais, verifica-se também o domínio dos 

machados, nomeadamente em Santa Justa (56,25% - Gonçalves, 1989), mas nas Beiras, 

o domínio é das enxós (Valera, 2007, p. 384).  

Ao nível das secções, os machados apresentam os maiores índices de 

variabilidade, ainda que genericamente dominem as secções rectangulares / 

subrectangulares. Em Leceia, onde foi possível analisar diacronicamente um conjunto 

significativo de machados, refere-se que o domínio das secções rectangulares é 

progressivamente mais avultado (Neolítico final – 54,4%, Calcolítico inicial – 66,7%, 

Calcolítico pleno – 69% - Cardoso, 1999/2000, p. 259). Também para Leceia se destaca 

o aumento dos níveis de polimento das peças: «enquanto na camada mais antiga, apenas 

45,5% dos machados se apresentam totalmente ou quase totalmente polidos (…), tal 

percentagem sobe para 81% e 86,2%, respectivamente para os conjuntos do Calcolítico 

inicial e do Calcolítico pleno» (Cardoso, 1999/2000, p. 259). Em Zambujal abundam 

igualmente os «machados de secção transversal rectangular» (Uerpmann e Uerpmann, 

2003, p. 274), bem como na Pedra d’Ouro (Branco, 2007, p. 89). O domínio das secções 

rectangulares / subrectangulares não se encontra evidenciado em Poço Velho, onde 

apenas corresponde a 19,5% (Gonçalves, 2009, p. 272), podendo revelar um contexto 
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cronológico mais recuado, uma vez que este sítio apresenta também uma fase de 

ocupação de fins do 4º milénio. 
 

QUADRO 6.16: SECÇÕES DOS VÁRIOS TIPOS DE ARTEFACTOS DE PEDRA 
POLIDA 

Tipo Circular Oval Rectangular Quadrangular 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Machado 1 100% 1 100% 11 52% 2 50% 

Enxó 0 100% 0 0% 9 43% 0 0% 

Martelo 0 100% 0 0% 1 5% 0 0% 

Formão 0 100% 0 0% 0 0% 2 50% 

TOTAL 1 100% 1 100% 21 100% 4 100% 
 

As enxós foram classificadas de acordo com o tipo de bisel e face à presença do 

golpe de enxó definido por Victor S. Gonçalves: «plano normalmente extremamente 

polido (…) que define o perímetro da área distal inferior da lâmina da enxó» 

(Gonçalves, 2009). A especificidade das enxós refere-se às matérias-primas, 

verificando-se o enquadramento global nas características globais da pedra polida no 

Penedo do Lexim. Também o conjunto das enxós de Leceia (nº total de 41 exemplares) 

revela homogeneidade, não se registando tendências evolutivas como sucede para os 

machados, salientando-se apenas a tendência global da presença de gumes simétricos 

nos machados. 

Apenas foi identificado um exemplar de martelo, no qual a superfície distal 

apresenta uma superfície plana polida. Estes artefactos são referidos desde 1989 

(Cardoso, 1989), tendo sido inicialmente avançado que «seriam utilizados em operações 

de martelagem de precisão, como as requeridas no fabrico de artefactos de cobre» 

(Cardoso, 1994, p. 103). A sua identificação em Leceia, em níveis do Neolítico final (1 

exemplar) não afasta liminarmente uma função relacionada com a martelagem do cobre, 

registando-se apesar de cinco exemplares já no Calcolítico pleno (Cardoso, 1999/2000, 

p. 243). Também para o Zambujal se refere a presença destes martelos com a superfície 

polida, estando presentes em todas as fases de conservação, à excepção da fase 5. Para a 

área da Ribeira de Cheleiros, foram identificados martelos com uma estreita superfície 

polida na parte distal no sítio de Anços (3), Penedo do Lexim (2), Negrais e Alto do 

Montijo (1). Estes artefactos são construídos fundamentalmente sobre anfibolito embora 

também surjam sobre xisto local em Anços e Negrais.  

A realização de estudos traceológicos e de análises químicas para confirmar / 

infirmar a presença de traços de martelagem do cobre poderá fornecer alguns elementos 
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mais objectivos para a caracterização funcional deste artefacto sem paralelos noutras 

áreas meridionais, nomeadamente nos povoados “metalúrgicos” do Sul Peninsular. 

Os formões, utensílios estreitos, estariam relacionados com o trabalho da 

madeira, apresentando secções sub-quadrangulares. Apenas representados por dois 

exemplares no Penedo do Lexim, o seu número ascende a 28 em Leceia (Cardoso, 

1999/2000, p. 257), correspondendo a 15,2% do total. 

rectilineos
22%

convexo
39%

simétrico
17%

dissimétrico
22%

 

paralelos
56%
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44%

 
Fig. 6.64: Geometria dos gumes Fig. 6.65: Orientação dos bordos 

 

Os artefactos de pedra polida recolhidos no Penedo do Lexim, 

independentemente da sua proveniência estratigráfica, revelam grande homogeneidade, 

ao nível da secção (predominantemente de feição rectangular) quer ao nível da 

geometria dos bordos (todos os exemplares mensuráveis apresentam uma geometria 

rectilínea) e também do tratamento de superfície. 

 

6.4.3. Matéria – prima 
 

Face à origem exógena da generalidade das rochas duras usadas como matéria-

prima dos artefactos de pedra polida, o foco de pesquisa tem sido centrado 

essencialmente na questão das redes de troca do anfibolito, ainda que a maior parte dos 

estudos tenha escasso suporte científico (Lillios, 2000) e que sejam ainda muito raros os 

conjuntos analisados petrograficamente (Cardoso, 1999/2000, 2004). A avaliação das 

redes de captação e de troca, que estariam relacionadas com o anfibolito estão ainda 

insuficientemente estudados, constituindo uma das questões centrais para a 

compreensão do Neolítico final e do Calcolítico na Península de Lisboa. 

Não foi possível efectuar estudos petrográficos do conjunto de pedra polida do 

Penedo do Lexim, tendo apenas sido elaborada uma classificação empírica. A 

caracterização geológica dos artefactos de pedra polida dos povoados da área de 

Cheleiros adoptou as designações genéricas de J. L. Cardoso e Carvalhosa (Cardoso e 
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Carvalhosa, 1995), que referem três grupos de rochas duras: as rochas sedimentares e as 

rochas ígneas (dolerites, dioritos, andesitos, microsianitos, traquitos), xisto argiloso e 

chert que têm origem regional; o anfibolito e a fibrolite de origem extra-regional. 

Considera-se genericamente a existência de dois grandes grupos litológicos: “a) Um, 

bastante diversificado, compreendendo rochas provenientes da orla ocidental meso-

cenozóica, muito provavelmente duma área que inclui Sintra e arredores, Mafra, Loures 

e Torres Vedras (…) b) o outro grupo, homogéneo, ao contrário do anterior, é 

constituído por rochas de natureza anfibolítica (anfiboloxistos)” (Cardoso e Carvalhosa, 

1995, p. 149). 
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Fig. 6.66: Leitura comparativa das matérias-primas de enxós e machados 

 

Em termos genéricos, apesar da limitação da amostra, machados (n. 16) e enxós 

(n. 9) revelam diferentes opções pelo tipo de matéria-prima usada: os machados 

evidenciam um domínio das rochas anfibólicas (87,5%) e as enxós a opção por rochas 

não anfibólicas (44%), entre as quais se regista a presença de basalto filoniano e dos 

chamados “xistos do Ramalhão”. A utilização do anfibolito, apesar da sua proveniência 

extra-regional, parece reflectir uma preferência por matérias-primas mais resistentes em 

tarefas “pesadas”. Esta tendência está claramente evidenciada em Poço Velho, onde «1. 

das 49 enxós, 20 são de basalto filoniano alterado e 4 de anfibolito; 2. dos 41 machados, 

2 são de basalto filoniano alterado e 27 de anfibolito» (Gonçalves, 2009, p. 499), sendo 

proposto por V. S. Gonçalves uma explicação funcional para estas distintas opções de 

matéria-prima, relacionada com os tipos de uso de machados e enxós.  

Leceia apresenta uma diferente situação, não se verificando globalmente a opção 

de matéria-prima diferenciada para machados e enxós, apenas documentada para a 

camada do Neolítico final. Nesse contexto, e comparando com a Lapa do Bugio, J.L. 

Cardoso conclui que «no decurso do Neolítico final da Estremadura, existiria nítida 
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preferência pelas rochas lávicas afíricas, para a confecção de enxós, a qual se perderia 

no Calcolítico» (Cardoso, 1999/2000, p. 262). 

Para além da dicotomia enxó / machado, parece verificar-se ainda uma tendência 

para aumento da importância dos anfibolitos, evidência que se encontra atestada em 

Leceia associando-se este acréscimo com a intensificação económica (Cardoso, 

1999/2000, p. 263) e das redes de troca. 

Não foi documentada a presença de fabrico de utensílios de pedra polida, 

contrariamente ao que sucede em outras áreas regionais como Beiras, onde é volumoso 

o conjunto da cadeia operatória: material de preparação (blocos e esboços) e restos 

(lascas, lâminas e lamelas de reavivamento, lascas, lamelas lâminas e flancos) 

encontram-se presentes em número elevado no Castro de Santiago e na Malhada 

(Valera, 2007, p. 384) 

Nas recolhas antigas depositadas no Museu Municipal de Mafra encontravam-se 

dois blocos de anfibolito já polidos mas sem qualquer forma significante, que poderão 

corresponder a matéria-prima não transformada (um deles parece um esboço e o outro é 

um bloco). Também em Olelas se documenta a presença de pré-formas de rochas 

anfibólicas. A presença de blocos de anfibolito não transformados está documentada 

para vários sítios do Centro e Sul: “lingotes” em povoados na Estremadura como 

Outeiro de S. Mamede, Pedra d’Ouro (Branco, 2007, p. 899) e em Vila Nova de São 

Pedro (Paço e Jalhay, 1945, p. 199). Estas evidências poderão indicar que o 

processamento final dos artefactos de pedra polida se realizaria no perímetro do 

povoado.  

Em relação a Leceia, J. L. Cardoso refere que os três blocos de anfibolito tipo 

lingote, com configuração de machado foram usados como martelos (Cardoso, 

1999/2000, p. 243), denunciando o valor estratégico da anfibolito. 

 

6.4.4. Utilização 

 

A leitura da funcionalidade dos artefactos de pedra polida fica naturalmente 

limitada ao facto de apenas dispormos da parte perene de um artefacto compósito. Tal 

como foi referido para a pedra lascada, seria fundamental cruzar elementos da 

traceologia e arqueologia experimental com os dados arqueológicos de sítios onde se 

conservaram os encabamentos em madeira, nomeadamente os contextos lacustres dos 

Alpes (Pétrequin, 1993) ou do lago de Banyoles (Bosch, 2005, p. 287). 
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Em relação aos encabamentos, estes poderiam ser efectuados directamente na 

manga de madeira ou com a aplicação de uma peça intermédia em haste de cervídeo. Os 

paralelos para este encabamento são de origem etnográfica (Irian Jaya, no Pacífico, por 

exemplo) e as referidas peças recolhidas em contexto lacustre. Foram ainda efectuados 

estudos traceológicos para tentar determinar marcas de encabamento, tal como as 

propostas efectuadas para o Neolítico de Valência que permitiram a apresentação de 

uma proposta de encabamento (Orozco, 1999). As propostas de encabamento de 

machados devem ser perspectivadas segundo vários indicadores: 1. tipo de bisel que a 

peça apresenta; 2. marcas de encabamento como picotados, zonas com lustre, zonas 

laterais deprimidas e marcas de fogo. Esta abordagem, no entanto, não encontra 

evidência directa para o conjunto do Penedo do Lexim, uma vez que todas as peças 

recolhidas apresentam polimento integral. 

Contrariamente ao que sucede com as foices (Pétrequin et al, 2006), que 

apresentam grande variabilidade formal em termos regionais e cronológicos, a 

comparação entre os conjuntos do Neolítico antigo de La Draga e a Marmota com os 

conjuntos do Neolítico médio e final do Chalain e outras estações do Jura, os 

encabamentos de artefactos de pedra polida apresentam uma relativa uniformidade 

(Bosch et al, 2005, p. 293-294). 

Apesar da ausência de dados traceológicos procedeu-se ao ensaio de ilustração 

de utensílios de pedra lascada: enxó e machado (Sousa e Sousa, 2006b). 

 

Em relação às enxós, verifica-se que constituem um tipo minoritário entre a 

indústria de pedra polida do Penedo do Lexim. Trata-se de artefactos usados para o 

trabalho da madeira, utilizada com golpes verticais no trabalho da madeira. Apesar de 

existirem vários exemplares de enxós encabadas em contextos lacustres (Chalain, 

Bienne, Feldmeinel-Volderfeld por exemplo), optou-se, nesta ilustração, por utilizar um 

paralelo arqueológico mais próximo. 

Nas necrópoles do 4º e 3º milénio a.n.e. do Centro e Sul de Portugal entre o 

espólio votivo assinala-se a presença de artefactos votivos em calcário. Incluem a 

representação de artefactos de uso quotidiano como os almofarizes, vasos, caixas e as 

enxós e artefactos relacionados com o mundo do sagrado como os ídolos betilos, as 

lúnulas, as maças, pinhas, placas, peitorais, ídolos afuselados e outras peças únicas 

(Gonçalves, 2005). São distintos os significados destas representações, retomando-se a 

análise de Victor S. Gonçalves: «As enxós encabadas têm que ver com a terra (como 
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pretendiam os Leisner) ou com o trabalho da madeira como os ensinamentos dos lagos 

suíços ou de Charavines parecem confirmar? (…) Se o machado assume por vezes uma 

força avassaladora (…) a enxó (e a goiva) têm uma enorme importância sequencial» 

(Gonçalves, 2005, p. 190). Nas necrópoles situadas na área da Península de Lisboa e 

Setúbal, abundam os exemplares votivos que reproduzem enxós encabadas, enquanto 

que os artefactos “reais” de pedra polida são relativamente escassos entre estes 

contextos funerários. Parece verosímil que a representação “simbólica” espelhasse os 

utensílios reais.  

Na área envolvente ao Penedo do Lexim destaca-se a presença de enxó 

encabadas na Gruta artificial de Folha das Barradas, monumento de Samarra (em 

Sintra), Casal do Pardo (Palmela), Poço Velho (Cascais) e em Olelas. Estas enxós 

apresentam um cabo relativamente curto, aparentando uma aplicação directa sem o uso 

de uma peça intermédia e com cordas (vegetal, cabedal?) para fixação. Optou-se por 

este modelo, assumindo-se que uma representação simbólica seria um reflexo dos 

artefactos de uso real. 

 
Fig. 6.67: Proposta de encabamento da enxó IGN.017.05479 (Ilustração de Fernanda Sousa) 

 

Os machados de pedra polida constituem um utensílio estratégico para as 

comunidades neolíticas campesinas. A arqueologia experimental demonstrou que um 

pinheiro é abatido em 5 minutos com um machado de pedra polida (Piel-Desruisseaux, 

1989). A possibilidade de uso para abrir campos de cultivo, representa um papel 

essencial para o desenvolvimento da agricultura.  
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O encabamento dos machados poderia ser efectuado directa e indirectamente, 

com o uso de uma peça intermédia. Na reconstituição do encabamento de machado de 

pedra polida do Penedo do Lexim optou-se pela fixação directa (a aplicação da peça 

intermédia é usual o picotado e marcas de fixação), tendo sido ensaiadas duas 

modalidades de fixação da lâmina do machado: frontal e lateral:  

1. o machado encabado com lâmina fixada frontalmente foi construído a partir do 

exemplar encabado do “Homem do Gelo”, ainda que neste caso se tratasse de um 

machado de cobre, considerando a relativa proximidade cronológica com o Penedo do 

Lexim. 

2. Os exemplares encabados frontalmente encontram vários paralelos tais como o 

sítio neolítico de Charavines e outros sítios da Dinamarca e Suiça (Piel-Desruisseaux, 

1989). 

 
Fig. 6.68: Proposta de encabamento do machado IGN.017.11343 (ilustração de Fernanda Sousa) 

 

Independentemente da modalidade de encabamento dos machados e enxós, é 

certo que os artefactos de pedra polida foram intensamente utilizados, como indicam as 

leituras do estado do gume destes utensílios. 
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Fig. 6.69: Estado de conservação dos gumes dos artefactos de pedra polida do Penedo do Lexim 
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Por outro lado, deve ser realçada a utilização de machados de pedra polida como 

martelos, como evidencia a detecção de intensos sinais de percussão num pequeno 

contingente. O conjunto de martelos é substancialmente mais elevado em Leceia, 

representando 18,5% do total, registando-se também no Zambujal que «a maior parte 

dos objectos de pedra polida foram usados como percutores a partir de determinado 

momento da sua história» (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 275). 

 

6.5. Artefactos de osso polido 

 

As boas condições de preservação da matéria orgânica parecem confirmar que os 

artefactos de osso efectivamente representavam um importante papel nas comunidades 

do 4º e 3º milénio, em continuidade com uma presença documentada desde o Paleolítico 

inferior. Estavam associados a tarefas do quotidiano como perfurar, raspar, cozer, 

encabam peças líticas e metálicas e são utilizadas para a confecção de artefactos de 

adorno pessoal e para artefactos do mundo do sagrado.  

Trata-se assim de um tipo artefactual extremamente diversificado mas com 

escassos estudos no âmbito dos contextos estremenhos, provavelmente em 

consequência da dificuldade em classificação tipológica e da dificuldade em identificar 

fósseis indicadores e evolução formal. Também se deve destacar a dificuldade em 

determinar a “cadeia operatória”, existindo certamente peças que se encontram em fase 

de produção, particularmente no locus 3b, mas esse estudo terá de ser aprofundado. 

Apesar de um certo conservadorismo e permanências, os artefactos de osso 

polido têm a possibilidade única de poder ser objecto de uma datação directa, 

circunstância que assume particular importância em conjuntos provenientes de 

escavações antigas (vide datações sobre alfinetes de cabelo em Cardoso e Soares, 1995 

e do povoado da Parede em Gonçalves, 2005). Para o Penedo do Lexim, nesta fase, não 

se procedeu à datação de qualquer artefacto de osso polido. 

Na área e cronologia em estudo assumem particular importância os estudos de 

Clara Salvado (2004) para um conjunto de sítios estremenhos, incluindo necrópoles e 

povoados abertos (Espargueira / Serra das Éguas, Moinhos da Serra, Monsanto III) e 

fortificados (Outeiro da Assenta, Outeiro de São Mamede, Pragança). Também para 

Leceia se encontram publicados os artefactos ósseos, nomeadamente as caixas e cabos 

(Salvado e Cardoso, 2001/2002) e a utensilagem de uso comum (Cardoso, 2003). 
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Os critérios de classificação resultam da combinatória dos critérios usados nas 

referidas publicações, ainda que se deva destacar a dificuldade em identificar fronteiras 

estanques nos vários tipos identificados. As dificuldades são acrescidas quando 

procuramos funções para os vários tipos artefactuais. São escassos os ensaios 

traceológicos, e nulo para contextos estremenhos, sendo necessário testar a capacidade 

de resistência de vários artefactos. 

A leitura aqui apresentada é preliminar, tendo contribuído da colaboração de 

Marta Moreno Garcia, esperando-se prosseguir o seu estudo específico por tipos 

artefactuais. 

 

6.5.1. Composição do conjunto 
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Fig. 6.70: Distribuição sectorial Fig. 6.71: Estado de conservação 

 

O conjunto dos artefactos de osso polido do Penedo do Lexim é muito vasto 

(347 peças), correspondendo ao terceiro tipo artefactual mais abundante neste sítio 

arqueológico. O conjunto é consideravelmente avultado quando comparado com o 

universo do Zambujal (457 exemplares, in Uerpmannn e Uerpmann, 2003) e para 

Leceia não está especificada a quantificação, embora se possa referir que no âmbito da 

indústria óssea de utilização comum estão documentadas 495 peças (Cardoso, 2003, p. 

33). 

Destaca-se a importância da presença deste tipo artefactual no locus 3b, 

representando 51,9% do conjunto, estando o osso polido representado em todos os 

sectores, à excepção de locus 6. 

O número de artefactos inteiros é relativamente reduzido (21), destacando-se as 

peças mesiais, as quais oferecem maior dificuldade de determinação. 
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6.5.2. Caracterização 
 

A classificação funcional ou tipológica dos artefactos de osso polido reveste-se 

de grande dificuldade, uma vez que escasseiam os estudos específicos, quer ao nível das 

traceologia quer ao nível da arqueologia experimental. O presente trabalho também não 

avança a esse nível, optando-se por usar as nomenclaturas generalizadas, nomeadamente 

as avançadas por João L. Cardoso (Cardoso, 2003) e Clara Salvado (2004), integrando 

uma leitura crítica das mesmas. Apenas se incluem as categorias presentes no Penedo do 

Lexim, as quais foram genericamente divididas em 1) utensilagem de uso comum e 2) 

objectos de osso. 

 

a) Utensilagem de uso comum 

 

Furadores  

Apesar do artificialismo da designação, foram designados como furadores todos 

os artefactos que apresentavam extremidade pontiaguda, à excepção dos alfinetes que 

apresentam características abaixo descriminadas. Em colecções fragmentadas resulta 

por vezes complexo subdividir furadores de alfinetes, optando-se genericamente por 

atribuir a estes últimos elementos com secção circular. 

A subdivisão dos furadores segue genericamente a proposta de J. L. Cardoso 

(2003, p. 27): 

• Furadores obtidos por seccionamento obíiquo da diáfise de ossos longos (tíbias 

ou metapodes), por vezes com a conservação de uma das extremidades, permitindo a 

classificação anatómica, com exemplares de dimensão média. Foram identificados 

exemplares produzidos sob ossos de ovinos / caprinos, de coelho (confirmando a 

importância de consumo desta espécie). Paralelos etnográficos parecem indicar que este 

tipo de artefacto poderia se utilizado na tecelagem, especialmente os furadores “curtos”, 

designados por Victor S. Gonçalves por “fadas do lar” (Gonçalves, 2009, p. 335-336). 

• Furadores obtidos por seccionamento longitudinal sobre esquirolas de diáfises 

de ossos longos, usualmente exemplares robustos. Foi identificado um exemplar inteiro 

sob ossos de bovídeos. A morfologia da peça pode indicar que a funcionalidade desta 

peça não seja especificamente a perfuração, podendo ter área útil na parte lateral.  
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• Furadores / punhais sobre cúbito: de grande dimensão, conservam uma das 

extremidades por trabalhar e apresentam grande robustez (incluiu-se na mesma 

categoria os bovídeos e os ovinos / caprinos); 

Para além destas categorias optou-se por incluir uma outra, que inclui peças de 

tendência espatuliforme e extremidade aguçada, as quais poderiam servir ou de 

“alfinete” ou de “furador”, não sendo ainda possível determinar com segurança o seu 

tipo: 

• Furadores espatuliformes: Consideram-se nesta categoria os exemplares que 

apresentam bordos boleados, uma das extremidades aplanada e a outra aplanada, 

frequentemente apresentando grande polimento. A sua secção sub-rectangular contrasta 

com os alfinetes que apresentam secção sub-circular. Incluem-se os artefactos inteiros 

que definem este tipo, as partes mesiais com secções destas tipologias e as extremidades 

de tipo espátula (distal). Trata-se do tipo artefactual mais abundante do Penedo do 

Lexim (120- 37%), não sendo improvável que fosse utilizado também para a função de 

espatulamento. Deve ser referido que as cerâmicas do Penedo do Lexim apresentam 

maioritariamente tratamento de superfície com espatulamento. É proposto por G. 

Branco que as decorações “folha de acácia” fossem produzidas com este tipo de 

artefacto. Também esta categoria foi identificada no Zambujal, descrita como “ponta 

espatulada” referindo-se que as mesmas foram efectuadas sobre tíbias de cabra ou de 

ovelha (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 279). Estas peças são muito pouco robustas, 

resultando pouco plausível a sua função para perfuração, apesar dos exemplares inteiros 

evidenciarem que teriam uma ponta pontiaguda. Uerpmann propõe que estas pontas 

fossem usadas em vestuário de couro, face à sua fragilidade e à dificuldade de 

classificar estas peças como alfinetes, considerando a sua secção (Uerpmann, 2003, p. 

280).  

 

Agulhas:  

Seguiu-se a indicação de Clara Salvado que propõe que esta designação se 

restrinja a exemplares com forma de preensão do fio (Salvado, 1999, p. 79). Apenas se 

detectou um exemplar. 

 

Alfinetes:  

Artefactos pontiagudos, secção subcircular, “zonas distal e mesial se opõem à 

próxima” (Salvado, 2004, p. 81). Trata-se de exemplares de pequenas dimensões, 
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integralmente trabalhados, tendo sido detectados 40 exemplares, incluindo um 

produzido sobre dente de javali. Um dos alfinetes pode ter sido efectuado sobre marfim. 

 

Alfinetes de cabelo:  

Distinguem-se pela presença de uma extremidade trabalhada, lisa ou 

estrangulada, variante presente no Penedo do Lexim. Foram apenas identificados 3 

exemplares, em conjuntos do Neolítico final / Calcolítico inicial. Um reduzido número 

de exemplares está também presente em conjuntos como Zambujal, apenas com 18 

exemplares (Jimenez Gomez, 1995b, p. 163). De acordo com a tipologia proposta para o 

Zambujal, incluem-se no tipo III, subtipo 1, variante A. Um dos alfinetes detectados 

pode ter sido efectuado sobre marfim. 

 

Escopro / Formão 

Peças de gume biselado cuja classificação não é determinada mas apenas 

morfológica (Cardoso, 2003, p. 28-29).  

 

Alisadores  

Peça que apresenta parte útil nos bordos, maior robustez, produzida sobre ossos 

longos ou de cervídeos (Cardoso, 2003, p. 29). Os alisadores detectados foram 

recolhidos nas camadas integráveis no Calcolítico inicial. 

 

Espátulas 

Em termos de dimensões (largura) e de morfologia trata-se de peças similares 

aos furadores espatuliformes. Foi detectado um exemplar inteiro (IGN.017.9022) sem 

extremidade aguçada. A sua funcionalidade resulta de difícil interpretação, sendo 

provável que alguns dos fragmentos mesiais ou distais dos furadores espatuliformes se 

integrem nesta categoria. 

 

Sovela:  

No sentido literal, trata-se de um instrumento usado para perfurar o couro. Entre 

os vários artefactos de osso, trata-se do tipo que menos consenso oferece, com variadas 

interpretações e designações. A designação sovela é usada por Victor S. Gonçalves 

(1971) para a Rotura, correspondendo a exemplares com extremidade afilada e base 

destacada. Para estas peças, J. L. Cardoso propõe a funcionalidade de “pontas de seta” 
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com a descrição de “pontas robustas de osso, totalmente afeiçoadas, de corpo cónico, 

correspondendo a parte inferior a um espigão igualmente cónico, mas mais estreito” 

(Cardoso, 2003, p. 30), destacando a sua robustez e escassez em contextos funerários o 

que pareceria contrariar uma classificação como alfinetes, como propõe Clara Salvado. 

Para Zambujal, usa-se a expressão “pontas sobre armação”, referindo-se também a 

designação “pontas de Fórnea” de K. Spindler (Uerpmann, 2003, p. 280), associando 

também uma funcionalidade bélica. As sovelas do Penedo do Lexim (9 exemplares) 

foram recolhidas nas várias fases detectadas: Neolítico final / Calcolítico inicial, 

Calcolítico inicial e Calcolítico pleno. 

 

b) Objectos de osso 

 

Nesta categoria foram incluídos os artefactos que aparentemente não seriam utensílios, 

alguns dos quais com significado “ideotecnico”. 

 

Recipientes:  

Interpretadas como caixas (Salvado, 2004), trata-se de secção de osso longo 

(bovídeo?), com aplicação de materiais perecíveis para fecho. Os exemplares recolhidos 

integram-se no Neolítico final / Calcolítico inicial. Segundo J. L. Cardoso, a 

funcionalidade destes recipientes seria de âmbito medicinal: “a pequena capacidade 

destas peças, sugere que se destinariam a guardar fármacos ou unguentos, incluindo 

psicotrópicos” (Cardoso, 2003, p. 30). Para Zambujal é proposta uma funcionalidade 

como medida, concepção que dificilmente poderá ser usada para este tipo de 

comunidades. Frequentemente decorados, os exemplares do Penedo do Lexim 

apresentam-se lisos. Na realidade seria importante datar estes exemplares: reproduzindo 

de alguma forma os copos canelados (com a canelura no bordo e por vezes os padrões 

decorativos) será importante verificar a sua contemporaneidade. 

 

Ídolo gola:  

Trata-se de uma designação generalizada na literatura arqueológica, sem que 

tenham um significado específico, embora alguns autores destaquem a sua forma 

antropomórfica. Associados usualmente a artefactos em osso, embora existam paralelos 

em calcário (Pêra – Cardoso, 2002). A sua interpretação como artefacto do simbólico é 

ainda reservada, existindo propostas de interpretação como pendente (Gomes, 2005). 
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Em Penedo do Lexim apenas se recolheu um exemplar, no Locus 3b, em nível do 

Calcolítico inicial. Em Leceia também o universo de “ídolos gola” é reduzido 

limitando-se a 4 exemplares (Cardoso, 2009, p. 83). 

 

Cilindros ídoliformes: 

Correspondem a pequenos cilindros de osso, com funcionalidade desconhecida. 

A propósito do conjunto de Poço Velho, Victor S. Gonçalves associa estes objectos de 

osso aos ídolos de gola, embora sem cabeça (Gonçalves, 2009, p. 425), não encontrando 

traços de uso. João Luís Cardoso designa estes artefactos como “baguettes”, inserindo 

nesta classificação peças em osso e em pedra. 

 

Pingentes: 

Sendo difícil determinar a sua funcionalidade, a classificação destas peças foi 

determinada pela presença de uma perfuração. Clara Salvado destaca o carácter 

descentrado em relação ao eixo transversal da peça (Salvado, 2004, p. 64). Os 

exemplares do Penedo do Lexim (2) têm uma grande dimensão podendo corresponder a 

outras funcionalidades não determinadas.  

 

Placas: 

Foram recolhidas duas placas, para as quais escasseiam os paralelos. Uma das 

placas apresenta uma moldura na parte superior e parece ter sido cortada e a outra 

regista duas perfurações. Estas peças podem ter funcionado como encaixes de objectos 

efectuados em materiais perecíveis, nomeadamente as caixas, que surgem em argila em 

contextos meridionais (Olival da Pega 2 e Perdigões, por exemplo). 

 

No conjunto do Penedo do Lexim destacam-se a utensilagem comum, 

especialmente os furadores com base espatuliforme. O seu elevado número (apesar da 

sua fraca robustez) parece indicar que seriam utilizados com alguma frequência. Não se 

regista uma associação directa entre tipos de artefactos e fases, embora se registe uma 

maior concentração de ocorrências no Calcolítico inicial. 
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QUADRO 6.17: QUANTIFICAÇÃO DOS ARTEFACTOS DE OSSO POLIDO DO PENEDO DO LEXIM 

DESCRIÇÃO 
Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 3b Locus 5 Locus 0 TOTAL 

Nº  % Nº % Nº % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 
Utensilagem de uso comum 
Agulha 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 1 0% 

Alfinete 12 10% 0 0% 1 9% 25 14% 0 0% 0 0% 38 11% 

Alisador 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 3 1% 
Artefacto cilindrico 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% 
Furadores com base espatuliforme 53 44% 0 0% 3 27% 64 36% 9 26% 0 0% 129 37% 
Furadores sobre secção oblíqua 3 3% 0 0% 0 0% 3 2% 0 0% 0 0% 6 2% 
Furadores sobre esquirolas  8 7% 0 0% 1 9% 20 11% 2 6% 0 0% 31 9% 
Furadores sobre cúbito bovídeo 0 0% 0 0% 1 9% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1% 

Sovela 3 3% 0 0% 1 9% 3 2% 2 6% 0 0% 9 3% 
Objectos 
Alfinete de cabelo espatuliforme 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 
Idolos (Idolo de gola) 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% 
Pingente  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 0% 
Pingente com perfuração 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 
Placa 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 2 1% 
Alfinete cabelo espatuliforme 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% 
Alfinete de cabelo 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1% 
Recipientes cilíndricos/Caixas 3 3% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 4 1% 

               

Indeterminado 33 28% 1 100% 4 36% 56 31% 20 59% 0 0% 114 33% 

               

TOTAL 120 100% 1 100% 11 100% 180 100% 34 100% 1 100% 347 100% 
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6.6. Recipientes cerâmicos 
 

6.6.1. Critérios de análise 
 

Apesar da extensa bibliografia e de toda a sequência crono-estratigráfica da 

Estremadura estar baseada na cerâmica e na sua suposta evolução, são escassos os 

conjuntos recolhidos em escavações modernas, que se encontram publicados 

exaustivamente.  

As colecções antigas não permitem a leitura correcta, uma vez que as recolhas 

de cerâmica decorada foram largamente sobrevalorizadas face à cerâmica lisa. Apenas 

dois sítios permitem uma leitura comparativa com as cerâmicas decoradas do Penedo do 

Lexim: Zambujal (Kunst, 1987) e Leceia (Cardoso, 2006).  

No povoado do Zambujal as leituras estão naturalmente limitadas pelo facto de 

apenas estarem sistematicamente estudadas as cerâmicas campaniformes e as que 

apresentam decoração tipo folha de acácia (Kunst, 1987).  

Em Leceia, as quantificações disponíveis referem-se aos materiais provenientes 

das duas primeiras campanhas de escavação para a Camada 2, Calcolítico pleno – 369 

exemplares e para a Camada 3, Calcolítico inicial – 301 exemplares (Cardoso, Soares e 

Silva, 1982-1983). A Camada 4, do Neolítico final foi estudada através dos contextos da 

estrutura RR, 353 exemplares e da estrutura QQ, 94 exemplares, (Cardoso, Soares e 

Silva, 1996) perfazendo um total absoluto de 1117 cerâmicas analisadas. A cerâmica 

decorada de Leceia encontra-se igualmente amplamente publicada, com a “reprodução 

da totalidade dos exemplares decorados recolhidos no decurso das vintes campanhas 

arqueológicas anualmente realizadas (…) permitirá futuros específicos, que 

desenvolverão aspectos particulares das produções” (Cardoso, 2006, p. 42-43). Este 

importante corpus de 1677 cerâmicas decoradas é aqui usado como elemento de 

comparação. 

O universo de estudo do Penedo do Lexim é muito amplo, tendo sido 

quantificados 11330 peças classificáveis, num total de 113407 fragmentos. Perante o 

volume de dados, optou-se por seleccionar alguns conjuntos para análise e estudar 

integralmente a cerâmica decorada. 

 

Numa perspectiva monográfica de conjunto, considerou-se algo redutora a opção 

de estudar individualmente um tipo cerâmico. Embora todos os fragmentos cerâmicos 

tenham sido objecto de uma classificação genérica (forma genérica, decoração, estado 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             235 

de conservação), optou-se por estudar exaustivamente apenas quatro unidades 

estratigráficas: 

• U.E. 19, nível de ocupação do Locus 1, que corresponde às primeiras 

fases de ocupação do sítio, Neolítico final / Calcolítico inicial; 

• U.E. 7, nível de ocupação do Locus 3b, datado de inícios do 3º milénio, 

Calcolítico inicial; 

• U.E. 8, solo de abandono do Locus 5, que deverá estar integrado no 

Calcolítico pleno, segunda metade do 3º milénio; 

• U.E. 9, enchimento de lixeira estruturada do Locus 1, que deverá estar 

integrado no Calcolítico pleno, meados do 3º milénio; 

 

Os fragmentos cerâmicos provenientes das quatro unidades foram estudados 

integralmente, com a realização de desenhos para todos os fragmentos de forma 

reconstituível (ainda que nem todos sejam apresentados nas estampas em anexo) e 

preenchimento da respectiva ficha descritiva em base de dados. 

Os parâmetros descritivos usados para a classificação das formas dos recipientes 

cerâmicos resultam de uma combinação entre a metodologia usada por Victor S. 

Gonçalves (Gonçalves, 1989, p. 147 - 151) e a de Carlos Tavares da Silva e Joaquina 

Soares (Silva e Soares, 1976-77, p. 181-184), utilizada também nos estudos de Leceia 

(Cardoso, Soares e Silva, 1985, p. 54-64; Cardoso, Soares e Silva, 1996, p. 47 - 91). 

Mais uma vez se realça a importância em evitar a multiplicação de critérios e de 

designações. A partir do universo em estudo foi efectuado um catálogo de formas 

global, com as formas presentes no conjunto das referidas unidades estratigráficas. 

Também segundo os autores citados, se efectuou a análise das pastas. 

 

A metodologia usada para o estudo das cerâmicas decoradas foi distinta. Face à 

importância que a cerâmica decorada tem exercido no discurso arqueológico do 4º e 3º 

milénio na Estremadura optou-se por estudar integralmente toda a cerâmica decorada do 

Penedo do Lexim, estando a mesma simultaneamente integrada nos estudos temáticos 

dos contextos estratigráficos seleccionados para análise diacrónica.  

Na maior parte dos casos, optou-se pelas designações já fixadas na terminologia 

arqueológica. Expressões como «folha de acácia» e «copos canelados» são 

incontornáveis. Nos casos em que já existe uma sistematização dos motivos decorativos, 
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(folhas de acácia), adoptaram-se as propostas sob uma perspectiva critica. Noutros 

conjuntos, que carecem de uma sistematização, como os «copos canelados», apresenta-

se uma proposta de sistematização, procurando-se estruturar uma proposta analítica das 

cerâmicas decoradas do Penedo do Lexim que combina a sistematização base do 

universo em estudo com as designações “clássicas” do Calcolítico estremenho. 

Partindo das referidas unidades estratigráficas estudadas, e com o conjunto da 

cerâmica decorada, foi efectuado o catálogo de formas. Não é razoável separar 

liminarmente o estudo da cerâmica lisa e da decorada: há formas que são exclusivas das 

peças decoradas, como os copos, e há formas comuns a todos tipos de recipiente e de 

cronologia. 

 

6.6.2. Composição do conjunto 
 

QUADRO 6.18: PRESENÇAS ABSOLUTAS DE CERÂMICA – TOTAIS POR 
SECTORES 

  

PESO (gr.) Nº FRAGMENTOS 

Nº % Nº % 

Locus 1 292 824 44,0% 44748 39,5% 

Locus 3 13 248 2,0% 4585 4,0% 

Locus 3/3b 15 752 2,4% 619 0,5% 

Locus 3b 247 358 37,2% 47795 42,1% 

Locus 4 4 117 0,6% 927 0,8% 

Locus 5 76 802 11,5% 11079 9,8% 

Locus 6 15 475 2,3% 3643 3,2% 
TOTAL 665 576 100% 113407 100,0% 

 

O conjunto de recipientes cerâmicos do Penedo do Lexim compreende 113 407 

fragmentos que correspondem a 665,576 kg. Destaca-se o sector locus 3b que 

corresponde a 37,2% do peso e a 42,1% do número total de fragmentos. 
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Fig. 6.72: Densidade de material por m2 e por sector  

Confrontando os números absolutos com um cálculo da densidade de cerâmica 

por m2, determinando a relação entre a área escavada e o número de fragmentos 

cerâmicos recolhidos, verificamos que a tendência registada para o locus 3b se acentua, 
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com uma densidade de 19,286 kg e de 5886 unidades por m2. Segue-se o locus 1, com 

uma densidade muito inferior, ascendendo a 3,328 kg e 476 por m2. 

O significado desta tão elevada concentração de material tem provavelmente 

explicação de âmbito funcional. No locus 5, onde foi identificada uma muralha, é 

relativamente baixa a densidade artefactual. No locus 3b, não foram identificadas 

estruturas habitacionais, apesar dos afloramentos verticais facilmente poderem servir 

para apoiar estruturas perecíveis. A densidade de cerâmica neste sector poderá estar 

relacionada com uma funcionalidade específica do referido locus, ainda que não exista 

uma especialização do tipo de recipientes recolhido neste sector. 

São escassas as quantificações que permitam uma contextualização destes dados. 

Para Zambujal, M. Kunst refere um universo de 111 094 fragmentos recolhidos nas 

campanhas de 1964 a 1973 (Kunst, 1996). Embora estes valores sejam de alguma forma 

semelhantes ao número global apurado para o Penedo do Lexim, a área total escavada é 

aqui relativamente mais reduzida. 

 
QUADRO 6.19: PRESENÇAS ABSOLUTAS DE CERÂMICA – TOTAIS POR SECTORES 

  
INDIVIDUAIS BOJOS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
Locus 1 5955 52,6% 38793 38,0% 44748 39,5% 
Locus 2 11 0,1% 0 0,0% 11 0,0% 
Locus 3 590 5,2% 3995 3,9% 4585 4,0% 
Locus 3/3b 53 0,5% 566 0,6% 619 0,5% 
Locus 3b 3606 31,8% 44189 43,3% 47795 42,1% 
Locus 4 88 0,8% 839 0,8% 927 0,8% 
Locus 5 853 7,5% 10226 10,0% 11079 9,8% 
Locus 6 174 1,5% 3469 3,4% 3643 3,2% 

TOTAL 11330 100,0% 102077 100,0% 113407 100,0% 

 

O grau de fragmentação dos materiais cerâmicos recolhidos em povoados 

fortificados é particularmente elevado. Com sucessivas remobilizações de solos para 

construções e reocupações, a conservação de recipientes completos é muito restrito. No 

Penedo do Lexim, apenas 10 recipientes apresentam perfil completo, correspondendo a 

sua maioria a unidades de pequenas dimensões. Nos povoados contemporâneos da 

Estremadura regista-se idêntica situação. Apesar de não existirem conjuntos publicados 

sistematicamente, é patente o reduzido número de recipientes de perfil completo nos 

povoados contemporâneos. Esta evidência é confirmada pelo facto de praticamente não 

existir qualquer recipiente decorado com folha de acácia completo, à excepção de um 

recipiente em Leceia, e em geral, do reduzido número de recipientes decorados 

completos. 
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A fragmentação do conjunto dificultou a análise tipológica da cerâmica e 

ampliou o universo em estudo, sendo distinto o número mínimo de indivíduos. Esta 

situação é bem evidenciada pela análise específica dos níveis de fragmentação dos 

vários sectores. O locus 3b apresenta valores elevadíssimos de número e de peso de 

fragmentos cerâmicos mas quando confrontamos esses dados com a quantificação 

especifica de peças classificáveis (bordos, fundos, bojos, cerâmicas decoradas) a 

situação altera-se consideravelmente, passando a ser o locus  1 o sector proeminente. O 

locus 1, apesar de apresentar um longo historial de ocupação, com sucessivas 

remobilizações de solos para construções, é efectivamente um “contentor”, fechado por 

afloramentos, não existindo arrastamentos de sedimento para qualquer parte do 

povoado. A análise específica dos padrões de fragmentação poderia auxiliar na 

interpretação geral das dinâmicas deposicionais do Penedo do Lexim, mas considera-se 

uma abordagem demasiado especifica para um trabalho desta natureza.  

Os dados contraditórios entre peso, nº total de fragmentos e nº de peças 

classificável, evidenciam o problema do estabelecimento do número mínimo de 

indivíduos através dos referidos indicadores e da necessidade de cruzar informações. 

 

6.6.3. As formas 

 

A sistematização do catálogo de formas adoptado, seguiu a estratégia global da 

análise da cerâmica do Penedo do Lexim: leitura macro das formas e adequação às 

sistematizações já existentes, adoptando as designações já fixadas no léxico da pré-

história estremenha. Considera-se que os recipientes cerâmicos pré-históricos 

apresentam níveis de variabilidade intrínsecos do próprio processo de fabrico manual. 

As ligeiras variações podem consubstanciar adaptações pontuais e não tendências 

culturais e funcionais. Nessa perspectiva foram apenas individualizadas 10 formas, com 

12 variantes, perspectiva genérica da abordagem de colecções de recipientes cerâmicos. 

As formas foram organizadas segundo vários níveis. 

O primeiro nível de organização dos recipientes cerâmicos corresponde à 

morfologia geral do recipiente: simples, quando apenas integra segmentos de esfera, e 

compósita, quando o recipiente associa segmentos de esfera a outras formas 

geométricas. Genericamente, podemos considerar que o catálogo de formas do Penedo 

do Lexim e, em geral, das cerâmicas do 4º e 3º milénio do Centro e Sul de Portugal 

corresponde maioritariamente a formas simples. 
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O segundo nível de organização refere-se à abertura dos recipientes, 

organizando-se as formas de morfologia simples em formas abertas e fechadas. 

O terceiro nível corresponde ao tipo de recipiente, sendo a designação das 

formas numeradas de A1 a A5 (formas abertas), F1 a F3 (formas fechadas) e C1 a C3 

(formas compósitas). Este critério retoma as propostas de organização de V. S. 

Gonçalves para Santa Justa (Gonçalves, 1989) e recentemente para a Anta 3 da Herdade 

de Santa Margarida (Gonçalves, 2003). 

As variantes correspondem maioritariamente a especificações quanto ao 

espessamento do bordo (interno e externo) e à sua orientação. 

O reportório de formas estremenhas é muito monótono e repetitivo, apenas com 

uma forma específica – o copo. 

Na ausência de outros conjuntos publicados, torna-se pertinente a confrontação 

do catálogo de formas do Penedo do Lexim com a proposta efectuada por João Luís 

Cardoso, Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares para Leceia. Por outro lado, a 

junção das formas de Monte da Tumba com Leceia condiciona de alguma forma uma 

leitura estritamente regional. De acordo com esta proposta são incluídas duas formas 

distintas de pratos: prato de bordo sem espessamento (1), prato de bordo almendrado 

(2). O prato é uma forma minoritária na Estremadura e as duas variantes poderiam ser 

inseridas numa só. Também a separação entre o “6 - vaso de parede ligeiramente 

inclinada para o exterior e com o bordo em aba” (Cardoso et al, 1982-1983, p. 61) e “7 

– vaso alto de parede subvertical e de bordo extrovertido” (ibidem, p. 61) é fundida 

posteriormente pelos autores na forma 6/7 (Cardoso et al, 1987). No presente catálogo 

optou-se por manter a designação “vaso de bordo em aba”, embora usualmente a 

designação de vaso se aplique a recipientes fechados. 

Face à importância das formas baseadas na calote de esfera, já na primeira 

análise das cerâmicas do Penedo do Lexim, introduzi a forma de taça em calote alta 

(Sousa, 1998). Corresponde a uma taça em calote a que é adicionada um cilindro, 

mantendo a forma aberta mas com um índice de profundidade elevado. A designação 

“paredes rectas” (seguindo a designação de V. S. Gonçalves) corresponde aqui, 

provavelmente, a taças em calote alta, com Índice de Profundidade bastante fundo. 
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Fig. 6.73: Catálogo de formas do Penedo do Lexim 
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6.6.4. As decorações 
 

A segunda metade do 4º e o 3º milénio a.n.e. assiste a uma proliferação de 

gramáticas decorativas que corresponde à criação de identidades regionais muito 

definidas. Enquanto o Neolítico antigo é marcado pela presença de uma, relativa, 

unidade ao nível das cerâmicas, as fases terminais do processo de consolidação das 

práticas agro-pastoris regista um grande pendor “regionalista”. Esta fragmentação 

estilística deve corresponder a um processo social de interacção regional, dinâmica que 

terá sido interrompida nos últimos séculos do 3º milénio com o advento da cerâmica 

campaniforme. A diversidade estilística da cerâmica contrasta com o fundo comum ao 

nível das práticas mágico-religiosas e é, justamente nessa esfera, que se situa um dos 

únicos tipos cerâmicos que surgem em todo o Sul Peninsular: a cerâmica simbólica. O 

aparecimento da cerâmica campaniforme devolve o fundo comum de largo espectro, 

com a posterior adaptação a especificidades locais. 

No que se refere aos catálogos decorativos encontramos realidades bem distintas 

no Centro e Sul de Portugal: o Sul de Portugal, onde as cerâmicas são praticamente sem 

decoração, com abundantes aplicações plásticas “utilitárias”, os mamilos, a 

Estremadura, com uma sucessão de grupos decorativos e as Beiras com uma diversidade 

decorativa comparável à Estremadura. As fronteiras das cerâmicas decoradas 

estremenhas estão relativamente bem definidas em termos geográficos. Apesar de se 

registar um número elevado de tipos decorativos cerâmicos, verifica-se que estas 

apresentam elevado grau de uniformização dos padrões decorativos presentes. 

A classificação tipológica das cerâmicas decoradas do 4º e 3º milénio é, na 

Estremadura, a base que tem sustentado a periodização do Neolítico final e Calcolítico, 

num esquema por vezes demasiado rígido, que por vezes condiciona subliminarmente 

as possíveis leituras. Apesar das alterações dos métodos de pesquisa, a agenda de 

investigação está congelada nas sequências obtidas no início da década de 70, no Castro 

da Rotura e em Vila Nova de São Pedro. Os esquemas propostos para o faseamento 

crono-estratigráfico da decoração cerâmica são de ruptura, o que resulta de difícil 

compreensão face aos restantes indicadores sócio-económicos.  

A imposição de um “mundo ceramicamente organizado” (Nocete, 2001, p. 32) é 

posta em causa quando se efectua uma análise circunstanciada de contextos 

estratigráficos, datações e tipos cerâmicos, como sucedeu com Zambujal (Kunst, 2006) 

e de alguma forma com Leceia (Cardoso, 2006). Em ambos casos, a publicação e 
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quantificação exaustiva das cerâmicas decoradas, consideradas como “fósseis 

indicadores”, por contexto estratigráficos revela a falência do modelo cerâmico atrás 

referido. 

No que se refere ao estudo da cerâmica estremenha, podemos mesmo considerar 

que a pesquisa pouco avançou e que as mudanças do paradigma teórico da Nova 

Arqueologia e da Arqueologia pós moderna não encontram quaisquer ecos neste âmbito. 

Ainda que se considere que a descodificação da cultura material, nomeadamente 

a cerâmica decorada, deva ser entendida de uma forma plural, a aplicação de uma 

abordagem estritamente arqueográfica é considerada etapa fundamental e que ainda não 

foi efectuada sistematicamente. 

Os estudos realizados para a folha de acácia (Kunst, 1987) e a recente 

publicação da cerâmica decorada (Cardoso, 2006) são importantes contributos para esta 

temática, ainda que a abordagem tenha que ser global.  

Apesar do conjunto do Penedo do Lexim corresponder a uma amostra reduzida, 

em comparação com a área escavada de Leceia e Zambujal, os universos em estudo são 

equivalentes em termos numéricos, evidenciando a dificuldade em gerir o elevado 

número de materiais arqueológicos provenientes deste tipo de sítios arqueológicos. 

Coloca-se a questão de qual a expressão quantitativa da cerâmica decorada no 

contexto dos recipientes cerâmicos. No Penedo do Lexim, em termos globais a 

proporção de cerâmica decorada é de 10% (para um total de 11 330 peças 

classificáveis). A percentagem ainda seria menor se efectuássemos a contagem integral 

de todos os fragmentos (113 407). Naturalmente que a importância da cerâmica 

decorada não é mensurável, sendo expressa noutras variáveis. 

A problemática do significado cronológico, cultural e social da cerâmica 

decorada será retomada numa perspectiva global das comunidades agro-metalúrgicas da 

Baixa Estremadura na parte quatro deste trabalho, apresentando-se aqui as 

características estilísticas, morfológicas e técnicas das cerâmicas decoradas, e das lisas. 

A abordagem parte da organização em seis grandes grupos decorativos que são 

depois decompostos em subgrupos e variantes. Procurou-se efectuar uma sistematização 

«aberta» evitando a multiplicação das variáveis. Nos casos em que se dispõe de 

sistematizações já efectuadas (caso das folhas de acácia, Kunst, 1987) deu-se 

continuidade às propostas, confrontando e aferindo o catálogo decorativo com o 

universo em estudo, apenas tendo sido acrescentadas quatro variáveis no conjunto das 

folhas de acácia). Contrariamente ao que sucede para outras áreas mais setentrionais, 
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escasseiam as propostas de catálogos decorativos (e de formas), constituindo a 

sistematização efectuada para a Pedra d’Ouro (Leisner e Schubart, 1966), um caso 

isolado. 

Em termos comparativos, a proposta aqui efectuada para o Penedo do Lexim é 

claramente limitada ao contexto em análise e resulta de uma leitura estilística 

subjectiva. A organização de componentes decorativos em motivos e em padrões é uma 

construção artificial, desprovida de significado para os agentes que fabricaram e 

manusearam estas cerâmicas. Acresce que a nossa perspectiva está também amputada 

pelo estado fragmentário do nosso objecto de estudo. O grau de fragmentação é muito 

elevado, equivalente ao que sucede com os restantes fragmentos cerâmicos. A 

confrontação das cerâmicas decoradas com os contextos de necrópole onde o grau de 

conservação é superior não colmata a lacuna do elevado grau de fragmentação: vários 

tipos cerâmicos estão praticamente ausentes dos contextos funerários. Este é o caso dos 

potes decorados com folhas de acácia, praticamente ausentes em necrópoles e com 

elevados graus de fragmentação nos contextos domésticos. Com este panorama, 

certamente que o número de variantes decorativas é artificialmente ampliado. 

 
Fig. 6.74: Estado de conservação da cerâmica decorada do Penedo do Lexim 

 

Para o caso do Penedo do Lexim, a quantificação por estado de conservação é 

bem reveladora: apenas três recipientes de forma reconstituível (bordo, bojo e fundo) 

foram recuperados. Este panorama é comum a outros contextos de povoados 

fortificados estremenhos, nomeadamente Zambujal e Leceia. 

Tentou-se aferir a sistematização aqui apresentada, com o conjunto de Leceia, 

publicado integralmente. Contudo, como se verá, a classificação em grupos decorativos 

não é meramente estilística, combinando-se critérios de âmbito técnico e morfológico, 
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“mascarados” pelos desenhos técnicos. Este foi um dos motivos que me levaram a 

inserir na documentação gráfica a fotografia das peças decoradas. 

 

6.6.4.1. Grupos decorativos 

 

Perante a diversidade das cerâmicas decoradas do Penedo do Lexim, optámos 

por agrupá-las em grandes grupos de acordo com as técnicas decorativas, motivos e 

padrões.  

O conceito de «grupo decorativo» constitui uma perspectiva histórico-

culturalista de organização dos dados. Criar um sistema de organização das cerâmicas 

decoradas afastado dos fosseis indicadores do Calcolítico estremenho permitiria realizar 

a leitura integrada do conjunto do Penedo do Lexim, mas inviabilizaria o 

estabelecimento de uma visão de conjunto crono-estratigráfica das gramáticas 

decorativas desta área. 

Por outro lado, o conceito de grupo decorativo aqui adoptado é bastante amplo, 

não correspondendo a uma única variável, mas a um conjunto de combinatórias: forma, 

gramática decorativa, técnica de decoração. A definição destes grupos decorativos teve 

como base a sobreposição dos critérios atrás referidos. Esse é o caso do chamado grupo 

folha de acácia que integra um conjunto alargado de vários tipos: decoração folha de 

acácia, motivos geométricos, linhas horizontais. Esta aparente diversidade tem como 

denominador comum uma técnica decorativa (caneluras fundas) e a associação dos 

vários subgrupos em alguns casos. De acordo com estes conceitos, podemos 

genericamente identificar seis grandes grupos de cerâmica decorada, a que se junta um 

último de natureza indeterminada.  

 

1 – Bordos denteados 
2 - Cerâmicas caneladas finas 

C (copo canelado) 
T (taça canelada) 

3 - Cerâmica decorada internamente 
4- Cerâmica grupo folha de acácia 

H (potes com linhas horizontais) 
A (folha de acácia) 
G (decoração geométrica) 

5 – Campaniforme 
6 – Cerâmica Varia 
IND - Indeterminado 
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Estes grupos decorativos foram objecto de uma sistematização dos motivos 

decorativos, a partir do caso do Penedo do Lexim mas integra-se ainda com os dados 

publicados provenientes de escavações actuais. Este universo é muito limitado mas que 

permite ampliar um pouco o âmbito de leitura. A escassez de conjuntos publicados 

dificulta, especialmente esta perspectiva, uma vez que são raros os conjuntos 

publicados, à excepção de Leceia (Cardoso, 2006), que também não apresenta uma 

sistematização e análise estatística. Face a essa lacuna optou-se por aplicar o esquema 

classificativo ao conjunto de Leceia, existindo mesmo algumas variantes que ocorrem 

apenas naquele sítio arqueológico. 

Perante uma diversidade tão grande de tipos decorativos, motivos e variantes a 

análise seria necessariamente de amplo espectro. Procurou-se essencialmente, efectuar 

um balanço global das decorações pré-campaniformes do 3º milénio, com escassa 

representação do 4º. Análises estilísticas de minúcia, como as que foram efectuadas para 

as decorações de folha de acácia de Zambujal (Kunst, 1987), constituem escala de 

análise demasiado específica para um trabalho desta natureza, embora se tenha optado 

por usar de alguma forma essas designações. A construção do catálogo decorativo 

seguiu assim os grupos decorativos, entendidos na sua forma ampla. 

No caso do Grupo Decorativo 1 (Bordos Denteados) e 5 (Campaniforme) face 

ao reduzido universo de análise não se efectuou sistematização gráfica. 

O Grupo Decorativo 2 (Cerâmicas caneladas finas) é associado directamente a 

uma forma: o copo e a taça. Apesar de estas formas apresentarem variantes 

(especialmente no caso das taças) optou-se por uma forma tipo, seleccionando-se para o 

efeito dois recipientes inteiros recolhidos no Penedo do Lexim. 

No Grupo Decorativo 3 (Cerâmica decorada internamente) optou-se pela 

associação genérica a uma forma aberta, ainda que se contemplem aqui pratos e taças de 

diâmetros distintos. 

O Grupo Decorativo 4 (Folha de Acácia) é aquele que apresenta maior 

diversidade, uma vez que se regista a aplicação de vários tipos de motivos (impressão 

de folha de acácia, motivos geométricos, linhas horizontais), a várias forrmas 

diferenciadas. Os potes de bordo reentrante constituem a forma comum, especifica deste 

grupo decorativo. No caso das decorações de tipo folha de acácia seguem-se 

genericamente as designações de Michael Kunst, apresentando-se variáveis presentes 

em Penedo do Lexim e Leceia. No catálogo decorativo optou-se por indicar apenas as 

variáveis identificadas. 
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O Grupo Decorativo 6 (Varia) é também constituído por vários tipos de formas, 

incluindo motivos circulares, impressões, linhas verticais, simbólica. 

 
Fig. 6.75: Grupo Decorativo 1. Copos Canelados  
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Fig. 6.76: Grupo Decorativo 1. Taças Caneladas. Grupo Decorativo 3 
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Fig. 6.77. Grupo Decorativo 2. Cerâmica decorada internamente 
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Fig. 6.78: Grupo Decorativo 3. Motivo Geométrico 
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Fig. 6.79: Grupo Decorativo 3. Folha de acácia (adaptação de Kunst, 1987) 
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6.6.4.2. Grupo decorativo 1. Bordos denteados 

 

Os bordos denteados são minoritários neste conjunto, correspondendo a 2% do 

total da cerâmica decorada do Penedo do Lexim, num total de 21 fragmentos. Face a um 

universo de análise tão reduzido, a maior relevância destes fragmentos é de nível 

contextual, como foi analisado no capítulo 2.4. No entanto, é particularmente 

importante que apenas tenham sido recolhidos bordos denteados em dois dos seis 

sectores intervencionados. Esta concentração pontual parece confirmar que, apesar do 

mau estado de conservação da estratigrafia «vertical», o Penedo do Lexim apresenta 

relativamente preservada a estratigrafia «horizontal». 

Os dados estratigráficos indicam que o escasso número de bordos denteados 

recolhidos se insere numa ocupação muito ténue de finais do 4º milénio, 

consubstanciada pela ocupação do topo do Penedo do Lexim (locus 1) e de uma das 

plataformas intermédias (locus  4).  

A hipótese destes materiais corresponderem, no Penedo do Lexim, a 

pervivências no Calcolítico inicial, parece infirmada pela absoluta ausência nos 

restantes sectores, nomeadamente nos níveis do Calcolítico inicial que proporcionou um 

maior número de cerâmica (locus 3b). Também os contextos contemporâneos parecem 

indicar que a decoração dos bordos se concentra em finais do 4º milénio, no que se 

convencionou classificar como Neolítico final. Essa evidência surge em sítios 

multifaseados como Leceia onde 73% dos bordos denteados foram recolhidos na 

camada 4, datada do Neolítico final (análise efectuada a partir de Cardoso, 2006), mas 

também em sítios ocupados durante um período de tempo mais limitado, como Vale de 

Lobos, datado de finais do 4º / inícios do 3º milénio (Valente, 2006). O povoado da 

Parede apresenta o mais elevado conjunto de bordos denteados publicado (322 bordos – 

Pombal, 2006), constituindo um sítio de referência para a análise do 4º milénio. 

Contudo, face à encruzilhada estratigráfica dos trabalhos arqueológicos aqui 

desenvolvidos (cf. Serrão, 1983 e as revisões de Gonçalves, 1995) é muito limitada a 

validade dos dados publicados. 

Tal como sucede para a maior parte das decorações dos finais do 4º e 3º milénios 

estremenhos, não se conhece qualquer recipiente completo com decoração de tipo 

denteado. Apesar de estarem pontualmente presentes nas necrópoles (Trigache, Alapraia 

por exemplo), é nos contextos domésticos, com elevados níveis de fragmentação, que 

encontramos representados mais abundantemente estes recipientes decorados. 
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Face a um conjunto tão reduzido de bordos denteados torna-se particularmente 

difícil efectuar uma sistematização tipológica a partir do universo do Penedo do Lexim. 

Esta dificuldade está também relacionada com a heterogeneidade de técnicas, tipos e 

formas sobre os quais se aplicam os bordos denteados. Para Leceia, num conjunto 

consideravelmente alargado, João Luís Cardoso refere que “pode afirmar-se ser difícil 

encontrar dois exemplares de bordos denteados idênticos, tal a diversidade e a riqueza 

formal que exibem os exemplares recolhidos em Leceia” (Cardoso, 2006, p. 22). A 

decoração de tipo denteado distingue-se da restante decoração das cerâmicas do 4º e 3º 

milénio, aproximando-se mais de decoração plástica, com a transformação morfológica 

do recipiente, do que a decoração gráfica com padrões decorativos. 

A sistematização adoptada é nestas condições de âmbito lato, seguindo 

genericamente os critérios adoptados previamente (Sousa, 1998). No caso dos bordos 

denteados, a designação «motivos decorativos» não é aplicável, correspondendo 

genericamente às diferenças de localização da decoração denteada. 
 

QUADRO 6.20:CATÁLOGO DE TIPOS DE BORDOS DENTEADOS 
MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

BD.1   Decoração no lábio externo do bordo 

BD 2   Decoração no topo do bordo (entalhado) 

BD 3   Decoração na parede externa (junto ao bordo) 

BD 4   Decoração parede externa (cordão) Leceia, Vale de Lobos, Parede 

 

A vertente da técnica não foi considerada na constituição do catálogo, optando-

se apenas pela posição do “denteado”, oscilando entre o lábio externo (BD1), o topo do 

bordo (BD2) e na parede externa junto ao bordo (BD3). A decoração na parede externa 

tipo cordão (BD4) está ausente do Penedo do Lexim. 
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Fig. 6.80: Tipos dos bordos denteados (dados de Parede a partir de Pombal, 2066 e de Leceia a partir de Cardoso, 2006 
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Numa leitura comparativa entre os conjuntos de Parede (n. 322), Leceia (n. 270) 

e Penedo do Lexim (n. 21) verificamos que, apesar do desequilíbrio das amostras existe 

de algum modo, uma coincidência entre os dados entre Penedo do Lexim e Leceia, 

diferenciando-se das frequências do tipo dos bordos denteados de Parede. No Penedo do 

Lexim e em Leceia, o bordo denteado aplicado no lábio dos “vasos com bordo em aba” 

(BD1), corresponde à solução decorativa mais frequente, seguindo-se os bordos 

decorados no topo de tipo bordo entalhado (BD2). Na Parede, regista-se uma maior 

frequência dos bordos decorados no exterior do bordo (BD3).  

Na área envolvente do Penedo do Lexim, refere-se o caso de Negrais (Sousa, 

1998), onde se encontraram 28 fragmentos em recolhas de superfície, também 

maioritariamente, sob vasos de bordo em aba. Em Lameiras, informações pessoais de 

Teresa Simões indicam que os bordos denteados deste sítio arqueológico seriam 

maioritariamente no topo do bordo (BD2), correspondendo a uma morfologia do tipo 

“bordo entalhado”. 

As dificuldades em analisar, numa escala temporal fina, estes recipientes 

cerâmicos impedem o estabelecimento de um faseamento da tipologia dos bordos 

denteados. As diferenças registadas entre Parede vs Penedo do Lexim / Leceia podem 

eventualmente indicar um faseamento dos bordos denteados, correspondendo 

provavelmente, os mais recentes, à versão de bordo denteado em taças de bordo em aba. 

A decoração tipo “bordo denteado” encontra-se estreitamente relacionada com a 

forma, que, por sua vez, abrange um leque tipológico relativamente restrito. No 

conjunto de bordos denteados de Parede foram identificados bordos com estas 

características em seis formas abertas e numa forma fechada, correspondendo a 22 

variantes (Pombal, 2006). Apesar dessa aparente diversidade dominam as taças em 

calote (54%), predominando as taças em calote com bordo espessado externamente. 

Minoritárias são as taças (16%) e registam-se denteados até mesmo em pratos (1%), 

forma que é minoritária entre os conjuntos do 4º e 3º milénio estremenhos. No povoado 

de Vale de Lobos, refere-se que «A maioria das formas abertas corresponde a taças 

simples, com ou sem espessamento do bordo» (Valente, 2006). 

No Penedo do Lexim, apenas se registaram 21 recipientes, observando-se que o 

quadro de formas utilizadas, se aproxima dos sítios referidos. Dominando os vasos de 

bordo em aba, com paredes exvertidas e aba marcada, maioritariamente com inflexão 

marcada na superfície interna, entre a parede interna e a aba. Esta inflexão característica 

é também referida na tipologia de Leceia, forma 5 (Cardoso et al, 1982-83, p. 61). Deve 
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ser ainda mencionado que está documentado um recipiente fechado (esférico) com 

decoração denteada. A existência minoritária de recipientes fechados com bordos 

denteados está documentada na generalidade dos contextos similares: Vale de Lobos, 

Parede e Leceia. Neste último sítio arqueológico, observa-se ainda a aplicação de 

decoração denteada sobre carenas, consubstanciando a associação clássica bordos 

denteados / carenas. Nos contextos mencionados, essa associação está também 

documentada, com as percentagens de cerâmicas carenadas substancialmente diminutas 

face à realidade presente em contextos mais meridionais. Em Leceia, na camada 4, 

registam-se valores desiguais de cerâmicas carenadas nos dois contextos analisados: 

entre 24,1% e 12,8%. A simultaneidade cronológica entre bordos denteados e cerâmica 

carenada parece inquestionável embora possam existir matizes cronológicas e 

geográficas, a avaliar pela indicação de Teresa Simões, ao referir que Lameiras apenas 

apresenta bordos denteados, sem cerâmica carenada. Apenas com a publicação integral 

de conjuntos estratigrafados como o de Lameiras se poderá elucidar essa questão. 

Independentemente dessa análise estatística, podemos considerar que não existe uma 

associação restrita entre forma e decoração, como sucede por exemplo para copos e para 

os potes com caneluras fundas. 

Para além do posicionamento da decoração no bordo e do tipo de recipiente, 

também a técnica utilizada poderá assumir algum significado crono-cultural. No 

conjunto do Penedo do Lexim, é preponderante a técnica da impressão, correspondendo 

a 57%. A comparação com conjuntos contemporâneos resulta algo complexa, uma vez 

que a análise de desenhos levanta algumas dúvidas e que noutros casos os gráficos 

foram apresentados sem a indicação numérica explícita. Em termos genéricos, parece 

que também em Leceia dominam as impressões (Cardoso, 2006, p. 21) enquanto em 

Vale de Lobos a incisão é a técnica mais abundantemente utilizada (Valente, 2006, p. 

56). As impressões no bordo denteado parecem apresentar uma matriz ovalada, sendo 

proposto por João Luís Cardoso que seriam efectuadas com o recurso a “uma haste de 

madeira ou de osso” (Cardoso, 2006, p. 21). As incisões apresentam por vezes 

preenchimento a pasta branca (Penedo do Lexim) e alguns autores propõem a utilização 

de um pente para a execução das finas incisões muito próximas (Cardoso, 2006, 

Pombal, 2006, Valente, 2006). 
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Fig. 6.81: Cozedura dos bordos denteados (dados de Parede a partir de Pombal, 2006) 

 

Ao nível técnico, parece existir grande diversidade, provavelmente 

correspondendo às especificidades de cada «centro de fabrico». A análise das técnicas 

de fabrico terá de ser perspectivada face à restante cerâmica contemporânea, o que será 

efectuado no capítulo específico de análise de quatro conjuntos estratigrafados. 

Comparativamente com os conjuntos publicados, os bordos denteados apresentam 

grandes diferenças: enquanto na Parede domina a cozedura redutora (Pombal, 2006, p. 

57), em Vale de Lobos prevalece a cozedura redutora com arrefecimento oxidante 

(Valente, 2006, p. 63) e em Penedo do Lexim é claramente maioritária a cozedura 

oxidante. Em termos de compacidade verifica-se semelhança com as congéneres 

cerâmicas lisas, com o domínio de pastas semi-compactas (52%) e um reduzido número 

de fragmentos friáveis (24%). Apesar dos componentes não plásticos serem abundantes 

apresentam maioritariamente granulometria de calibre fino. 
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Fig. 6.82: Tratamento de superfície de bordos denteados do 
Penedo do Lexim 

Fig. 6.83: Tratamento de superfície de bordos denteados da 
Parede (Pombal, 2006) 

 

Também ao nível de tratamento de superfície há diferenças consideráveis. No 

Penedo do Lexim, dominam as aguadas na superfície interna, fundamentalmente de 

coloração avermelhada. Este tratamento de superfície é consentâneo com a natureza do 

recipiente, de tipo aberto, e a sua provável função para contenção de líquidos. Em 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             256 

Parede também dominam as aguadas, registando-se um maior equilíbrio entre os 

tratamentos de superfície interno / externo, mas o número de recipientes de superfície 

rugoso é substancialmente mais elevado do que o verificado no Penedo do Lexim. 

 

6.6.4.3. Grupo decorativo 2. Cerâmicas caneladas finas 
 

Os copos e as taças caneladas foram considerados num mesmo grupo decorativo, 

denominado como Grupo das cerâmicas caneladas finas. Esta opção prende-se com 

critérios de natureza crono-cultural, estilística e técnica.  

Em relação ao enquadramento crono-cultural, podemos considerar que 

genericamente estas cerâmicas surgem no mesmo patamar cronológico. Estão datados 

da primeira metade do 3º milénio e correspondem ao que se convencionou denominar 

de Calcolítico inicial. Esta associação surge no Penedo do Lexim e em todos os 

contextos datados cronometricamente, nomeadamente Leceia e Zambujal. 

Em termos estilísticos, identificaram-se também paralelismos: copos e taças 

apresentam uma gramática decorativa que, maioritariamente, inclui uma faixa 

horizontal preenchida por linhas colocadas junto ao bordo, no terço superior da peça. 

Este componente decorativo tem variáveis, com a junção de outros elementos 

decorativos compósitos, distintos para copos e taças. 

Também existem paralelismos ao nível das técnicas decorativas e das 

características técnicas das cerâmicas. Em ambos casos, as técnicas decorativas 

recorrem maioritariamente a caneluras regulares, pouco profundas, com a utilização 

muito restrita da técnica da incisão. A decoração brunida surge nos motivos compósitos 

dos copos mas também muito residualmente entre as taças. Também as pastas revelam 

semelhanças: alguns exemplares apresentam um tratamento de superfície muito 

semelhante ao nível da compacidade, do alisamento e da aplicação de aguadas. 

Se são irrefutáveis as semelhanças nos domínios atrás referidos, há claramente 

uma grande distinção morfológica. Enquanto as taças correspondem a uma forma 

simples que surge em todos os reportórios morfológicos desde a introdução da 

cerâmica, constituindo a forma mais frequente no Penedo do Lexim, os copos 

materializam uma forma completamente nova, sem paralelos anteriores. Esta ruptura 

morfológica com o reportório cerâmico prévio constituiu um dos principais argumentos 

para defender uma origem exógena para estes recipientes. 
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Podemos também observar-se diferenças claras ao nível da função, ainda que 

algumas das taças de pequena dimensão também pudessem ser utilizadas para beber. A 

sua inserção no quotidiano destas comunidades resulta de difícil compreensão. 

Retomando a reflexão de Victor S. Gonçalves “ se mais que um eventual artefacto de 

«luxo», eles tiveram uma função específica no conjunto polivalente das funções 

desempenhadas pela cerâmica, essa função foi curta e não correspondeu certamente a 

uma necessidade básica” (Gonçalves, 1989, p. 449). 

Avaliando as semelhanças e dissemelhanças, podemos considerar que se trata de 

uma mesma gramática decorativa, aplicando técnicas idênticas. Esta equivalência está 

bem atestada na dificuldade sentida para classificar alguns dos fragmentos antes do seu 

desenho. Os fragmentos de bordo de taças, que incluem o motivo “clássico” das bandas 

de linhas horizontais, podem facilmente confundir-se com fragmentos de bordos de 

copos que apresentam o mesmo padrão decorativo, apresentando idêntica técnica de 

decoração e semelhante tipo de pasta. Por este motivo, considero que a temática dos 

copos não pode ser analisada individualmente, contrariamente ao que tem sido 

efectuado ultimamente (Ferreira, 2003; Amaro, 2008), sobretudo quando os conjuntos 

cerâmicos publicados são praticamente inexistentes. João Luís Cardoso chama a atenção 

para a existência de formas “híbridas” entre copos e taças (Cardoso, 2006, p. 26). 

O carácter de «luxo» dos copos, de origem exógena, face às taças, expressão das 

“imitações locais” de carácter indígena, constitui um modelo explicativo tentador mas é 

necessário aferir questões de cronologia e de representatividade. 

 
QUADRO 6.21: LEITURA COMPARATIVA DA PRESENÇA DE COPOS E 

TAÇAS 

Sectores 
Copo Taça 

Nº % Nº % 
Locus 1 76 35% 108 43% 
Locus 2 0 0% 0 0% 
Locus 3 0 0% 2 1% 
Locus 3b 139 64% 134 53% 
Locus 4 0 0% 0 0% 
Locus 5 2 1% 6 2% 
Locus 6 0 0% 2 1% 

TOTAL 217 100% 252 100% 
 

Se consideramos o critério da frequência / raridade então verificamos que o 

número de taças é equivalente ao dos copos, ascendendo a 53% do grupo decorativo das 

cerâmicas caneladas finas. Esta relação quantitativa terá de ser confirmada noutros 

conjuntos contemporâneos, introduzindo uma nova variável à discussão. Os atributos de 
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excepção dos copos já tinham sido questionados com Alto do Dafundo, um sítio aberto 

com copos canelados que apresentam pastas pouco compactas e com mau tratamento de 

superfícies. 

Para além da questão cronológica, podemos ainda considerar a questão 

funcional: qual o motivo que originou a importância dos copos canelados? Se 

considerarmos que os copos tinham uma função de «luxo» (Gonçalves, 1989, p. 449) e 

que não correspondem a «funções básicas» (ibidem, p. 449) a sua relativa proliferação 

resulta de difícil compreensão. A cronologia também poderá aferir a relação entre estas 

cerâmicas. Até ao momento, não foi possível identificar uma diacronia entre copos e 

taças confirmada cronometricamente. Ambos surgem nos primeiros séculos do 3º 

milénio, não se podendo aplicar o mesmo modelo dos vasos campaniformes, com o 

aparecimento inicial do “bell beaker” seguido da panóplia das réplicas locais. Podemos 

admitir que a vida das taças caneladas terá sido mais prolongada que a dos copos 

canelados, que apresentam uma distribuição geográfica e um âmbito cronológico mais 

limitados. Esta duração mais prolongada poderá também ter motivado uma maior 

expressão das taças caneladas em contextos funerários, surgindo em número muito 

maior que os copos nas necrópoles da Península de Lisboa e suscitando a representação 

num suporte de cariz simbólico, nos artefactos votivos de calcário (Gonçalves, 2003). 

Temos consciência que nem todos os indivíduos que integram este grupo foram 

decorados com caneluras (existindo incisões) e nem todos apresentam paredes finas mas 

optou-se pela designação genérica de “cerâmicas caneladas finas”. 

 
6.6.4.3.1. Copo canelado 

 

Os copos canelados são, a par das fortificações e da metalurgia, parte de um 

pacote que é recorrentemente utilizado como argumento pró-orientalista e pró-

indigenista (Gonçalves, 1989). Apesar disso, são muito escassas as abordagens que 

estudam estes recipientes ao nível morfológico e decorativo. A recente análise efectuada 

para Vila Nova de São Pedro (Ferreira, 2003) é um contributo importante, ainda que, o 

estudo isolado deste tipo de cerâmicas seja de alguma forma propiciadora do rótulo 

“cerâmica de importação”. A análise formal e estatística do conjunto do Penedo do 

Lexim, integra-se num projecto mais alargado de análise dos copos, dirigido por Victor 

S. Gonçalves e pela signatária, cruzando dados de necrópoles e povoados. 
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Em cerâmica (com tratamentos e decorações bem diferenciadas), em calcário ou 

até mesmo em osso, o copo surge em contextos de necrópoles bem diversos (grutas 

artificiais, tholoi, antas) e em povoados com características formais diversas. A sua 

provável funcionalidade não teria correspondência anterior nos conjuntos artefactuais 

no Sul peninsular, estando praticamente ausente em povoados mais meridionais. 

Ocasionalmente, surgem copos em contextos de necrópoles atribuíveis ao 3º milénio 

(tholoi) em alguns contextos habitacionais (nomeadamente na área de Badajoz), mas 

sem as características formais, de pastas e decorações dos recipientes da Baixa 

Estremadura. 

O grau de fragmentação destes recipientes dificulta a elaboração de catálogos de 

formas e decorativos. O número de indivíduos para estudo é relativamente reduzido a 

avaliar pelas publicações disponíveis para os principais sítios: 

• Vila Nova de São Pedro: 229 fragmentos classificáveis – não são 

indicados valores para as peças não desenháveis (colecção depositada no Museu 

Arqueológico do Carmo, in Ferreira, 2003, p. 197); 

• Leceia: 230 fragmentos (quantificação efectuada a partir da publicação 

monográfica da cerâmica decorada, in Cardoso, 2006); 

• Zambujal: 644 fragmentos, dos quais apenas se possui referências 

estratigráficas para 428 exemplares (escavações 1964-1973 in Kunst, 1996). 

 

Comparativamente com os números acima apresentados, o total de fragmentos 

recolhidos no Penedo do Lexim, com uma área total escavada muito menor, é 

consideravelmente elevado, ascendendo a 217 fragmentos.  

 
QUADRO 6.22: LEITURA COMPARATIVA DA PRESENÇA DE 

COPOS EM ZAMBUJAL E PENEDO DO LEXIM 

  
ZAMBUJAL LEXIM 
Nº % Nº % 

Cerâmica 110666 99,6% 10402 98,0% 
Copos 428 0,4% 217 2,0% 

Total 111094 100,0% 11300 100,0% 
 

Apenas está disponível a quantificação absoluta do número de fragmentos para 

Zambujal (campanhas de 1964 a 1973) e esta indica que os copos correspondem a 0,4% 

do total da cerâmica. Em idêntica análise aplicada ao Penedo do Lexim verificamos que 

os copos ascendem a 2%. Porém, é necessário matizar este valor com a própria história 
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de ocupação dos povoados: Penedo do Lexim tem uma ocupação relativamente curta, 

centrada na primeira metade do 3º milénio enquanto o Zambujal apresenta uma 

ocupação mais longa onde o campaniforme (praticamente ausente do Penedo do 

Lexim), ocupa uma parte importante da história de ocupação do sítio.  

Em relação aos outros sítios, nomeadamente Vila Nova de São Pedro, é provável 

que, em escavações antigas, os métodos de recolha não fossem exaustivos, sem 

crivagem sistemática de terras e, sobretudo, não se procedendo à análise exaustiva de 

todos os fragmentos. Os fragmentos de bojo, por exemplo, podem oferecer alguma 

dificuldade de identificação. Este é mais um dos motivos que desaconselha a análise 

isolada dos copos canelados face à restante cerâmica. 

O conjunto do Penedo do Lexim integra 217 indivíduos, que surgem quase 

exclusivamente no locus 1 (35%) e no locus 3b (65%). A ausência dos copos canelados 

em alguns dos loco (2, 4 e 6) reflecte uma clara tendência do faseamento estratigráfico 

deste sítio. 

Em locus 3b regista-se o número mais elevado de copos (139), constituindo 

sectorialmente o tipo de decoração mais abundante, a par das taças caneladas. Esta 

presença é compreensível, uma vez que é no locus 3b que se encontra conservado o 

mais relevante nível do Calcolítico inicial. A distribuição estratigráfica confirma essa 

leitura, concentrando-se os copos nas camadas de ocupação do Calcolítico inicial (UE 7 

e 7b), em associação às estruturas identificadas (5, 9, 14, 19, 17). É particularmente 

relevante o contexto UE 9 e UE 14, que foi datado crono metricamente de 2890-2620 e 

2860-2490 a.n.e., respectivamente. 

Quanto ao locus 1, deve ser realçado que são muito escassos os fragmentos das 

camadas superficiais (UE 1) e do solo de abandono (UE 2), facto que parece indicar, 

que apesar das perturbações, a estratigrafia do sector não se encontra completamente 

remexida. Destaca-se a presença de copos canelados em UE 19, camada de base que foi 

inicialmente classificado como do Neolítico final face à presença de bordos denteados e 

de vasos carenadas (Sousa, 2003). Esta presença de copos poderá ser explicada por dois 

tipos de factores: 

1. Factor cultural: fase de transição bordos denteados e copos canelados, 

correspondendo aos primeiros séculos do 3º milénio; 

2. factor crono-estratigráfico: perturbação da camada de base que teria sido afectada no 

Calcolítico pleno. As datações obtidas para a camada base do locus 1 não foram 

conclusivas, podendo, eventualmente existir sobreposições ininteligíveis. 
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Também em Leceia se regista na Camada 3 (datada do Calcolítico inicial), a 

presença de 32 fragmentos de bordos denteados para 166 copos canelados. João Luís 

Cardoso avança com explicações estratigráficas para esta presença, afastando de alguma 

forma a continuidade das produções cerâmicas: “a irregularidade do contacto da 

Camada 4 com a Camada 3, explica que, no decurso das escavações, fosse difícil ou 

mesmo impossível identificar claramente a transição entre ambas; tal dificuldade estará 

na origem de materiais de épocas diferentes, por processos mecânicos decorrentes da 

própria escavação (Cardoso, 2006, p. 25). 

Se o aparecimento dos copos canelados na ocupação do Penedo do Lexim 

oferece algumas dúvidas, é mais clara a definição do seu terminus. É a leitura sectorial 

que oferece mais informação, indicando que a leitura do faseamento de ocupação deste 

sítio deve também ser efectuada horizontalmente. Os copos estão praticamente ausentes 

dos sectores cuja principal fase de ocupação se integra em meados do 3º milénio, no que 

se convencionou apelidar de Calcolítico pleno: locus 5 e locus 6 praticamente não 

registam fragmentos de copos. Quanto ao locus 1, os copos apenas representam 12% do 

total da cerâmica decorada, contrastando com os 28% que se registam no locus 3b. Estes 

valores diferenciados traduzem as diferentes histórias de ocupação dos dois sectores: 

locus 3b com uma ocupação concentrada no Calcolítico inicial e locus 1 com um âmbito 

cronológico que abrange todos as fases de ocupação de Penedo do Lexim. Estas 

distribuições estratigráficas confirmam que durante o Calcolítico pleno existe uma 

diminuição / desaparecimento dos copos canelados. 

A questão da quantificação dos copos relaciona-se com a sua importância 

relativa nos vários níveis de ocupação e valida a representatividade da amostra para o 

estabelecimento de catálogos decorativos e morfológicos. Uma das principais 

dificuldades que oferece a esta sistematização é o estado fragmentado destes recipientes.  

São muito escassos os copos canelados de forma integramente reconstituível que 

foram recolhidos em contexto de povoado, correspondendo praticamente a um exemplar 

por sítio: em Zambujal e Leceia conta-se um exemplar completo, para Vila Nova de São 

Pedro quatro recipientes. Em Penedo do Lexim foi também recolhido um único 

exemplar de perfil completo (IGN.017.05774), com organização decorativa semelhante 

ao exemplar do Zambujal (Sangmeister e Schubart, 1981, tafel 59). Ainda que a este 

universo se adicionem os exemplares de copos canelados provenientes de necrópoles 

(como o de Quinta do Anjo, Palmela), o corpus de base é extremamente limitado. 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             262 

71

91

54

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

bordo bojo fundo forma completa

 
Fig. 6.84: Estado de conservação dos copos canelados de Penedo do Lexim 

 

O grau de fragmentação condiciona a reconstituição morfológica e também a 

decomposição em motivos decorativos. Ainda que a técnica decorativa esteja 

estreitamente relacionada com a gramática decorativa, será necessário proceder a uma 

análise individualizada dos motivos decorativos e das respectivas técnicas utilizadas. 

Apesar das muitas linhas escritas sobre copos canelados, até ao momento ainda 

não foi apresentada qualquer sistematização sob a forma de catálogo decorativo, embora 

sejam usualmente identificados os principais motivos. A gramática decorativa é 

relativamente restrita e o número de variáveis poderia ainda ser mais reduzido se a 

amostra classificável não se encontrasse tão fragmentada. 

Consideraram-se genericamente dois grandes subgrupos: 

1. Copos com motivos decorativos simples, apresentando bandas de linhas 

horizontais agrupadas junto ao bordo (CP 1.1.) ou ao fundo (CP.1.2.), correspondendo 

muito provavelmente a exemplares em que os dois motivos se encontravam associados 

(CP. 1.3.). Em Vila Nova de São Pedro e em Leceia, surge ainda uma outra variante 

com uma terceira banda de linhas horizontais na parte mesial do copo (CP.1.4).  

2. Copos com motivos decorativos complexos, incluindo os seguintes motivos: 

linhas espinhadas compartimentadas por linhas verticais (CP 2.1,1.), linhas 

ziguezagueantes (CP. 2.1.2.), serpentiformes (CP 2.2.), guirlandas semicirculares (CP 

2.3.) e as linhas intercruzadas (CP 2.4). É provável que estes motivos fossem sempre 

associados à banda de linhas horizontais (CP 1.1.), estando essa associação 

documentada para todos os motivos atrás mencionados. A banda de linhas horizontais 

junto ao fundo (CP 1.2.) não surge associada usualmente a copos decorados 

integralmente em toda a superfície (Cardoso, 2006, p. 25). Em alguns casos não foi 

possível determinar o tipo de motivo decorativo complexo, sendo então designado por 
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CP2, correspondendo a linhas oblíquas que podem corresponder ao motivo CP 2.1.1. 

(linhas espinhadas com linha vertical) ou linhas ziguezagueantes.  

 
QUADRO 6.23: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS COPOS CANELADOS 

MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

CP 0   Liso 
 

CP 1 

Motivo simples 
CP.1.0  Linha isolada junto ao bordo 
CP 1.1.  Conjunto de duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto 

ao bordo 
CP. 1.2.  Conjunto de duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto 

ao fundo 
CP 1.3.  Conjunto de duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto 

ao bordo e ao fundo 
CP 1.4  Conjunto duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto ao 

bordo, ao fundo e na parte mesial do recipiente 
CP 1.5  Linhas horizontais espaçadas que cobrem todo o recipiente 

(VNSP e Leceia) 

 
 CP. 2. Motivo compósito 

CP. 2 

CP. 2.1. 

. 

Linhas oblíquas 

CP. 2.1.1. Linhas oblíquas ziguezagueantes compartimentadas por 
linha vertical (motivo espinhado) – motivo vertical 

CP. 2.1.1.A Linhas obliquas ziguezagueantes compartimentadas por 
linha vertical (motivo espinhado) + CP 1.1. 

CP. 2.1.2. Linhas oblíquas ziguezagueantes - motivo horizontal 

CP. 2.1.2. A Linhas oblíquas ziguezagueantes - motivam horizontal + 
CP. 1.1 

CP. 2.2 Linha(s) serpentiforme(s) verticais 

CP. 2.3. 

CP 2.3 Guirlandas semicirculares 

CP. 2.3.2. Guirlandas semicirculares com elementos ogivais 

CP. 2.3. A Guirlandas semicirculares + CP. 1.1. 

CP. 2.4. 
Linhas entrecruzadas 

CP. 2.4. A Linhas entrecruzadas + CP. 1.1 

CP. 2.5  CP 1.1. + CP 2.1.1 + CP. 2.2 

CP. 2.6.  Linhas verticais 

 

Os dois grupos decorativos atrás mencionados correspondem a diferenciadas 

abrangências dos campos decorativos: os motivos simples relacionam-se com uma 

decoração parcial enquanto os motivos complexos tendem a cobrir integralmente a 

superfície da peça. A decoração integral da superfície da peça é aliás uma característica 
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exclusiva dos copos, estando ausente quer das taças caneladas e das cerâmicas 

decoradas do Grupo Folha de Acácia. 

Podemos ainda associar os motivos decorativos simples a uma gramática 

horizontal e os motivos complexos a uma gramática vertical. Aliás, os motivos de 

tendência vertical são muito escassos nas cerâmicas decoradas calcolíticas. 

A presente sistematização foi efectuada com elementos relativos ao conjunto do 

Penedo do Lexim e a uma base de dados elaborada através da publicação da cerâmica 

decorada de Leceia (apud Cardoso, 2006). Do conjunto de motivos decorativos 

identificados apenas CP. 1.4, CP.1.6. e CP 2.6. não se encontram no reportório de 

motivos decorativos do Penedo do Lexim.  

No conjunto do Penedo do Lexim, dominam claramente os motivos decorativos 

simples constituindo 83% do conjunto. O maior número de motivos CP 1.1. reflecte 

naturalmente o padrão de fragmentação destes copos.  

 
QUADRO 6.24:  

MOTIVOS DECORATIVOS PRESENTES EM PENEDO DO LEXIM 
MOTIVO Nº % 

CP 0 Liso 2 1,0% 
CP 1.0 Linha isolada junto ao bordo  0 0,0% 
CP 1.1 Faixa horizontal - linhas junto ao bordo 129 62,3% 
CP. 1.2 Faixa horizontal - linhas junto ao fundo 39 18,8% 
CP. 1.3. Faixa horizontal -linhas junto ao bordo e fundo 1 0,5% 
CP. 1.4. Faixa horizontal -linhas junto ao bordo, fundo, área mesial 0 0,0% 
    
CP 2. Motivo compósito indeterminado 13 6,0% 
CP 2.1.1. Espinhado vertical com linha horizontal 22 10,1% 
CP. 2.1.2. Linhas ziguezagueantes 3 1,4% 
CP. 2.2. Serpentiforme 1 0,5% 
CP. 2.3. Guirlandas semicirculares 2 0,9% 
CP. 2.4. Linhas intercruzadas 1 0,5% 
CP. 2.5. Motivo compósito CP1 + CP 2.1.1 + CP 2.1.2 1 0,5% 
CP. 2.6. Linhas verticais   

TOTAL 217 100% 
 

Entre os 35 fragmentos que podem ser integrados nos motivos compósitos 

domina o motivo CP.2.1.1: trata-se de um motivo de pendor vertical que parece 

mimetizar também as folhas de uma árvore, orientadas para o topo do vaso ou 

pendentes para a sua base: no fundo trata-se do mesmo conceito que o das “folhas de 

acácia”. Por vezes este motivo é interrompido por um campo horizontal não preenchido 

(Kunst, 1996, fig. 9-a). A questão dos significados das decorações geométricas será 
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retomada numa discussão geral sobre as gramáticas decorativas das cerâmicas 

calcolíticas estremenhas. 

Aplicando este esquema descritivo a Leceia (base de dados realizada a partir de 

Cardoso, 2006) verificamos que há um paralelismo na distribuição dos motivos 

decorativos encontrados em Penedo do Lexim. Em Leceia, os motivos decorativos 

simples ascendem a 70% (contra os 83% de Penedo do Lexim), registando-se também a 

importância dos motivos CP 1.1. (n. 95 – 41%) e CP 1.2. (n. 60 – 26%). Os motivos 

compósitos registam também a importância do motivo CP 2.1.1 (linha horizontal 

compartimentando linhas oblíquas) que ascende em Leceia a 14% do conjunto.  

O motivo decorativo de CP 2.1.1. foi efectuado predominantemente com uma 

técnica decorativa nova, o brunimento ou com caneluras leves. Verifica-se uma 

tendência dos motivos simples serem executados com caneluras e dos motivos 

compósitos com decorações muito ténues e superficiais, aqui designadas como 

brunimento. 

 
QUADRO 6.25:  

MOTIVOS E TÉCNICAS DECORATIVAS DOS COPOS CANELADOS 
MOTIVO Incisão can. prof. can. média can. Leve can. brunido brunido TOTAL 
CP 1.1 8 1 97 22 0 1 129 
CP. 1.2 4 0 34 3 0 1 42 
CP. 1.3. 0 0 1 0 0 0 1 
         
CP 2 1 0 8 1 0 3 13 
CP 2.1.1. 0 0 0 2 16 4 22 
CP. 2.1.2.  0 0 0 0 3 0 3 
CP. 2.2. 0 0 1 0 0 0 1 
CP. 2.3. 0 0 0 0 0 2 2 
CP. 2.4 0 0 1 0 0 0 1 
CP. 2.5 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 13 1 142 28 19 12 215 
 

A designação copo canelado corresponde à técnica utilizada na maior parte dos 

copos: 89% dos copos foram decorados com caneluras. A canelura corresponde a uma 

técnica de decoração que depreende a aplicação de um punção rombo com distintas 

espessuras e diferentes profundidades de preensão. Esta técnica decorativa surge com 

grande expressão no Calcolítico e, embora não seja exclusiva da Estremadura, é uma 

das principais características da cerâmica decorada desta região. O uso das caneluras é 

quase hegemónico entre as cerâmicas decoradas do Penedo do Lexim, ascendendo a 

63%. A técnica das “caneluras” irá desaparecer completamente no final do Calcolítico, 
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estando praticamente ausente das técnicas do campaniforme, que recorre à impressão e 

à incisão. 

Para o conjunto das decorações caneladas, foram consideradas três categorias:  

1. caneluras leves, que praticamente se confundem com brunimento (embora 

exista uma ligeira depressão da pasta); 

2. caneluras médias, bem marcadas na superfície da peça e que constituem 65% 

do total das técnicas decorativas usadas nos copos; 

3. caneluras profundas, técnica usualmente utilizada para cerâmicas do “Grupo 

Folha de Acácia” registando-se um copo decorado com esta técnica evidenciando que os 

vários grupos decorativos não são estanques. 

Embora existam algumas caneluras irregulares, a generalidade das peças 

apresenta uma grande padronização ao nível da largura das caneluras e do seu 

espaçamento. Frequentemente a largura da canelura é exactamente igual ao 

espaçamento. A maior parte das caneluras apresenta uma largura que ronda os 2 mm e o 

espaçamento maioritário é de 3 mm. Esta grande regularidade parece indicar que a 

aplicação das bandas de linhas horizontais pudesse ser efectuada com o auxílio de uma 

matriz de espaçamento determinado. 

A técnica das caneluras surge também em associação ao brunimento, o qual é 

usado praticamente só para a execução dos motivos compósitos. Numa relação directa 

entre motivo e técnica decorativa. O uso de brunimento como decoração das cerâmicas 

surge apenas no Calcolítico (e especialmente na Estremadura), estando presente quer 

para a execução de decorações quer (residualmente) como tratamento de superfície. 

Isolado (5%) ou em associação com caneluras (9%), o brunimento é a segunda técnica 

mais utilizada para a decoração dos copos canelados. 
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Fig. 6.85: Largura e espaçamento das caneluras de Penedo do Lexim – copos canelados 

 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             267 

A incisão surge residualmente, com 6% do conjunto, correspondendo quase 

exclusivamente a motivos simples. Apesar do conjunto não ser muito numeroso (13 

peças), deve ser destacado o facto da maior parte das peças ser oriunda de níveis do 

Calcolítico pleno (UE 8 e 9 de locus 1) o que pode reflectir uma produção mais tardia 

deste tipo de peças. Estas proporções das técnicas decorativas encontram paralelo para 

Vila Nova de São Pedro (Ferreira, 2003), onde as caneluras são também maioritárias. 

Se podemos avançar um pouco na análise das técnicas e gramáticas decorativas, 

a reconstituição de formas reveste-se de maiores dificuldades. Dos 115 fragmentos de 

fundos e bordos apenas foi possível calcular o diâmetro a 44 recipientes, 20 dos quais 

fundos. Por este motivo, não se considera possível efectuar uma sistematização de 

formas para os copos canelados. Recentemente foi apresentada uma proposta de 

catálogo de formas que identifica cinco formas, com duas variantes (Ferreira, 2003, p. 

197). Contudo, sendo os copos formas que integram a justaposição de duas formas 

geométricas, resulta muito arriscado efectuar este exercício de classificação.  

No presente trabalho optou-se por apenas individualizar dois tipos de recipiente: 

 
Fig. 6.86: Formas dos copos canelados 

 

• C1. A - copos troncocónicos, com fundos tendencialmente convexos, e forma 

ligeiramente hiperbolóide, correspondendo a 85% do conjunto. Poderíamos 

eventualmente identificar exemplares de corpo troncocónico, com o fundo de diâmetro 

mais reduzido, abrindo para o bordo. Esta subvariante encontra-se escassamente 

representada, estando presente nas reconstituições de forma de alguns exemplares de 

copos de Vila Nova de São Pedro. 

• C1 B- copos troncocónicos invertidos, com paredes tendencialmente rectas e 

fundos também convexos (15%). 

Esta forma e as respectivas variantes constituem um dos casos onde se regista a 

associação directa e exclusiva de uma forma a uma decoração. Os fundos são 

maioritariamente convexos, com índices de convexidade entre 0,4 e cm. Os copos 
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apresentam bordos maioritariamente de perfil arredondado (53%), seguindo-se os perfis 

em bisel (29%) e os perfis planos (18%). A maioria dos copos apresenta bordos 

exvertidos (64%), características das formas hiperbolóides. 
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Fig. 6.87: Diâmetros dos copos (cm) 

 

Para Vila Nova de São Pedro foi proposta uma hierarquização das dimensões 

dos copos calculando-se as suas capacidades (Ferreira, 2003, p. 201). Existindo apenas 

quatro copos no referido sítio arqueológico, que permitem este cálculo, e um em Penedo 

do Lexim, consideramos que não existe sustento arqueográfico para o estabelecimento 

de categorias com base em cálculos de capacidade. Contudo, se observarmos os 

diâmetros máximos podemos verificar que existem classes de recipientes ao nível da 

dimensão. A tendência geral do Penedo do Lexim acompanha os cálculos efectuados 

para Vila Nova de São Pedro, embora neste sítio arqueológico o módulo de dimensão 

seja sensivelmente superior. Numa leitura mais fina, verificamos que a maior parte dos 

copos apresentam diâmetros entre 11 e 13 cm de diâmetro. Estas dimensões podem 

traduzir diferentes utilizações: o copo IGN.017.11479 com 5,4 cm teria possivelmente 

uma função distinta do copo IGN.017.05633 com 21,8 cm. Também as espessuras das 

paredes dos copos parecem indicar a presença de categorias no que se refere à 

dimensão: a generalidade dos fragmentos apresenta uma espessura média (0,5 a 0,7 cm 

– 49%), mas um número considerável é fino (menor de 0,5 cm – 36%) e alguns 

exemplares são espessos (superior a 0,7cm – 16%). 

A questão da dimensão remete-nos uma vez mais para a funcionalidade. A 

utilização destes “copos” para o consumo de líquidos é óbvia, mas ainda não foram 

efectuadas quaisquer análises que nos permitam determinar a natureza da bebida que 

seria aqui consumida. Recentes análises efectuadas para os recipientes cerâmicos da 

Cueva 3 de Huescas revelaram um mundo até hoje desconhecido do panorama 
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peninsular: foram identificados vestígios de peixe, porco, trigo, hidromel e cerveja sem 

uma distinção especial entre cerâmicas campaniformes e lisas (Bueno Ramirez, et al, 

2009, p. 67). Se aceitarmos a proposta de Michael Kunst que coloca os copos como 

antepassados dos vasos campaniformes, então seria fundamental compreender se os 

copos, tal como é proposto para os bell beakers (Sherratt, 1987), apresentam sinais de 

terem sido utilizados para o consumo de bebidas alcoólicas. A cerâmica campaniforme 

integra uma variedade de formas e de prováveis funções (Guerra-Doce, 2006) que a 

distingue dos copos: morfologicamente a função destes pequenos recipientes 

hiperbolóides ou cilíndricos era seguramente relacionada com o consumo de líquidos. 

Também as análises comparativas dos copos canelados, da cerâmica lisa e dos barreiros 

de argila identificados poderão esclarecer a origem deste recipiente cerâmico outrora 

classificado como Cerâmica de Importação. 

Foram macroscopicamente identificados 10 grupos de copos, constituídos de 

acordo com as suas características técnicas. A individualização dos grupos foi efectuada 

segundo critérios de tratamento de superfície, cor, dimensão e tipo de componente não 

plástico, compacidade e cozedura (por esta ordem de importância). 

Genericamente podemos encontrar três categorias:  

A. pastas compactas, com bons acabamentos de superfície (C1, C2, C3, C6); 

B. pastas semi-compactas, com aplicação de aguadas (C7, C10); 

C. pastas friáveis, com componentes não plásticos abundantes e de maior 

dimensão (C4, C5). 
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Fig. 6.88: Grupos de fabrico dos copos canelados 

 

Em termos quantitativos, verificamos que as pastas cuidadas dominam, 

ascendendo a 59% do conjunto. Os copos, que apresentam compacidades friáveis / 
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semi-compactas com acabamento menos cuidado, correspondem ao segundo grupo mais 

representativo (24 %). 

A qualidade das pastas dos copos canelados foi desde sempre realçada como 

critério de distinção da denominada cerâmica de “luxo” (Blance, 1961), perspectiva de 

alguma forma questionada pelo aparecimento dos copos do Alto do Dafundo 

(Gonçalves e Serrão, 1978) em contexto aberto e com pastas pouco compactas. Quando 

conferimos atributos valorativos (melhor tratamento de superfície, pastas mais 

compactas…) temos de o fazer face ao conjunto das cerâmicas contemporâneas, não 

apenas analisando o conjunto de per se. No caso do conjunto do Penedo do Lexim 

optou-se por estudar não só toda a cerâmica decorada e os conjuntos específicos das 

unidades estratigráficas seleccionadas para estudo integral (UE 19, 7, 8 e 9).  

São escassos os conjuntos comparativos provenientes de escavações cientificas. 

Quanto a Leceia, está apenas disponível a quantificação efectuada para as campanhas de 

1982/1983, nas quais só se recolheram dois fragmentos de copo (Cardoso, Soares e 

Silva 1983/84, p. 55). Para Vila Nova de São Pedro, retomam-se mais uma vez as 

considerações valorativas: “(…)  pastas de muito boa qualidade (5,2%), pastas de boa 

qualidade, homogéneas e compactas (51,1%), pastas medianas, semi-homogéneas e/ou 

semi-compactas (25,8%), e pastas que, apesar de não serem más, são de pior qualidade 

(17,9%) (Ferreira, 2003, p. 21). Na bibliografia dominam as observações de carácter 

genérico que salientam a qualidade das pastas dos copos. Savory avança com as 

características técnicas destas cerâmicas: “o mesmo desengordurante micáceo e a 

preferência por engobes escuros sobre superfícies avermelhadas” (Savory, 1983/84, p. 

27).  

Esta tendência, referida por Savory para Vila Nova de São Pedro, encontra-se de 

alguma forma reflectida no conjunto do Penedo do Lexim: a mica é o componente não 

plástico dominantemente mais usado em quase todos os grupos, à excepção dos grupos 

de pasta mais grosseira (C5, C8, C9). É particularmente relevante a ausência de quartzo 

nos copos (excepção do grupo grosseiro de C9), contrastando com o que se regista para 

a restante cerâmica, nomeadamente no grupo da cerâmica decorada: 88% das cerâmicas 

decoradas do Penedo do Lexim apresentam quartzo como desengordurante, ou seja, 

praticamente apenas os copos não integram este mineral nas suas pastas. Para Vila Nova 

de São Pedro, refere-se a presença de “partículas de quartzo e/ou mica, por várias vezes 

de moscovite e algumas de biotite, sendo que desengordurantes como o calcário e o 

feldspato são mais raros” (Ferreira, 2003, p. 203). O significado destas ausências / 
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presenças apenas pode ser objectivado no quadro de um projecto mais amplo como o 

que se encontra em curso pela UNIARQ.  

O engobe escuro referido por Savory não encontra expressão clara em Penedo 

do Lexim: apesar de ser maioritária a aplicação de aguadas mais escuras, esta apenas se 

encontra nos grupos C6, C7 e C10 existindo mesmo grupos que apresentam aguadas 

muito claras (C1). Não há uma padronização ao nível da cozedura, com um ligeiro 

predomínio das cozeduras em ambiente oxidante (39%), ainda que estejam 

representadas em proporções equitativas as cozeduras redutoras com arrefecimento 

oxidante (27%), redutora (24%) e oxidante com arrefecimento redutor (10%). 

Tratando-se de um recipiente de “excepção” é compreensível o tipo de pasta 

cuidada, praticamente todos os fragmentos são compactos e semi-compactos. Apenas 

36% do total das peças apresenta pastas com compacidade elevada, dominando as 

cerâmicas semi-compactas (62%) e existindo mesmo um pequeno conjunto friável 

(2%).  

Em termos do tratamento de superfície, regista-se o recurso recorrente à 

aplicação de aguadas (47%), provavelmente com uma função de impermeabilização, 

considerando a função de contentor de líquidos (provavelmente para consumo dos 

mesmos). Algumas das técnicas de tratamento de superfície são usadas em associação, 

por exemplo, a aplicação de aguadas com polimento ou alisamento. Apesar disso, um 

grande número de fragmentos apenas apresenta alisamento, sem qualquer aplicação de 

aguada (integrando quer decorações simples quer compósitas), com 44% do conjunto e 

um número reduzido (4%) apresenta as superfícies externas rugosas. 

 

3.6.4.3.2. Taça(s) caneladas 
 

As taças caneladas têm sido associadas sistematicamente aos copos canelados 

com múltiplas interpretações do seu significado. Questiona-se a sua eventual 

“contrapartida indígena do copo canelado” (Gonçalves, 2003), apontam-se “formas 

híbridas” entre copos e taças (Cardoso, 2006). Há um paralelismo entre os copos 

canelados versus taças caneladas com a situação que decorre da relação entre os vasos 

campaniformes marítimos e as subsequentes cerâmicas do grupo campaniforme. Esta 

perspectiva parte do pressuposto que os copos têm uma origem exógena e que estas 

cerâmicas se “reproduzem” em recipientes de tradição local. Ora, até ao momento não 

está comprovado nem a primeira nem a segunda premissa. 
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Apesar da associação entre copos e taças ser recorrente na bibliografia 

arqueológica, são escassos os estudos específicos destes recipientes. Relativamente a 

contextos domésticos contemporâneos, apenas para Leceia se encontra publicado um 

conjunto significativo de taças caneladas (Cardoso, 2006), englobando 220 exemplares. 

Esta quantificação elaborada a partir das estampas publicadas é por vezes difícil de 

classificar através do desenho. O conjunto do Penedo do Lexim inclui 252 exemplares, 

144 dos quais correspondem a bordos e 106 a bojos, com apenas 2 exemplares de perfil 

completo. 

Independentemente da relação cultural entre copos e taças, podemos encontrar 

pontos de contacto entre estes dois recipientes decorados. Em primeiro lugar, copos e 

taças partilham idêntica técnica decorativa: as caneluras. Esta técnica encontra-se 

documentada desde o Neolítico antigo, nomeadamente no Alentejo Central, em Valada 

do Mato, mas curiosamente, está ausente de contextos do Neolítico antigo da Península 

de Lisboa, como do sítio de São Pedro de Canaferrim na Serra de Sintra (Simões, 1998). 

Na análise das cerâmicas caneladas de Leceia decorre uma descrição impressiva desta 

técnica decorativa: “aplicação de uma ponta romba, deslizando sobre a superfície dos 

recipientes (…) a aplicação da referida ponta deu-se quando a pasta ainda se encontrava 

mole, sendo tal conclusão evidenciada pelas rebarbas observadas de ambos os lados dos 

sulcos, especialmente dos mais profundas. Contudo, nalguns casos, pela sua fina 

execução, as decorações devem ter sido efectuadas na superfície já seca, dos recipientes 

antes deles terem sido submetidos a cozedura” (Cardoso, 2006, p. 27). 

O uso das caneluras mantém-se nas cerâmicas decoradas do Calcolítico pleno, 

embora seja no Grupo das Cerâmicas Caneladas Finas que se regista o seu predomínio 

estatístico, nomeadamente das caneluras de profundidade média e reduzida. 

22%

58%

16%

2% 1%
6%

66%

13%

1%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

incisão can média can leve can prof brunido

taças
copos

 
Fig. 6.89: Leitura comparativa das técnicas decorativas utilizadas no Grupo das Cerâmicas Caneladas Finas 

Comparativamente, verificamos que existe equivalência genérica entre as 

técnicas usadas na execução de decorações em copos e taças. As únicas distinções 
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concretas situam-se ao nível da incisão, mais abundante nas taças e no brunimento, 

técnica que é mais frequente nos copos. Para além desta particularidade, registam-se 

ainda diferenças formais ao nível da execução das caneluras, mais regulares entre os 

copos. 

Também a gramática decorativa regista um paralelismo formal entre copos e 

taças. Ambos conjuntos são dominados pela presença de um motivo linear simples, 

composto por linhas agrupadas na extremidade do recipiente. Os fragmentos que 

possibilitam a leitura integral da banda horizontal permitem registar uma largura da 

faixa entre 0,9 e 2,6 cm, constituídos por um conjunto variável até sete linhas. 

Comparativamente, as bandas decoradas dos copos são ligeiramente mais largas, entre 

1,2 cm e 2,8 cm. Para além destes motivos simples regista-se ainda a presença de 

motivos compósitos, sempre associados às bandas de linhas horizontais. 

No que se refere às dimensões, encontramos um amplo leque de diâmetros 

externos das taças caneladas, incluindo exemplares muito pequenos (inferior a 5 cm, 

2%) e recipientes de maiores dimensões (entre 25 a 30%). Tal como para os copos, há 

taças de dimensão pequena (diâmetro inferior a 10 cm – 32%), média (diâmetro entre 10 

e 15 cm – 29%) e grande (diâmetro superior a 15cm – 39%). Esta heterogeneidade das 

dimensões das taças contrasta com os copos, cujos diâmetros se concentram entre 11 e 

13 cm. Também ao nível das espessuras se observa uma maior robustez das taças, ainda 

que exista uma percentagem considerável com espessuras inferiores a 0,5 cm (27% das 

taças contra 36% dos copos).  

O ponto de contacto mais evidente é a idêntica integração estratigráfica que 

apresenta, uma vez que surgem em associação directa nas camadas de ocupação 

integráveis no Calcolítico inicial, nomeadamente no locus 3b. Todavia, registam-se 

diferenças sensíveis entre estes dois recipientes cerâmicos. As taças caneladas também 

se encontram maioritariamente no locus 3 (52%), mas as diferenças não são tão 

marcadas nos contextos do Calcolítico pleno, mantendo-se a presença de taças 

caneladas nas camadas de ocupação do locus 1. 

A contemporaneidade destes tipos cerâmicos está documentada em vários sítios 

arqueológicos, nomeadamente em Leceia, encontrando-se abundantemente na camada 

2, (67,6% do conjunto publicado) datada entre 2888 e 2600 a.n.e. No Zambujal há um 

vazio completo de referências a este tipo de cerâmicas, nos estudos desenvolvidos por 

Michael Duns: apenas se analisam as cerâmicas com decoração tipo folha de acácia e 

campaniforme (Duns, 1987) e muito sucintamente os copos canelados (Duns, 1996). 
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A estratigrafia de Rotura foi a primeira a ser utilizada como base para uma 

crono-estratigrafia cerâmica (Gonçalves, 1971, Silva, 1971). A ausência de copos na sua 

camada de base e a presença de taças nessa mesma camada constitui desde logo um 

indicador de posterioridade das taças caneladas ainda que “o nível de base da Rotura é 

objectivamente uma realidade, ainda que muito ténue e circunscrita a uma área 

reduzida, tendo, na sua provável maioria, sido destruída pela pedreira” (Gonçalves e 

Sousa, 2006, p. 248-249). 

 
QUADRO 6.26: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS TAÇAS CANELADAS 

MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

T 1 

Motivo simples 

T.1.1  Linha isolada junto ao bordo 

T 1.2.  Conjunto de duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto ao 
bordo 

T 1.3  Linhas espaçadas que ocupam todo o recipiente (Alapraia) 

 

T 2 

Motivo compósito 

T. 2.1.  Triângulos + TE 1.1. 

T 2.2.  Banda preenchida por linhas oblíquas 

T 2.3.  TE.1.2 + linhas semi-circulares (VNSP – Savory, 1983/1984) 

T 2.4  TE 1.2 + banda preenchida por linhas intercruzadas 

 

Em termos decorativos, nas taças caneladas dominam quase em absoluto os 

motivos simples, os quais correspondem a 93% do conjunto. A proporção motivos 

simples / complexos é superior nas taças com idêntica correlação entre os copos, 

recipientes onde os motivos simples ascendem a 83%.  

Face ao carácter residual dos motivos compósitos, podemos questionar a sua 

integração no conjunto das taças caneladas. A presença das bandas de linhas 

horizontais, a semelhança morfológica dos recipientes que foram usados como suporte 

desta decoração e a sua correlação estratigráfica são indicadores que suportam a 

inclusão no conjunto das taças caneladas. Para além disso, o próprio paralelismo com os 

copos parece indicar a existência de motivos simples e motivos compósitos. 

A associação de taças caneladas a motivos compósitos foi também documentada 

para Leceia, onde se regista a presença de “espinhados, linhas paralelas, reticulados, 

bandas de linhas organizadas obliquamente para um e outro lado separadas por linhas 

radiais, entre outros motivos” (Cardoso, 2006, p. 26). 
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QUADRO 6.27: MOTIVOS DECORATIVOS TAÇAS CANELADAS PENEDO DO LEXIM 
MOTIVO Nº % 
T 1. Motivo simples   
T 1.1. Linha isolada junto ao bordo 16 7% 
T 1.2. Faixa horizontal - linhas junto ao bordo 216 85% 
   
T 2. Motivo compósito 0 0% 
T 2.1. Triângulos 14 6% 
T 2.2 Faixa horizontal preenchida por linhas obliquas 6 2% 

TOTAL 252 100% 
 

A gramática decorativa pode genericamente ser caracterizada como 

monotemática, com grande uniformidade. Também esta situação se regista em Leceia, 

onde o motivo T.1.2. (faixa horizontal constituído por linhas junto ao bordo) atinge 

82%. 

Apesar do estado de fragmentação ser semelhante ao dos copos, a concentração 

da decoração no terço superior permite avaliar com maior rigor a conjugação dos vários 

elementos decorativos. Em algumas necrópoles encontramos taças com caneluras que 

abrangem toda a taça com espaçamento largo, nomeadamente em Alapraia e Praia das 

Maçãs. 

Ao nível da forma, a morfologia simples dos recipientes permite avaliar com 

maior rigor os índices de profundidade e de altura, bem como os cálculos da sua 

capacidade (universo de 59 exemplares com reconstituição segura, para um universo de 

252). Sob a designação genérica de “taça” regista-se a presença de quatro formas 

distintas com base na esfera. De acordo com a tipologia identificada para Penedo do 

Lexim registam-se as seguintes formas: A2 – taça, A3 – taça em calote, A4 – taça em 

calote alta e F1 – taça em calote fechada. 

28%

45%

14% 15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A2 - taça A3 - taça em calote A4 - taça em calote alta F1 - taça em calote
fechada

 
Fig. 6.90: Leitura comparativa das formas das taças caneladas 

Em termos estatísticos, dominam as taças em calote, seguindo-se as taças com 

inferior índice de profundidade. Há ainda um conjunto significativo de taças em calote 

fechada, quantificando-se um total de 15% de taças fechadas, de bordo introvertido. 
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Estes valores permitem um paralelismo com o quadro de formas lisas, nomeadamente 

com o que sucede nos níveis do Calcolítico inicial (UE 7) onde também domina as taças 

em calote. 

Este quadro tipológico parece indicar que poderiam existir diversas funções para 

estes recipientes. Em relação às taças (A2), e mesmo às taças em calote (A4), podemos 

estabelecer um paralelo com a função de beber, comparável aos copos. Contudo, as 

taças em calote fechada (F1) estariam relacionadas com outras funções. Em termos 

globais, é escassa a presença de marcas de fogo nestes recipientes. 

Quantificando todo o conjunto das taças caneladas, incluindo os bordos sem 

reconstituição de forma, verificamos que os bordos introvertidos (que surgem 

fundamentalmente em F1 – taças em calote fechada) atingem apenas 11%, 

predominando os bordos extrovertidos. As formas dos bordos são, de alguma forma 

equivalentes aos copos, dominando os bordos arredondados, embora com uma 

percentagem superior de bordos em bisel. 
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Fig. 6.91: Leitura comparativa da compacidade taças caneladas / copos – Penedo do Lexim 

 

Ao nível das características técnicas, dominam as pastas semi-compactas. Com 

uma equiparação genérica entre as características de compacidade de copos e taças. 

Estas últimas apresentam uma ligeira tendência para pior qualidade de pastas, com 

menores percentagens de cerâmicas compactas e sendo ligeiramente mais expressivas as 

cerâmicas friáveis. Em termos de cozedura, também surgem algumas distinções, com 

superioridade numérica dos recipientes com ambiente redutor de cozedura (37%) e 

apenas 26% das peças com ambiente oxidante. Quanto ao tratamento de superfície, há 

um domínio das superfícies alisadas, sem qualquer aguada (69,3% nas superfícies 

externas e 70,5% nas superfícies internas), verificando-se um aumento das pastas 

rugosas face aos copos (superfície externa dos copos – 4%, taças 10,7%). Como 

recipientes abertos, que também teriam como função o consumo e acondicionamento de 
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líquidos, há uma tendência para melhor tratamento de superfície do interior do 

recipiente. 

 

6.6.4.4. Grupo decorativo 3. Decoração interna 

 
A individualização do grupo decorativo das cerâmicas decoradas internamente 

há muito que é referida, particularmente com o estudo de Vera Leisner, no qual se 

efectua a compilação dos «vasos eneolíticos decorados no interior» (Leisner, 1961). Os 

pratos de bordo decorado (frequentemente polido) assumem uma vez mais um carácter 

de excepção para os modelos explicativos de cariz difusionista. Realça-se a distribuição 

litoral, nos chamados focos da Cultura de VNSP e Millarense e avançam-se paralelos 

orientais. No inventário de Vera Leisner citam-se os exemplares provenientes 

portugueses recolhidos em necrópoles (Monge, Conchadas, Agualva, Cabeço de 

Arruda), em povoados (Vila Nova de São Pedro, Zambujal, Fórnea, Chibanes, Olelas, 

Ratinhos, Salemas, Montes Claros) e em grutas (Casa de Moura), referindo ainda os 

exemplares provenientes da necrópole de Los Millares, Almizaraque, Las Carolinas 

(idem, ibidem). 

No Penedo do Lexim, apesar do número de peças decoradas internamente ser 

relativamente escasso, está atestado um variado leque de decorações, quase 

paralelizável à diversidade da gramática decorativa das cerâmicas decoradas 

externamente. Para um conjunto de 38 fragmentos decorados internamente estão 

reportados 6 motivos e 4 variantes, o que revela a heterogeneidade deste grupo 

decorativo.  

A característica principal deste grupo decorativo é a decoração no interior de 

recipientes, em formas abertas. No pequeno conjunto do Penedo do Lexim apenas se 

registam 10 bordos, sendo difícil efectuar estudos tipológicos. Podemos no entanto 

documentar a presença de duas formas: 

• A1. prato: parece corresponder à forma mais comummente utilizada para 

aplicação de decoração interna, normalmente em recipientes com o bordo 

ligeiramente espessado internamente. Apresentam maioritariamente decoração 

brunida ou com caneluras muito leves. 

• A2. taça: embora muitos fragmentos tenham classificação morfológica reservada 

face ao seu estado de conservação, as únicas taças que foram claramente 

identificadas correspondem à variante INT6 (solar), uma variante do grupo que 
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apesar de minoritária poderia corresponder a uma categoria individualizada, face 

ao significado cultural destas peças.  
 

QUADRO 6.28: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS – DECORAÇÃO INTERNA 
MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

INT1 LINHAS HORIZONTAIS RADIAIS 

INT2 LINHAS VERTICAIS RADIAIS 

INT3 

GEOMÉTRICO 

INT31  Linhas intercruzadas 

INT32  Espinhado 

INT33  Linhas oblíquas 

INT 34  Losangos não preenchidos 

INT35  Triângulos (Leceia) 

INT4 SERPENTIFORME / ZIGUEZAGUE 

INT5 IMPRESSÕES  

INT6 SOLAR 

INT7 GUIRLANDAS. (Leceia) 

INTIND INDETERMINADO 

 

Foram identificadas sete variantes nas cerâmicas decoradas internamente: 

 

INT1 - linhas horizontais – radiais 

Este motivo poderia ser parte de uma composição mais complexa. Surge junto 

ao bordo devendo estar disposto radialmente.  

INT2 - linhas verticais – radiais 

Tal como o motivo das linhas horizontais, provavelmente faria parte de uma 

composição mais complexa. Surge em associação aos motivos solares (INT4). 

INT3 - motivos geométricos 

A decoração de tipo geométrico apresenta uma variedade de composições, de 

alguma forma paralelizável às decorações efectuadas na superfície externa dos 

recipientes, as quais serão descritas no ponto 6.6.3.6.3. A variante INT31 (linhas 

intercruzadas) é equivalente ao motivo decorativo externo G3. Tal como o motivo 

referido poderá estar, ou não, delimitado por linhas horizontais (cf. Cardoso, 2006, fig. 

59: nº 8 e nº9). A variante INT32 (espinhado) corresponde ao G4 e a variante INT35 

(losangos) tem paralelo na decoração G2, embora os losangos da decoração interna não 

se encontrem preenchidos. Face ao estado fragmentado do motivo INT34 (linhas 

oblíquas), não é fácil depreender a configuração integral deste motivo. A decoração 
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geométrica constitui a mais frequente entre os recipientes decorados internamente, 

registando-se maior frequência relativa da variante INT32 (espinhado). 

INT4 – serpentiforme:  

Este motivo apresenta-se muito irregular, encontrando paralelo nos motivos 

decorativos dos copos canelados (CP 2.2). Pode apresentar-se inciso ou brunido. 

INT5 – impressões:  

Aplicação de matrizes de tendência circular com caneluras horizontais, motivo 

compósito com matrizes circulares de alguma forma paralelizável às folhas de acácia 

embora esteja ausente a característica disposição apareada, podendo estar associada a 

linhas tipo guirlanda. 

INT6 – solar 

Apenas representada em três exemplares (um dos quais sob reserva), 

corresponde a pequenas taças sem tratamento de superfície diferenciado. As decorações 

foram efectuadas através da técnica da incisão. Um dos exemplares apresenta o 

preenchimento com pasta branca, característica técnica comum na chamada cerâmica 

simbólica. A decoração apresenta-se pouco cuidada, comparativamente com outras 

decorações internas ou externas, com um conjunto de incisões verticais junto ao bordo, 

uma linha radial horizontal que delimita a área onde foi efectuada a decoração solar.  

INTIND - indeterminado – interno 

Integra os fragmentos decorados internamente, com níveis de fragmentação que 

impedem a classificação do motivo decorativo. Face ao estado fragmentado do conjunto 

do Penedo do Lexim, a maior parte dos fragmentos recolhidos incluem-se nesta 

categoria. 

 

A questão das cerâmicas decoradas internamente tem sido recorrentemente 

colocada, correspondendo a mais um dos indicadores “orientalizantes” do Calcolítico. 

Victor S. Gonçalves, a propósito dessa questão refere que “a presença de cerâmicas com 

brunimentos no interior, nomeadamente pratos, é frequentemente referida para a 

Palestina calcolítica, mas os motivos identificados no Ocidente Peninsular são, 

basicamente, idênticos a outras representações da cerâmica simbólica, essas incisas e 

normalmente presentes no bojo dos recipientes” (Gonçalves, 1989, p. 452). Usualmente 

estes recipientes ocorrem com frequências baixas mas estão quase sempre presentes na 

maior parte dos povoados fortificados do Sul Peninsular e também nos povoados com 

fossos. Na área envolvente de Penedo do Lexim, em Olelas regista-se um fragmento de 
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prato com uma linha ziguezagueante, a semelhante ao prato decorado do Monte da 

Tumba. Leceia apresenta um número equivalente ao dos recipientes decorados 

recolhidos no Penedo do Lexim (36 fragmentos publicados), embora estes se encontrem 

num estado de conservação muito melhor, correspondendo todos os exemplares a 

bordos.  
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Fig. 6.92: Leitura comparativa dos motivos decorativos das cerâmicas decoradas internamente. Penedo do Lexim e Leceia 

 

Há contudo algumas diferenças entre estes dois conjuntos. No quadro de 

sistematização dos motivos decorativos incluem-se dois motivos documentados em 

Leceia (INT35 – triângulos e INT7 – guirlandas) ausentes do Penedo do Lexim. No 

sentido inverso, estão ausentes de Leceia as cerâmicas decoradas internamente com 

impressões (INT5), os serpentiformes (INT4) e as cerâmicas com decoração solar 

(INT6). 

O enquadramento estratigráfico e cronológico de Leceia é muito esclarecedor, 

uma vez que 81% dos exemplares recolhidos se encontram na Camada 2 (apud 

Cardoso, 2006), nível bem datado cronometricamente da 1ª metade do 3º milénio, no 

Calcolítico inicial. No Penedo do Lexim, este grupo decorativo surge apenas nos 

sectores 1 e 3b, sendo clara a tendência para os níveis do Calcolítico inicial. Assim, no 

locus 1 surge fundamentalmente na UE 19 e no locus 3b há uma associação aos níveis 

de ocupação deste período cronológico.  

A concentração das cerâmicas decoradas internamente, na Camada 2 de Leceia, 

constitui para João Luís Cardoso mais uma evidência das “descontinuidades culturais 

entre os dois períodos culturais” (Cardoso, 2006, p. 27) colocando estas cerâmicas no 

mesmo mundo cultural que os copos e as taças caneladas. De facto, as cerâmicas 

decoradas internamente podem remontar aos finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e., 

como é evidenciado pela taça decorada internamente de Cabeço do Cubo (Gonçalves, 

1989), surgindo em contextos contemporâneos das primeiras fortificações, em inícios 
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do 3º milénio (Santa Justa e Monte da Tumba, por exemplo). Recentemente, foi 

identificado um conjunto significativo de recipientes decorados internamente em Porto 

Torrão, documentando-se 13 exemplares (Valera e Filipe, 2004, p. 39) em nível de 

ocupação contemporâneo do Campaniforme marítimo. Ainda que a datação fina da 

cerâmica campaniforme marítima esteja por clarificar, parecem adequadas as reservas 

de João Luís Cardoso à associação referida em Porto Torrão. 

Face à escassez de publicação sistemática do conjunto cerâmico dos povoados 

calcolíticos, é prematuro efectuar um balizamento cronológico rigoroso dos recipientes 

decorados internamente, ainda que os inícios do 3º milénio pareçam corresponder à 

maior concentração destas cerâmicas. 

Para além do paralelismo estratigráfico existem ainda pontos de ligação em 

termos de técnica e nos motivos decorativos. Ao nível da técnica sobressai a utilização 

de brunimento muito leve, apenas documentado para copos e na decoração interna de 

pratos. Segundo João Luís Cardoso, estas decorações brunidas muito leves “devem ter 

sido efectuadas nas superfícies, já secas, dos recipientes antes de estes serem 

submetidos a cozedura (…) Tais situações, no limite, correspondem apenas à execução 

de ténues traços, que não produziram qualquer sulco na superfície do recipiente” 

(Cardoso, 2006, p. 27). Entre as cerâmicas decoradas do Penedo do Lexim, esta técnica 

apenas está documentada para copos e pratos e, muito residualmente, em taças 

caneladas. Paralelamente, é efectuada a decoração com caneluras leves, ainda com a 

pasta húmida. Regista-se também um número considerável de fragmentos decorados 

com incisões, particularmente as cerâmicas com motivo solar.  

No que se refere aos motivos decorativos podemos estabelecer uma relação entre 

o motivo INT32 e o CP2.1.1. (espinhado com ou sem linha central), INT31 e CP 2.4. 

(linhas intercruzadas), INT4 e CP 2.2. (serpentiforme) e o motivo INT7 e CP 2.3. 

(guirlandas).  

 

6.6.4.5. Grupo decorativo 4. Cerâmica grupo folha de acácia 

 

A definição da expressão “grupo folha de acácia” radica numa linha de pesquisa 

que tem vindo a ser sistematizada por Victor S. Gonçalves a partir de contextos 

diversos. Retomando linhas recentemente publicadas pelo referido autor e por mim 

própria, «a expressão “folha de acácia” ou “folha de crucífera” foi usada, inicialmente 

em contextos muito específicos, onde queria dizer uma coisa e apenas ela. Sabemos 
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hoje que, na realidade, as cerâmicas com este tipo de decorações fazem parte de um 

grupo maior, de cerâmicas de uso doméstico, praticamente ausentes dos contextos 

funerários» (Gonçalves e Sousa, 2006, p. 260-261). 

As cerâmicas do tipo “folha de acácia” cedo suscitaram a atenção dos primeiros 

investigadores, remontando a 1879, com a publicação da “Notícia da Estação Humana 

de Licêa”, ilustrando este tipo de cerâmica decorada, com uma descrição sumária: “os 

exemplares representados nas figs. 7 e 8 mostram ornatos mais bem feitos do que os 

demais restos cerâmicos encontrados na estação de Licea, gravados sobre a superfície 

do vaso depois de previamente brunida. A finura da pasta, a cor vermelha clara da 

louça, e o estylo dos ornatos, destoam do carácter da pasta e da ornamentação dos 

outros vasos e fragmentos descriptos, e fazem lembrar a cerâmica da edade do bronze” 

(Ribeiro, 1879, p. 45).  

Já em inícios do século XX, Marques da Costa analisa estas cerâmicas e propoõe 

uma proposta de reconstituição de forma a partir dos materiais recolhidos no Castro de 

Chibanes (Costa, 1908). O estado fragmentado destes recipientes decorados terá 

induzido a uma reconstituição errada da forma, várias vezes repetida durante o século 

XX. Savory segue a proposta de reconstituição de forma de Marques da Costa e coloca 

estas cerâmicas na Idade do Bronze Antigo, posteriores à cerâmica campaniforme 

(Savory, 1968, p. 206). Esta leitura irá ser rectificada aquando da publicação do corte 

estratigráfico de Vila Nova de São Pedro (Savory, 1983-84, p. 27). O grupo “folha de 

acácia” foi durante dezenas de anos designado como “cerâmica tipo Chibanes”, embora 

os escavadores de Vila Nova de São Pedro nunca a designassem especificamente nem a 

referissem especialmente. Em 1958, Veiga Ferreira refere a designação “folhas 

compostas” para a cerâmica da Penha Verde, evocando uma vez mais o paralelismo 

com os povoados de Setúbal, neste caso com o Castro da Rotura (Zbyszewski e 

Ferreira, 1958, p. 51). Em Penedo, K. Spindler e Leonel Trindade classificam esta 

cerâmica como “grupo da cerâmica decorada com pontos fundos” (Spindler e Trindade, 

1969, p. 126) estabelecendo o paralelo com Pedra d’Ouro. 

Esta decoração tipo folha de acácia passou quase despercebida aos escavadores 

de Vila Nova de São Pedro, sendo numa segunda fase “pós Savory” englobada no 

pacote pré-campaniforme e seriada na crono-estratigrafia do Calcolítico estremenho 

entre os copos e a cerâmica campaniforme (Gonçalves, 1971, Ferreira e Silva, 1970). 

A fixação da designação “folha de acácia” faz-se uma vez mais a partir da 

Península de Setúbal, com as primeiras propostas “crono-cerâmicas” efectuadas por 
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Carlos Tavares de Silva (Ferreira e Silva, 1970) e Victor S. Gonçalves (Gonçalves, 

1971). 

Face ao longo historial de pesquisa arqueológica registado nas Penínsulas de 

Lisboa e Setúbal, é relevante manter as designações. Na análise das cerâmicas 

decoradas, cruzamos critérios de agrupamento estilístico (como sucede para as 

cerâmicas caneladas finas), morfológico (copos …) e de periodização. As designações 

vulgarizadas no discurso arqueológico radicam em critérios muito distintos e, apesar de 

alguma dualidade de critérios, optou-se por manter as designações, ainda que inseridas 

nestes grandes grupos.  

As cerâmicas grupo folha de acácia integram recipientes decorados com 

caneluras fundas, impressões e incisões, registando-se grande diversidade das 

gramáticas decorativas. Associam-se recorrentemente a recipientes de média e grande 

dimensão com pastas pouco cuidadas. São as caneluras efectuadas com punção rombo , 

designadas como caneluras fundas neste trabalho, que conferem a unidade a este tipo de 

decoração. É a associação entre os vários motivos decorativos que confere unidade a 

este grupo de grande diversidade decorativa. 

Encontramos genericamente três grandes padrões que integram o grupo da 

cerâmica tipo folha de acácia: 

1. linhas horizontais com caneluras muito fundas; 

2. impressões designadas como folha de acácia; 

3. motivos geométricos executados maioritariamente com a técnica da canelura. 

 

Estes três padrões podem surgir isolados ou em associação, sendo muito rara 

uma combinação integrada. O estudo individualizado de cada um destes componentes 

resulta numa perspectiva redutora, uma vez que os três são elementos de uma mesma 

gramática decorativa. 

A natureza dos recipientes onde se aplicam as decorações do grupo folha de 

acácia, geralmente de grande dimensão e com pastas pouco cuidadas, condiciona a 

própria amostra em estudo face ao seu elevado grau de fragmentação. O facto destes 

recipientes estarem praticamente ausentes nos contextos funerários levanta questões ao 

nível dos significados e funções e também, no quadro da natureza da amostra, uma vez 

que é usualmente nestes contextos que se preservam peças completas. Apenas em 

Leceia se regista a presença de um recipiente de perfil quase completo (Cardoso, 2006, 

fig. 234 – 1) e no Zambujal encontra-se publicado um recipiente com o terço superior 
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conservado decorado com folhas de acácia (Kunst, 1987, fig. 2) e um outro com perfil 

completo, apresentando motivos geométricos tipo losango (Kunst e Lutz, 2008). 

 

Independentemente da sua análise estilística e morfológica, a integração crono-

estratigráfica destas cerâmicas tem vindo a ser colocada em meados do 3º milénio, 

posterior às cerâmicas caneladas e anterior à cerâmica campaniforme, de acordo com o 

modelo de V.S. Gonçalves para Rotura (Gonçalves, 1971), para Rotura e Chibanes 

(Ferreira e Silva, 1970) e sustentado em termos arqueométricos com a sequência de 

Leceia (Cardoso, Soares e Silva, 1983-84; Cardoso, 2006). A proposta de interpretação 

de Michael Kunst diverge um pouco deste panorama, com as cerâmicas campaniformes 

contemporâneas quer das cerâmicas caneladas quer das cerâmicas do grupo folha de 

acácia. 

 
6.6.4.5.1. Potes com caneluras horizontais fundas 

 

A aplicação de caneluras fundas em recipientes cerâmicos (fundamentalmente 

fechados) é uma das características transversais no chamado “grupo folha de acácia”. 

Apesar deste denominador comum, encontramos cerâmicas decoradas com folha de 

acácia ou com motivos geométricos sem caneluras horizontais e cerâmicas decoradas 

com caneluras horizontais fundas sem motivos compósitos adicionais. 

A inexistência de exemplares inteiros é, uma vez mais, um óbice, sendo 

frequentemente difícil avaliar se os fragmentos em estudo apresentariam originalmente 

uma gramática decorativa mais complexa. Apesar de terem sido identificados 53 

fragmentos com caneluras fundas sem outro motivo associado, apenas 26 os exemplares 

com bordo ou com uma área conservada significativa foram inseridos neste grupo 

decorativo. O estado fragmentado da colecção dificulta de esta leitura, mas podemos 

identificar exemplares decorados com motivo simples apenas com as caneluras 

horizontais fundas, presentes no Penedo do Lexim e em outros sítios arqueológicos 

como Leceia (Cardoso, 2006) ou Chibanes (Carreira, 1996). 

Este pequeno conjunto é extremamente homogéneo, uma vez que combina três 

variáveis: a forma (recipientes fechados tipo pote), a técnica decorativa (caneluras 

fundas) e a mesma gramática decorativa. 

O pequeno conjunto decorativo dos potes com caneluras horizontais apresenta 

apenas três variantes.  
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QUADRO 6.29: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS POTES COM CANELURAS 
HORIZONTAIS 

MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

H 

H 1  Linha isolada junto ao bordo 
H 2  Conjunto de duas ou mais linhas horizontais agrupadas junto ao bordo 
H 3  Uma linha mais profunda junto ao bordo e faixa constituída por linhas 

horizontais grupadas com menor profundidade 
 

 
Fig. 6.93: Sistematização das decorações dos potes com linhas horizontais 

 

É justamente a primeira variante (H1) que sustenta a individualização deste tipo 

decorativo. Trata-se de motivo simples, constituído por única canelura junto ao bordo. 

Se para as restantes variantes podemos sempre questionar se se trata de uma parte de um 

recipiente compósito, para os potes decorados com uma única linha, esta dúvida não se 

coloca.  

A segunda variante (H2), banda de linhas horizontais, é usualmente efectuada 

com duas ou quatro caneluras, encontrando-se igualmente grupada junto ao bordo. 

A terceira variante (H3) associa uma canelura mais profunda junto ao bordo a 

uma banda de linhas horizontais, num máximo de seis caneluras (registadas no Penedo 

do Lexim e no conjunto publicado de Leceia). O total de seis caneluras nunca surge em 

associação a outros motivos decorativos do grupo folha de acácia (folha de acácia e / ou 

motivo geométrico), o que parece confirmar que se trata de um motivo individualizado. 

 

H1
42%

H2
23%

H3
35%

 
Fig. 6.94: Motivos decorativos dos potes decorados com linhas horizontais 
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Em Penedo do Lexim, regista-se justamente a maior representatividade da única 

variante que é indubitavelmente individualizável: os potes decorados com uma única 

canelura funda. 

João Luís Cardoso refere para a camada 3 de Leceia (Calcolítico inicial) a 

«ocorrência da técnica canelada, associada ou não à técnica incisa. Em recipientes 

globulares fechados, percursores, ainda que em geral de menor tamanho, dos chamados 

“vasos de provisões” que (…) caracterizam o Calcolítico pleno» (Cardoso, 2006, p. 28). 

Estes recipientes constituiriam uma fase de transição entre o Calcolítico inicial e pleno. 

Em termos estratigráficos esta proposta não está documentada no Penedo do Lexim, 

ainda que deva ser realçada a reduzida dimensão desta amostra. A recorrente associação 

deste motivo decorativo a folhas de acácia e a motivos geométrico parece 

genericamente integrá-los numa mesma faixa cronológico-cultural.  

Em relação à associação deste motivo à folha de acácia, no Penedo do Lexim 

apenas se confirma um registo (IGN.017.03127), integrando duas caneluras no topo do 

recipiente. No Zambujal, observa-se a associação de várias linhas (num total de quatro 

caneluras fundas) à folha de acácia (Kunst, 1987: nº inv. 107; 1101/8; 59005/1). A 

combinação destas faixas de linhas horizontais com motivos geométricos encontra-se 

também documentada em Leceia (Cardoso, 2006, fig. 196 –nº3; fig. 208 – nº 1; fig. 228 

– nº 16). Este motivo também se associa a outro dos componentes do grupo da folha de 

acácia, sobretudo em associação à decoração geométrica (cf. IGN.017.05763) 

encontrando-se igualmente em Leceia (Cardoso, 2006, fig. 144- nº12; fig. 192 – nº6; 

fig. 196 – 1, 4, 5, 6; fig. 210 – nº 11). 

A técnica decorativa utilizada é exclusivamente o uso de caneluras largas e 

muito profundas, com uma largura que pode ultrapassar os 7 mm. 

Em termos de forma regista-se grande homogeneidade, uma vez que este padrão 

decorativo é exclusivo de recipientes fechados. Dominam os potes de bordo reentrante 

(F3), embora também existam exemplares com forma globular (F4) e esféricos simples 

(F2). Estes recipientes são muito robustos, como evidenciam as espessuras máximas que 

registam: 31% apresenta espessura entre 9 e 11mm e 50% das peças com espessuras 

acima de 1 cm. Em termos absolutos, trata-se do tipo decorativo mais espesso de todo o 

conjunto do grupo folha de acácia. 

Apesar do carácter muito limitado da amostra, existe uma concentração destes 

materiais no locus 1, onde foi recolhido 68% do conjunto, fundamentalmente 
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provenientes das camadas integráveis no Calcolítico pleno (U.E. 8 e 9 do locus 1 e U.E. 

8 de locus 5). 

 

6.6.4.5.2. Folha de acácia 
 

As folhas de acácia, verdadeiro ícone gráfico do Calcolítico pleno estremenho, 

encontram-se deficientemente estudadas quanto à sua real importância no conjunto 

cerâmico contemporâneo. Praticamente ausentes das necrópoles, a identificação deste 

tipo de decoração consubstancia ainda hoje um tímido “fóssil director” surgindo quase 

exclusivamente em povoados fortificados. 

Esta lacuna deve-se à escassez das quantificações e dos estudos sistemáticos. 

Para a generalidade dos povoados estremenhos, com recolhas antigas e discriminatórias, 

os índices de cerâmica decorada são claramente inflacionados tal como indicam casos 

como Pedra d’Ouro, onde a folha de acácia ascende a 13,3% da cerâmica decorada, a 

qual representa 81,3% do conjunto dos recipientes cerâmicos (Branco, 2007). Em 

relação aos conjuntos cerâmicos recolhidos em escavações científicas, apenas estão 

disponíveis quantificações para Zambujal, nas campanhas de 1964 e 1973 (Kunst, 

1987). Para Leceia, a cerâmica decorada está publicada isoladamente do conjunto sem 

referências a quantificações (Cardoso, 2006), registando-se nesta publicação, 226 

cerâmicas decoradas com o motivo folha de acácia. 
QUADRO 6.30: REPRESENTATIVIDADE DA CERÂMICA 

DECORADA COM O MOTIVO FOLHA DE ACÁCIA 

 
ZAMBUJAL LEXIM 

Nº % Nº % 

Cerâmica 110666 99,60% 11102 97,98% 

Folha de Acácia 656 0,60% 228 2,02% 

TOTAL 111094 100,00% 11330 100,00% 

 

Esta quantificação propicia falsas leituras, uma vez que os 228 fragmentos do 

Penedo do Lexim correspondem apenas a 204 bojos e a 24 bordos. Para Zambujal, é 

referido um ratio de 82% bojos para 18% bordos (Kunst, 1987), apresentando proporção 

ligeiramente superior de bordos ao Penedo do Lexim, onde apenas correspondem a 

12%. 

Quantificando o total dos fragmentos, o conjunto ascende a 2,2%, mas se 

aplicarmos critérios mais apertados, de estabelecimento do número mínimo de 

indivíduos através dos bordos, então o conjunto de cerâmicas decoradas com folha de 
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acácia passaria apenas a 0,2%. A questão da definição de números mínimos não pode 

ser colocada de forma unívoca pois naturalmente que os grandes recipientes apresentam 

índices de fragmentação muito mais elevados do que os pequenos recipientes como os 

copos (num total de 125 bordos e fundos para um universo de 217) ou das taças (145 

bordos para um universo de 252 bojos). 

A questão dos níveis de fragmentação é extensível aos restantes motivos do 

grupo folha-de-acácia. A problemática da fragmentação em contextos calcolíticos foi 

minuciosamente analisada para Castelo Velho, através da medição integral dos 

fragmentos (calculo do calibre médio), concluindo-se que motivos deposicionais terão 

originado a maior fragmentação dos recipientes de uma das camadas (Botelho, 1997). 

Para além da possibilidade da existência de motivos deposicionais, os níveis 

diferenciais de fragmentação registados no conjunto das cerâmicas com folhas de acácia 

podem estar relacionados com a natureza das pastas, apenas com 9% de cerâmicas 

compactas, valor muito inferior, comparativamente com outras cerâmicas decoradas e 

perante o conjunto da cerâmica lisa. 

Estas cerâmicas apresentam uma grande diversidade, ao nível das pastas, dos 

recipientes e das técnicas e gramáticas decorativas. Esta diversidade foi destacada por 

Michael Kunst que salienta que «(…)“folhas entalhadas” é um nome de uma decoração 

e não pode ser o nome de um tipo de cerâmico» (Kunst, 1995, p. 24). A questão das 

terminologias não é contudo a chave para a descodificação do significado destas 

cerâmicas: idêntica diversidade morfológica e decorativa está aliás presente nos grandes 

grupos decorativos das antigas sociedades camponesas, desde o cardial até ao 

campaniforme, passando pelas especificidades regionais como o chasseense. 

Adopta-se a designação única de folhas de acácia, englobando todas as 

combinatórias destes folíolos. Na perspectiva de integrar análises prévias para ampliar o 

âmbito de leitura, optou-se por utilizar experimentalmente a proposta de Michael Kunst  

(1987), usando as siglas adoptadas por este autor (K de Kerblattvertzierte Keramic) para 

as variáveis. Esta proposta apresenta 33 variáveis para 656 fragmentos, proposta talvez 

demasiado minuciosa. Destas 33 variáveis, encontramos no conjunto do Penedo do 

Lexim apenas 10, com duas novas variáveis acrescentadas ao esquema ramificado de 

Michael Kunst. Na análise das cerâmicas decoradas de Leceia (apud Cardoso, 2006) 

foram detectadas outras variantes (nomeadamente a junção de K1 – horizontal com K3 

– crucífera na mesma banda de decoração). 
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As inúmeras variáveis sistematizadas para Zambujal são contudo agrupadas em 

três grandes famílias, bastante coerentes, a que se junta uma quarta área nuclear muito 

restrita: 

• K1 – folha de acácia horizontal; 

• K2 – folha de acácia vertical; 

• K3 – crucífera; 

• K4 – impressões oblíquas. 

 

 
Fig. 6.95: Proposta de sistematização de Michael Kunst para as folhas de acácia (Kunst, 1996) 

 

Não foram detectadas quaisquer ocorrências das variáveis K1121 (número ímpar 

de linhas), K11211 (1,5 linhas), K112112 (1ª à direita, 2ª à esquerda), K11212 (2,5 

linhas), K1122 (número impar de filas), K11221 (número par de linhas), K 11221 (2 

linhas), K112211 (orientadas à esquerda), K112212 (orientadas à direita), K11222 (3 

filas), K112211 (orientadas à esquerda), K112212 (orientadas à direita) – no grupo K1 

(folha de acácia horizontal); K211 (folhas compridas), K212 (folhas curtas), K221 

(compridas), K222 (curtas) – no grupo K2 (folha de acácia vertical) e K321 (nº linhas 

ímpar), K3211 (1, ½ linha), K3212 (2, ½ linha), K322 (nº de linhas par), K3221 (2 

filas), K3222 (3 filas) – no grupo K3 (crucífera). 
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QUADRO 6.31: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS POTES COM CANELURAS HORIZONTAIS 
MOTIVO VAR. SUB V SUB V DESCRIÇÃO 

K1 

FOLHA DE ACÁCIA HORIZONTAL 
K11   Junção das extremidades 

 K111  Uma linha 
  K1111 Orientada para a direita 
  K1112 Orientada para a esquerda 

K12   Junção no corpo da folha 
 K112  Várias linhas 
  K112111 1ª à esquerda/ 2ª à direita 

K2 

FOLHA DE ACÁCIA VERTICAL 
K21   Com distância 

 K211  Virada para cima* 
 K212  Virada para baixo* 

K3 
FOLHA DE ACÁCIA CRUCÍFERA 

K31   Uma linha 
K32   Mais de uma linha 

KC 

FOLHA DE ACÁCIA COMPÓSITA 
KC1   K1 (horizontal) + K3 (crucifera) 
KC2   K1 (horizontal) + K2 (vertical) 
KC3   K2 (vertical) + K3 (crucífera) 
KC 4   K1 (horizontal) + K2 (vertical) + K3 (crucífera) ** 

KIND    Folha de acácia indeterminada 
* nova variável 
** presente em Leceia (Cardoso, 2006, p. 24) 
 

As três grandes formas de organização das folhas de acácia encontram-se por 

vezes associadas, junção que confirma a sua contemporaneidade e que consubstanciou a 

criação de um novo ramo (folha de acácia compósita) como forma de aplicar com mais 

rigor a quantificação das ocorrências. Juntou-se ainda uma categoria de indeterminado, 

para os exemplares que não permitem uma classificação rigorosa. 

K1 - Horizontal
60%

K2 - Vertical
8%

K3 - Crucifera
18%

Acácia ind.
9%

Compósito
5%

 

K1 + K3
66%

K1 + K2
17%

K2 + K3
17%

 
Fig. 6.96: Distribuição dos motivos decorativos das folhas 

de acácia do Penedo do Lexim 
Fig. 6.97: Distribuições dos motivos decorativos 

compósitos das folhas de acácia do Penedo do Lexim 
 

O conjunto de cerâmica decorada com folha de acácia do Penedo do Lexim 

revelou o domínio dos motivos simples de folhas de acácia dispostas horizontalmente, 

ascendendo a 60%. A importância dos motivos horizontais é comum a todas as 

gramáticas decorativas do Calcolítico estremenho, desde os copos canelados aos 

campaniformes, e é também evidenciado pelo avultado número de variantes que foram 

detectadas para este tipo de decoração (18 combinatórias em Zambujal).  

A disposição das folhas no motivo K3 (crucífera) corresponde ao segundo grupo 

mais numeroso, surgindo frequentemente em associação ao motivo 1 (horizontal). A 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             291 

proposta da posterioridade das crucíferas (K3) face a motivos simples (K1 e K2) 

continua por esclarecer: nos grandes contextos publicados (Zambujal e Leceia) esta 

associação surge sincronicamente. A grande diversidade de combinatórias das folhas de 

acácia parece indicar que poderá existir uma evolução mais fina. No actual estado dos 

conhecimentos, não podemos contudo fasear o conjunto das cerâmicas decoradas com 

folhas de acácia. A análise das folhas de acácia de Leceia também não esclarece essa 

situação, uma vez que embora seja inegável que as folhas de acácia se concentram na 

C2, as proporções entre os diferentes motivos são equivalentes. 
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Fig. 6.98: Quantificação das distribuições dos motivos decorativos compósitos das folhas de acácia de Leceia (a partir de 

Cardoso, 2006). 
 

O já citado grau de fragmentação das cerâmicas com decoração folha de acácia 

condiciona de forma determinante a leitura dos dados. A maior parte dos fragmentos 

decorados com folha de acácia apresenta apenas este motivo (64%), mas 

provavelmente, a gramática seria bastante mais complexa, se possuíssemos fragmentos 

de maior dimensão.  

As folhas de acácia foram ainda categorizadas em classes de profundidade, 

registando-se alguma equivalência estilística. As folhas de acácia de profundidade leve 

equivalem a depressões até 3 mm, profundidade média de 3 a 5 mm e profundidade 

funda superior a 5 mm. Podemos ainda identificar associações da decoração tipo folha 

de acácia a outros componentes do grupo: 

1. Folha de acácia associada a caneluras: é a associação mais frequente com 

folhas de acácia horizontal, vertical ou crucífera, ascendendo a 34%. As caneluras 

apresentam, geralmente, uma profundidade média (79%), registando-se contudo a 

presença de caneluras profundas (12%) e leves (9%). Em Leceia encontram-se alguns 

fragmentos que apresentam a gramática decorativa das taças caneladas (faixa de linhas 

horizontais caneladas no terço superior da peça) em associação com folhas de acácia, o 

que indicia uma continuidade das mesmas gramáticas decorativas do Calcolítico inicial 

e pleno (Cardoso, 2006). 

FOTO VSG 
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2. Folha de acácia e motivo geométrico: muito residual (2%), surge em alguns 

fragmentos de pequenas dimensões. É também diminuto o seu número em contextos 

como Leceia ou Zambujal. No pequeno conjunto do Penedo do Lexim, surge 

maioritariamente associada a losangos preenchidos, a bandas de linhas intercruzadas e 

residualmente a triângulos. 

34%

3%

64%
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acácia + canelura acácia + geométrico acácia

 
Fig. 6.99: Combinatórias da decoração tipo folha de acácia com outros elementos do grupo 

 

O motivo folha de acácia foi efectuado através de técnicas distintas. Em termos 

globais podemos considerar que este motivo é maioritariamente obtido através de 

impressões, apesar da incisão estar também presente. A questão das folhas de acácia 

incisas e impressas e das “verdadeiras” e “falsas” folhas de acácia foi levantada por 

Veiga Ferreira a propósito de conjuntos descontextualizados e da identificação de um 

fundo (neolítico) antigo (Ferreira, 1970). Michael Kunst realça a artificialidade da 

separação entre as falsas e verdadeiras folhas de acácia e propõe mesmo a adopção da 

designação “folha entalhada” para este tipo de decoração. Embora se considere que a 

mudança de designação não é necessária, adopta-se no presente trabalho, esta 

concepção alargada do motivo decorativo da folha de acácia.  

Em Penedo do Lexim, a folha de acácia incisa é bastante mais rara (6%), 

verificando-se mesmo a associação de folhas incisas e impressas num mesmo recipiente 

(IGN.017.17524). As técnicas decorativas identificadas nas cerâmicas com motivos 

folha de acácia, evidenciam as combinatórias de gramáticas decorativas: em termos 

globais regista-se a presença exclusiva de impressões (57%), seguindo-se as decorações 

impressas e com caneluras (34%).  

A heterogeneidade das folhas de acácia não se restringe porém à técnica de 

execução, registando-se também uma variedade de formas das referidas folhas. Para o 

conjunto do Zambujal é proposta uma sistematização de sete formas de impressão.  
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Fig. 6.100: Combinatórias da decoração tipo folha de acácia com outros elementos do grupo (Kunst, 1987, p. 152) 

 

Também se registam exemplares de transição entre as formas 1, 2, 3 e 6, razão 

pela qual apenas se consideraram quatro variantes de forma das “folhas” na análise do 

Penedo do Lexim: 

 
Fig. 6.101: Tipo de “folhas” da folha de acácia (fotos VSG) 

 

Podemos considerar a existência de dois grandes grupos: folhas de tendência 

oval (F1 e F2) e as folhas de tendência linear (F3 e F4). Em termos relativos, dominam 

as impressões ovais, forma F1, englobando as folhas K1, K2 e K6 de M. Kunst. 

Encontram-se presentes nos motivos K1 (horizontal) e K3 (crucífera), ascendendo a 

79% do conjunto. As folhas de forma oval alongada, F2, correspondem às Kerbenform 

5 de Zambujal e apenas surgem em 4% das cerâmicas folha de acácia do Penedo do 

Lexim, especialmente nos motivos K1 em grandes recipientes.  
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As formas lineares de tipo rectilíneo, F3, surgem especialmente nos motivos 

verticais (K2), correspondendo a 17 % do conjunto. As formas lineares côncavas (F4) 

surgem residualmente (1%).  

Para Leceia também é referida a multiplicidade de técnicas e formas das folhas 

de acácia: «desde curtos e pequenos folíolos presentes nos recipientes de menores 

dimensões (taças) até aos profundos folíolos produzidos com matriz (haste de madeira 

polida, pequeno seixo alongado ou bordo regularizado de concha)» (Cardoso, 2006, p. 

36). Michael Kunst refere a possibilidade das folhas de acácia serem produzidas com 

conchas (Kunst, 1987), para Pedra d’Ouro avança-se com a possibilidade do uso das 

espátulas de osso para a execução destas decorações (Branco, 2007, p. 61). Face à 

heterogeneidade ao nível da forma e das dimensões, parece mais plausível que, tal como 

aponta J. L. Cardoso, se utilizasse um conjunto alargado de matrizes. 

No domínio das dimensões regista-se igualmente uma grande diversidade, desde 

folhas com comprimentos inferiores a 5 mm (3%) e superiores a 20 mm (7%). 

Dominam as folhas com comprimentos entre 9 e 11 mm, o que poderá evidenciar uma 

homogeneidade do conjunto. As larguras apresentam idêntica proporção, com 

superioridade das folhas que apresentam uma largura de 3 mm (37,3%). Existem 

exemplares muito estreitos (formas lineares), com dimensões na ordem dos 1 e 2 mm e 

exemplares muito largos, até 9 mm.  
QUADRO 6.32: 

DIMENSÃO / TIPO DE FOLHAS – SISTEMATIZAÇÃO DE ZAMBUJAL, APUD KUNST, 1987 
Classe de dimensões Formas de entalhe Largura Comprimento 

1 1, 3, 6 2 – 5 mm 5 – 22m 

2 2, 4, 7 1-2 mm 3-20 mm 

3 5 4 – 6 mm > 20 mm 

 

As características técnicas são relativamente semelhantes a Zambujal onde se 

observam larguras das folhas entre 1-7 mm, dos quais 60-70% estão entre os 3 e os 4 

mm. Os máximos de comprimento dos entalhes encontram-se nos 6,10 e 13 mm (Kunst, 

1987). Na análise efectuada para Zambujal, indica-se que a kerbenform 5 (equivalente a 

F2), seria mais antiga face à kerbenform 7 (equivalente a F3A), embora não se 

apresentem evidências estratigráficas que documentem esta leitura (Kunst, 1987). 

A aplicação destes motivos decorativos é efectuada sobre uma grande variedade 

de formas: 
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QUADRO 6.33:  
ASSOCIAÇÃO FOLHA DE ACÁCIA –FORMAS 

 P. Lexim Zambujal Leceia 
A.1 – Prato   ?  
A.2 – Taça    (?) 
A.3 – Taça em calote    
A.4 – Taça em calote alta    
A.5 – Vaso de bordo em aba    
F1 – Taça em calote fechada    
F2 – Esférico    
F3 – Pote    
C1 – Copo    
C2 – Forma carenada  (?)  (?)  (?) 

 presente /  ausente 
 

Genericamente podemos considerar três tipos de recipiente sobre o qual se aplica 

a decoração folha de acácia: 

1. As formas fechadas, tipo vaso de aprovisionamento, constituem uma forma 

recorrente, sobretudo correspondendo à forma F3 que é exclusiva do grupo decorativo 

folha de acácia. Paralelamente, surgem também esféricos (presentes nos três sítios 

analisados) e globulares (apenas presentes em Leceia). A aplicação folha de acácia é 

nesta forma frequentemente associada a caneluras largas na compartimentação de 

motivos decorativos e / ou no topo dos vasos. 

2. As formas de calote de esfera (A3 – taça em calote e A4 – taça em calote 

alta), surgem normalmente sem caneluras associadas, embora estas também possam 

estar presentes (Leceia). A aplicação de folhas de acácia a taças (A2) é mais rara. 

3. Os recipientes de paredes rectas deverão corresponder a taças de calote alta 

(A4) e estão frequentemente associados à decoração vertical K2. João Luís Cardoso 

denomina estes recipientes como “copos”, encontrando aqui a fase de transição entre os 

copos canelados. Embora esta hipótese seja plausível e constitua uma alternativa 

fundamentada à sucessão directa copo – vaso campaniforme defendida por Michael 

Kunst, não podemos denominar estes recipientes como copos pois não foi ainda 

identificado qualquer fragmento de perfil completo, desconhecendo-se qual seria o tipo 

de fundo destes recipientes de paredes rectas. (cf. Gonçalves, 1989 para idêntica 

situação em Santa Justa). 

Para além destes três grandes grupos há casos minoritários como os pratos ou 

taças decorados internamente de Zambujal (Kunst, 1987, tafel 39) ou a aplicação em 

forma carenada de Leceia (Cardoso, 2006, fig. 160, nº 10). Nos três contextos em 

análise, surgem alguns fragmentos sem reconstituição de forma, mas com uma inflexão 

abrupta que pertenceria a recipiente compósito. Na análise conjunta de Penedo do 
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Lexim, Zambujal e Leceia, verificamos que as decorações tipo folha de acácia estão 

presentes em praticamente todas as formas identificadas, à excepção dos vasos de bordo 

em aba e dos copos canelados. 

Estes recipientes cerâmicos apresentam características técnicas muito 

diferenciadas. Embora existam exemplares com pastas compactas (9%), a sua maioria é 

semi-compacta. Os componentes não plásticos constituem, o verdadeiro elemento 

diferenciador. Todo o grupo decorativo folha de acácia a cerâmicas caracteriza-se pela 

presença de abundantes componentes não plásticos, de granulometria grosseira. Entre as 

cerâmicas decoradas com folha de acácia, a percentagem de recipientes que integram 

abundantes componentes não plásticos ascende a 64%, dominando a granulometria 

grosseira, são minoritários os recipientes com granulometria fina (17%) e domina a 

associação de componentes não plásticos de granulometria variada (finos, médios e 

grandes), os quais correspondem a 41% do conjunto. 

Estas proporções configuram cerâmicas “grosseiras”, aliás em valores superiores 

aos registados para a cerâmica lisa. A introdução sistemática dos componentes não 

plásticos e a pouca compacidade das pastas poderá constituir explicação para os níveis 

de fragmentação das cerâmicas folhas de acácia. No Zambujal realça-se o facto das 

cozeduras serem pouco homogéneas, dominando as cerâmicas de cozedura redutora 

com arrefecimento oxidante, correspondendo a 65% da cerâmica com decoração folha 

de acácia (Kunst, 1987), circunstância não documentada para as cerâmicas tipo folha de 

acácia do Penedo do Lexim, onde dominam as cozeduras oxidantes (65%), ascendendo 

apenas a 2% as cerâmicas redutoras com arrefecimento oxidante.  

Ao nível dos tratamentos de superfície também se evidencia o reduzido 

investimento de tempo nos acabamentos. Cerca de 42% dos recipientes apresentam 

tratamento de superfície rugoso nas superfícies externas mas termos gerais registam 

melhores acabamentos do que nas superfícies internas. As aguadas vermelhas e negras 

são aplicadas em 31% do conjunto. Face à existência de cerâmicas com decoração folha 

de acácia que apresentam superfícies alisadas ou com aguadas, é proposto para o 

Zambujal que teriam sido alisados posteriormente à decoração. 

 

6.6.4.5.3. Motivos geométricos 

 

Entre as cerâmicas decoradas com motivos geométricos foram identificados 

cinco grandes motivos. O critério de agregação foi a associação a caneluras profundas: 
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embora nem todos os exemplares com motivo geométrico apresentem esta associação, 

registou-se sempre a presença, ainda que pontual, às caneluras fundas. A relação directa 

destes motivos geométricos à decoração tipo folha de acácia é residual, ainda que 

existente. 
 

QUADRO 6.34: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS GEOMÉTRICOS 
MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 

G1 

TRIÂNGULOS 
G11  Triângulos preenchidos 
G12  Triângulos não preenchidos 
G13  Triângulos preenchidos integralmente 
G14  Triângulos vazios delimitados por linhas oblíquas 
Gind  Prováveis triângulos 

G2 
LOSANGOS 

G21  Losangos preenchidos com linhas oblíquas, delimitados por linhas 
G22  Losangos preenchidos, sem linha delimitadora 

G3 
LINHAS INTERCRUZADAS 

G31  Banda horizontal constituída por linhas intercruzadas, delimitados por linhas 
G32  Banda horizontal constituída por linhas intercruzadas, sem linha delimitadora 

G4 

ESPINHADO 
G41  Espinhado vertical 
G42  Espinhado horizontal 
G43  Espinhado horizontal compartimentado por linhas 

G5 LINHAS ZIGUEZAGUEANTES 
 

O conjunto dos motivos geométricos é bastante heterogéneo, estando reportados 

6 motivos e 13 variantes possíveis para um conjunto bastante restrito de 206 peças, com 

apenas 15 bordos. Como universo comparativo, apenas está publicado o conjunto de 

Leceia, que integra 185 exemplares, dos quais 47 são bordos, razoavelmente 

conservados. 

 
QUADRO 6.34: ASSOCIAÇÃO MOTIVOS GEOMÉTRICOS – FORMAS. PENEDO DO LEXIM 

 G1 - triângulos G2- Losangos G3 - linhas intercruzadas G4 - espinhado 
A.1 – Prato     
A.2 – Taça     
A.3 – Taça em calote     
A.4 – Taça em calote alta     
A.5 – Vaso de bordo em aba     
F1 – Taça em calote fechada     
F2 – Esférico     
F3 – Pote     
C1 – Copo     
C2 – Forma carenada     

 presente /  ausente 
 

Apesar do mau estado de conservação dos recipientes integráveis neste grupo 

decorativo, observa-se a tendência global de associação a grandes recipientes fechados, 

surgindo pontualmente associada a recipientes de menor dimensão, nomeadamente a 

vasos de paredes rectas (F7). Esta situação contrasta com a diversidade de formas onde 

surge a cerâmica com decoração tipo folha de acácia. 
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Comparativamente com Leceia, verifica-se a ausência de pequenos recipientes 

fechados, nomeadamente globulares, com decoração geométrica, que João Luís Cardoso 

coloca como antepassados dos potes decorados com folha de acácia: «além dos grandes 

vasos esféricos, com pesadas decorações, identificaram-se outros de menor tamanho, já 

presentes na Camada 3, onde os padrões decorativos, de carácter geométrico 

(espinhados, reticulados) não incluem a “folha de acácia” nem a “crucífera”. É lícito, 

pois considerá-los com origem anterior à daqueles (…)» (Cardoso, 2006, p. 36). 

Analisando o conjunto do Penedo do Lexim e o de Leceia, verificamos que 

existe alguma coincidência nos valores relativos dos vários tipos decorativos. Em 

ambos sítios arqueológicos dominam os triângulos (G1) sobre aos restantes motivos 

decorativos, seguindo-se a decoração com bandas de linhas intercruzadas (G3). 
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Fig. 6.102: Comparação dos motivos decorativos geométricos do Grupo Folha de Acácia em Penedo do Lexim e Leceia 

 

Leceia regista grande diversidade de combinatórias: triângulos (G1) associadas a 

linhas intercruzadas (G3), losangos também em associação com linhas intercruzadas 

(G3), com espinhado (G4) e com linhas ziguezagueantes. Em termos gerais, as 

decorações compósitas são contudo minoritárias em Leceia (3%) e estão ausentes em 

Penedo do Lexim. 
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Fig. 6.103: Leitura comparativa dos grupos decorativos e motivos da cerâmica do Penedo do Lexim e Olelas 
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Aquando da realização do primeiro estudo do Penedo do Lexim, salientei a 

ausência deste tipo decorativo (G3) nas colecções de superfície, contrastando com a 

colecção de Olelas, onde surgia abundantemente. O estudo efectuado sobre a colecção 

antiga de Olelas (campanhas de Cunha Serrão e Prescott Vicente) evidenciava que a 

proporção de cerâmica com este motivo decorativo ascende os 23% do total, sendo 

utilizado em várias formas cerâmicas (Taça em calote alta, Taça em Calote, Pote e 

Copo). A folha de acácia assume em Olelas um papel mais diminuto, não ultrapassando 

os 7,5%. 

Nas novas escavações efectuadas no Penedo do Lexim foram identificados 43 

fragmentos com este motivo decorativo, evidenciando a fragilidade de uma 

interpretação baseada exclusivamente em materiais de superfície. Ainda assim, 

podemos considerar que existem diferenças consideráveis em termos de quantificação 

nos motivos decorativos presentes em dois sítios localizados em áreas muito próximas 

(Lexim e Olelas) e, aparentemente, com o mesmo enquadramento cronológico. A 

interpretação das diferenças registadas nas diversas proporções de motivos decorativos 

apenas poderia ser efectivada através de uma cronologia fina, com a publicação 

exaustiva de colecções de cerâmica, circunstância que ainda é quase inexistente, como 

tenho vindo a referir.  

 

QUADRO 6.35: TECNICAS DECORATIVAS DO MOTIVO GEOMÉTRICO 

  INCISÃO 
CAN. 

MÉDIA 
CAN 

PROF. 
INCISÃO + 

CAN. TOTAL 

G1 – triângulos 18 52 31 7 108 

G2 – losangos 14 0 0 12 26 

G3 - linhas intercruzadas 27 1 0 16 44 

G4 – espinhado 8 6 2 2 18 

G5 - linhas ziguezagueantes 5 5 0 0 10 

TOTAL 71 64 33 37 206 
 

Em termos de técnica decorativa, destaca-se a incisão, em motivos “isolados”, 

como os losangos ou as linhas intercruzadas, ou em associação com as caneluras. O uso 

das caneluras para executar os padrões decorativos surge sobretudo no motivo G1 

(triângulos). As caneluras, como técnica decorativa são largamente usadas durante o 

Calcolítico inicial (caneluras leves), no Calcolítico pleno surgem abundantemente as 
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caneluras fundas, com o Calcolítico final esta técnica decorativa praticamente 

desaparece. 

 

G1 - Triângulos 

 
Fig. 6.104: Sistematização do motivo decorativo G1. Triângulos 

 

A associação de triângulos a cerâmicas decoradas com caneluras constitui, na 

colecção do Penedo do Lexim, ao motivo geométrico mais abundante. 

Na maioria dos recipientes, este motivo apresenta a variante G11, com os 

triângulos preenchidos por linhas. Os escassos triângulos não preenchidos (G12) podem 

incluir a subvariante das linhas quebradas duplas configurando triângulos com o topo 

para baixo, semelhante à mesma gramática decorativa das taças caneladas com 

decoração compósita (Cardoso, 2006, fig. 192 – nº8) ou correspondendo a bandas de 

linhas oblíquas delimitando triângulos (G14). 

Devido ao estado de fragmentação do conjunto, a maioria destes fragmentos não 

possibilitou claramente uma classificação, sendo apenas visível uma ou várias caneluras 

horizontais e caneluras oblíquas que provavelmente preenchiam triângulos de grandes 

dimensões. Estes exemplares foram incluídos na categoria Gind e constituem 32% de 

todo o conjunto. 

Em termos genéricos, o módulo destes triângulos é de grande dimensão, 

evidenciando corresponderem a grandes recipientes. Os triângulos encontram-se sempre 

com o vértice apontado para o fundo do recipiente (circunstância já referida para o 

conjunto de Leceia em Cardoso, 2006), à excepção do motivo G13 em que as linhas 

oblíquas delimitam um triângulo com o vértice orientado para o topo do recipiente. Este 

motivo surge noutros sítios arqueológicos nomeadamente na Columbeira (Marques 

Gonçalves, 1994). 

 

 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             301 

G2 - Losangos  

 
Fig. 6.105: Sistematização do motivo decorativo G2. Losangos 

 

O motivo G2 é caracterizado por losangos incisos preenchidos por linhas 

intercruzadas oblíquas. Tal como as linhas intercruzadas são abundantes em Olelas e 

menos representativas em Penedo do Lexim, também a frequência de losangos 

preenchidos em Penha Verde parece consubstanciar esta realidade, levando mesmo a O. 

Veiga Ferreira denominar este tipo decorativo de “tipo Penha Verde” (Ferreira e Silva, 

1970, p. 216), propondo-se que este motivo se tenha generalizado numa fase mais tardia 

(Cardoso e Carreira, 2003, p. 132). 

Trata-se de um motivo bastante raro no Penedo do Lexim (26 exemplares), 

sendo significativo que surja apenas no Locus 1, onde a ocupação do Calcolítico pleno é 

mais relevante. A maior parte dos recipientes encontra-se bastante fragmentado, 

destacando-se pelo seu estado de conservação, o recipiente IGN.017.05688.  

Este padrão decorativo inciso surge em formas tipo pote (F3) ou em pequenos 

recipientes como vasos de paredes rectas (F7). A dimensão do losango é variável (entre 

1,288 e 3,310 cm) podendo estar associada a caneluras, no caso dos potes. Apesar do 

escasso universo de comparação, deve ser referido que surgem também distintos 

tratamentos de superfície e de depuramento das pastas. Trata-se de um motivo de 

disposição horizontal. No caso dos recipientes de paredes rectas (forma F7), os losangos 

dispõem-se em bandas horizontais coincidindo grosseiramente os seus vértices. No caso 

dos recipientes de tipo pote, as bandas de losangos são delimitadas por caneluras 

simples ou duplas em associação paralela à das folhas de acácia. 

 

 

 

 

 

FOTO VSG 
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G3 - Linhas intercruzadas 

 
Fig. 6.106: Sistematização do motivo decorativo G3. Linhas intercruzadas 

 

O motivo G3 é composto por bandas horizontais de linhas oblíquas intercruzadas 

(xadrez obliquo) efectuadas com a técnica da incisão. Verifica-se a utilização de 

incisões de diferentes profundidades, incluindo um fragmento preenchido a pasta branca 

(IGN.017.11549). A maior parte dos fragmentos apresenta grande regularidade no traço, 

com excepção dos fragmentos cujas linhas oblíquas foram efectuadas com caneluras 

(punção rombo), que se apresentam muito mais espaçadas e dispostas de forma pouco 

regular (IGN.017.9560 ou 5880). 

Como sucede com o motivo dos losangos, também as bandas de linhas 

intercruzadas surgem com e sem compartimentação de caneluras horizontais: no caso 

dos potes com associação a caneluras e no caso de pequenos recipientes de paredes 

tendencialmente rectas, surgem em bandas não compartimentadas. Este motivo surge 

abundantemente no vizinho povoado de Olelas e está documentado já no grupo da 

cerâmica canelada fina, correspondendo ao motivo CP 2.4 (copos), presente 

residualmente no Penedo do Lexim e também em Leceia.  

 

G4 - Espinhado 

 
Fig. 6.107: Sistematização do motivo decorativo G4. Espinhado 

 

Trata-se de um motivo escassamente representado, utilizando a técnica da 

incisão ou da canelura. Surge em padrões decorativos mais antigos, nomeadamente 

entre os copos canelados. Este motivo geométrico consiste na disposição de linhas 
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convergentes formando um espinhado, com orientação vertical (motivo G41) e 

horizontal (G42). O motivo vertical inclui decorações com o vértice para cima e com o 

vértice para baixo. O motivo horizontal, mais numeroso, aparece em fragmentos de 

leitura reduzido, sendo provável que se trate de campos de uma decoração compósita. 

Todos os motivos identificados são aplicados a recipientes de diferentes 

dimensões e formas, correspondendo respectivamente a diferentes dimensões do motivo 

decorativos. 

 

6.6.4.5.4. Grupo ? 

 

A definição de Grupo para as cerâmicas decoradas com motivos folha de acácia, 

com decoração geométrica e com linhas horizontais profundas é fundamentalmente 

justificada em critérios de âmbito estilístico com a conjugação dos vários motivos: 

1. folha de acácia e caneluras: corresponde a 34% do conjunto de cerâmicas tipo folha 

de acácia, é uma associação recorrente; 

2. folha de acácia e motivo geométrico: surge apenas em 5 exemplares, sendo rara em 

outros contextos; 

3. motivo geométrico e caneluras: 36% das cerâmicas com decoração geométrica 

apresenta em paralelo caneluras horizontais. 

Para além destas associações ao nível da gramática decorativo há ainda um 

paralelismo morfológico. Os três motivos decorativos são aplicados sobre potes de 

bordo reentrante (F3), forma que apenas surge em exemplares decorados. Dominam os 

recipientes fechados de média/grande dimensão, mas surgem numa variedade de 

suportes, ao nível da forma e da dimensão. 
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Fig. 6.108: Comparação das espessuras máximas das cerâmicas grupo folha de acácia 

 
A espessura média das cerâmicas deste grupo ronda os 7 -9 mm, embora se 

registem exemplares de espessura inferior a 5 mm e superior a 14. Os potes decorados 
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com linhas horizontais destacam-se pela sua robustez. A cerâmica com decoração 

geométrica apresenta uma distribuição mais uniforme pelas várias categorias de 

dimensões. 
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Fig. 6.109: Comparação da compacidade das cerâmicas grupo folha de acácia 

 

Ao nível das pastas regista-se também relativa homogeneidade entre os vários 

motivos. A pasta é dominantemente semi-compacta, com níveis superiores de cerâmica 

friável entre as cerâmicas decoradas com linhas horizontais e com decoração 

geométrica. Comparativamente com a restante cerâmica decorada, o grupo folha de 

acácia é aquele onde se regista um mais baixo índice de cerâmica compacta. 

Em termos de cozedura regista-se igualmente uniformidade, dominando 

largamente as cozeduras em ambiente oxidante nos três motivos, ainda que as cerâmicas 

com linhas horizontais tenham valores mais elevados de cozeduras redutoras, na ordem 

dos 30%.  
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Fig. 6.110: Tratamento de superfície (externo) das cerâmicas do grupo folha de acácia 

 

Os acabamentos constituem no entanto uma vertente na produção cerâmica onde 

se registam diferenças consideráveis, entre os diferentes motivos do grupo folha de 

acácia. As cerâmicas com decoração tipo folha de acácia são maioritariamente rugosas 

embora seja neste tipo decorativo que também se regista o mais elevado número de 
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cerâmicas com aguada. O alisamento simples é dominante entre as cerâmicas de tipo 

geométrico e as linhas horizontais.  

Os tratamentos de superfície e a compacidade destas cerâmicas decoradas 

parecem reflectir tendências que surgem na cerâmica lisa. Apesar da aplicação da 

decoração parecer indicar um tratamento diferencial destas cerâmicas, não existe 

qualquer outro indicador, nem ao nível das pastas nem dos contextos de consumo, 

exclusivamente domésticos. 

 

Esta uniformidade relativa não significa necessariamente que todos os 

componentes do grupo, folha de acácia / linhas horizontais fundas e decoração 

geométrica sejam absolutamente contemporâneas. A distribuição sectorial de Penedo do 

Lexim parece indicar que o Locus 1, onde a ocupação é fundamentalmente do 

Calcolítico pleno, regista o domínio do Grupo Folha de Acácia, contrariamente ao que 

sucedia com as cerâmicas Caneladas Finas. 
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Fig.6.111: Distribuição sectorial relativa das cerâmicas do grupo folha de acácia 

 

No locus 3b a percentagem de cerâmica decorada com o motivo folha de acácia 

é significativa. Embora esta hipótese necessite de uma confirmação arqueográfica mais 

consolidada, aparentemente a folha de acácia antecede a decoração geométrica, 

nomeadamente face aos motivos com triângulos largos, losangos incisos e linhas 

intercruzadas. Esta perspectiva é antagónica à que sucede no Castro da Columbeira, mas 

parece confirmada em outros sítios arqueológicos como Penha Verde ou Leceia. Não se 

podem criar sistematizações tão restritas dos grupos decorativos do Calcolítico 

estremenho, perante a existência de especificações mais finas de âmbito regional. 

Simultaneamente será necessário alargar o âmbito de análise para todas as áreas 

regionais em torno da Estremadura, particularmente para as Beiras, já que a cerâmica 

decorada está quase ausente do Sul do Tejo. É nas Beiras que podemos encontrar 
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paralelos para a decoração de tipo geométrico, nomeadamente para as linhas 

intercruzadas e sobretudo para o espinhado dominante, por exemplo, na área de Fornos 

de Algodres (Valera, 2007). 

 

6.6.4.6. Grupo decorativo 5. Campaniforme 

 

A cerâmica campaniforme está praticamente ausente de Penedo do Lexim, facto 

já referenciado por José Arnaud nas primeiras escavações, constituindo uma das 

especificidades do sítio. A completa ausência de cerâmica campaniforme foi realçada 

durante as várias publicações que efectuei (Sousa, 1998; 1999; 2000, 2003). Apenas na 

última campanha de escavações (em 2004) foram identificados três fragmentos 

campaniformes. Os fragmentos apresentam dimensão diminuta, correspondendo a um 

fragmento de fundo e a dois bojos (sem reconstituição de forma). Indicam claramente 

tratar-se de campaniforme marítimo. Os três fragmentos foram recolhidos no locus 6, 

junto a um abrigo sob rocha, sendo particularmente relevante o facto de não ter sido 

recolhido qualquer fragmento campaniforme no topo do Penedo do Lexim (locus 1), 

onde se registam todas as fases de ocupação do sítio. 

A reduzidíssima presença de campaniforme no Penedo do Lexim poderá traduzir 

dois possíveis cenários: 

1. abandono – o sítio terá sido abandonado prematuramente no Calcolítico 

pleno, com reocupação apenas na Idade do Bronze. Nesta perspectiva, é particularmente 

relevante o facto de existir nas imediações do Penedo do Lexim um sítio arqueológico 

com abundante campaniforme. Anços não regista a presença de campaniforme 

marítimo, sendo a colecção essencialmente constituída por campaniforme tipo Palmela. 

Por outro lado, Olelas, povoado fortificado localizado a poucos quilómetros do Penedo 

do Lexim, apresenta campaniforme marítimo. 

2. modelo assimétrico de difusão do campaniforme – coexistência de sítios 

contemporâneos com o aparecimento prematuro de campaniforme (Zambujal…) e de 

outros onde se mantém o mesmo conjunto artefactual até à segunda metade do 3º 

milénio. É particularmente relevante Casal Cordeiro 5 (Ericeira), onde surge, em 

associação directa, campaniforme e folha de acácia, com coincidência da cronologia 

absoluta nos dois sítios. Resulta pouco compreensível atribuir ao campaniforme 

marítimo um carácter de prestígio, surgindo em sítios abertos com reduzida expressão 

em termos de área e estando ausente de um povoado como Penedo do Lexim, onde 
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existiu um efectivo investimento em estruturas de carácter defensivo e concentração de 

estruturas domésticas. 

 
3.6.4.7. Grupo decorativo 6. Vária 
 

Nesta categoria são integrados os motivos minoritários, que dificilmente podem 

ser considerados como uma categoria.  
QUADRO 6.36: CATÁLOGO DE MOTIVOS DECORATIVOS – CERÂMICA COM DECORAÇÃO VARIA 

MOTIVO VAR. SUB-V DESCRIÇÃO 
V1 MOTIVOS ONDULANTES 

V2 

IMPRESSÕES VARIA 
V21  Ungulada 
V22  Pente 
V2IND  Indeterminada 

V3 LINHAS VERTICAIS 

V4 
DECORAÇÃO SIMBÓLICA 
V41  Tatuagem 
V42  Triângulos preenchidos por impressões 

VIND INDETERMINADO 
 

Alguns deles, embora escassos, assumem importância particular na bibliografia 

arqueológica, como por exemplo as cerâmicas simbólicas. Estas cerâmicas decoradas 

surgem em praticamente todos os sectores e em unidades estratigráficas de distintos 

períodos cronológicos. Apesar da heterogeneidade deste grupo decorativo, deve ser 

realçado que, num universo bastante alargado apenas 41 cerâmicas decoradas não se 

enquadraram em nenhum dos grupos / motivos decorativos, o que parece indicar a 

grande uniformidade das gramáticas decorativas no Calcolítico estremenho.  

Este grupo decorativo não apresenta, de per se, um carácter crono-cultural, com 

uma grande amplitude cronológica. 

 
V1 - Motivos Ondulantes 

 
Fig. 6.112: Sistematização do motivo decorativo Varia. Motivos ondulantes 

O motivo V1 integra decorações de tendência circular, quer em guirlandas 

semicirculares (IGN.017.11518), quer em linhas isoladas (IGN.017.03180) ou grupadas. 

Este motivo surge também nos copos canelados e nos recipientes decorados 
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internamente, sendo classificados na categoria varia quando é aplicado em recipientes 

com formas distintas do que as atrás referidas. Este motivo pode ser efectuado através 

de caneluras de profundidade média ou por incisão. 

 
V2 – Impressões varia 

 
Fig. 6.113: Sistematização do motivo decorativo Varia. Impressões 

 

Para além de impressões com matrizes distintas da folha de acácia, registam-se 

as variáveis da cerâmica decorada com ungulações (V21), apenas representada por um 

exemplar recolhido no Locus 4, num contexto datável do Neolítico final. 

As cerâmicas decoradas com pente (V22) são também muito escassas. A análise 

destas cerâmicas foi sistematizada por Ludgero Gonçalves (Marques Gonçalves, 1991). 

Sendo claro que as cerâmicas analisadas foram decoradas com pente, a sua classificação 

como “penteada” levanta algumas dúvidas. O referido autor efectua o inventário de 

ocorrências em Rotura (recolha antiga não confirmada), Fórnea, Zambujal, Penedo, 

Pragança, Outeiro de São Mamede e Vila Nova de São Pedro. Posteriormente foram 

publicados fragmentos com estas decorações em Leceia e Penha Verde (Cardoso, 1995). 

Para o Penedo do Lexim, Ludgero Gonçalves publica um vaso com decoração penteada 

proveniente da colecção José Medeiros (Marques Gonçalves, 1991, p. 218), 

apresentando uma forma que não encontra paralelos nem no restante acervo nem no 

conjunto dos povoados calcolíticos. Sendo esta uma peça recolhida por “métodos não 

científicos” não se considera para a presente análise, permanecendo aliás em posse 

privada, aguardando-se a sua incorporação no Depósito Oficial de Bens Arqueológicos. 

Nas recentes escavações efectuadas no Penedo do Lexim foram identificados 

cinco exemplares de cerâmica decorada a pente, todos recolhidos em contextos do 

Calcolítico pleno (Locus 5, nível de abandono da muralha e Locus 1, nível de ocupação 

do Calcolítico pleno).  

A distribuição geográfica das cerâmicas decoradas com pente parece indicar aos 

autores citados uma possível concentração destas decorações no Norte da Estremadura 
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(Marques Gonçalves, 1991) e que indicaria contactos com as áreas setentrionais 

(Cardoso, 2006). Contudo, embora estas peças apresentem a mesma matriz para 

impressão, o pente, parecem apresentar enquadramentos culturais distintos. As 

cerâmicas decoradas com pente com padrões espinhados (designadas por pontilhado) 

aplicam-se em formas típicas do Calcolítico pleno, grupo folha de acácia, como os 

potes. As cerâmicas penteadas por seu lado, apresentam um padrão decorativo linear, 

semelhante ao do campaniforme marítimo. Os escassos exemplares de cerâmica 

decorada com pente do Penedo do Lexim apresentam pastas depuradas, 

macroscopicamente distintas das restantes cerâmicas calcolíticas, com paralelos nas 

cerâmicas campaniformes da região. 

 

V3 - Linhas Verticais 

Constitui um motivo pouco frequente, com linhas curtas espaçadas, irregulares e 

por vezes com a presença de uma linha horizontal que compartimenta a decoração. 

Verifica-se a técnica de incisão. 

 
Fig. 6.114: Sistematização do motivo decorativo Varia. Linhas verticais 

 

V4 - Decoração simbólica 

 
Fig. 6.115: Sistematização do motivo decorativo Varia. Linhas verticais 

 

Optou-se por individualizar este tipo decorativo, face ao seu significado cultural, 

o qual poderia consubstanciar a criação de um grupo decorativo individual. Na 
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realidade: “a cerâmica com decoração simbólica não é apenas uma variante da cerâmica 

decorada, é uma categoria nova de per se” (Gonçalves, 1992, p. 71). 

As decorações simbólicas podiam igualmente incluir as decorações solares 

inseridas na categoria “decoração interna” (INT6). As decorações solares são as que 

permitem com mais segurança aplicar a designação de cerâmica simbólica face ao 

estado fragmentado das restantes cerâmicas. 

Para além da representação solar, podemos identificar duas realidades distintas. 

A variante V41 corresponde a um fragmento com linhas semi-circulares apareadas que 

podem corresponder a estilizações das tatuagens da deusa, com paralelos em contextos 

megalíticos do Sul Peninsular. Outros exemplares incluídos na categoria V1, poderiam 

ser incluídos neste motivo decorativo.  

A variante V42 inclui triângulos incisos preenchidos por pequenos pontos 

impressos, por vezes preenchidos a pasta branca. Embora não se registe a associação a 

outros atributos da Deusa, é possível com alguma segurança, incluir esta cerâmica no 

conjunto da cerâmica simbólica, podendo corresponder aos triângulos púbicos da 

cerâmica simbólica. 

A chamada decoração simbólica é muito rara nos povoados calcolíticos 

estremenhos, estando apenas representada em Vila Nova de São Pedro, Zambujal, 

Outeiro de São Mamede (possível sol) e talvez em Penedo. É muito escassa a 

distribuição desta cerâmica simbólica na Estremadura, mesmo em contextos funerários. 

De alguma forma é pouco compreensível a ausência desta cerâmica em Leceia, o mais 

extensamente escavado povoado fortificado estremenho, onde existem outras 

representações simbólicas, nomeadamente um betilo. 

 

6.6.4.8. Decoração indeterminada 

 

Para além dos grupos atrás citados, existe ainda um número considerável de 

cerâmicas com níveis de fragmentação que não permitem a classificação segura em 

qualquer deles. O número total de cerâmicas decoradas inclassificáveis ascende a 16% 

(211 fragmentos), integrando dois conjuntos distintos de cerâmicas decoradas: 

cerâmicas decoradas de morfologia indeterminada e cerâmicas decoradas com linhas 

horizontais indeterminadas.  

Em relação às cerâmicas decoradas de morfologia indeterminado, a 

quantificação e descrição foi efectuada tendo como objectivo a quantificação geral de 
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cerâmica decoradas versus lisa e a classificação genérica das técnicas de decoração e a 

caracterização das pastas das cerâmicas decoradas. Apenas 46 fragmentos se inserem 

nesta categoria. 

As cerâmicas decoradas com linhas horizontais indeterminadas correspondem a 

fragmentos de bojo com linhas horizontais (incisões e, fundamentalmente, caneluras) de 

classificação dúbia, num total de 165 fragmentos. No caso de fragmentos com caneluras 

fundas foram incluídos no grupo folha de acácia, potes com linhas horizontais fundas. 

No entanto, alguns fragmentos com caneluras de profundidade média suscitam dúvidas 

na classificação podendo simultaneamente corresponder a taças caneladas, potes 

canelados ou decoração geométrico. Optou-se por individualizar estas decorações, 

embora seja provável que a maioria se integre no grupo folha de acácia. 

 

6.6.4.9. Grupos decorativos e estratigrafias. Para a reconstituição da evolução da 

cerâmica decorada do Penedo do Lexim 

 

Face à ceramização da agenda de investigação do Calcolítico estremenho, a 

análise da cerâmica decorada do 3º milénio resulta num exercício complexo.  

A análise dos 1287 fragmentos de cerâmica decorada provenientes do Penedo do 

Lexim corresponde a múltiplas “histórias” do 3º milénio, organizadas em seis grupos 

decorativos e em nove motivos distintos. Apesar de se terem efectuado leituras de 

âmbito cronológico e estratigráfico para cada um dos “grupos”, optou-se pela análise 

global dos conjuntos ao nível dos motivos decorativos, das técnicas de decoração e das 

formas dos recipientes, independentemente do seu contexto estratigráfico.  

A confrontação dos dados estratigráficos obtidos no Penedo do Lexim com o 

modelo de evolução da cerâmica decorada é um exercício efectuado a posteriori, 

cruzando os dados estratigráficos e sectoriais (confrontar quadros em anexo). 

A presença de um tão complexo conjunto de decorações cerâmicas não encontra 

paralelo no Sul do território português, onde as tendências da cerâmica se centram na 

forma, correspondendo a uma longue durée, com lentas mudanças e grandes 

continuidades.  

A Estremadura parece assistir a uma mudança rápida das tradições da decoração 

cerâmica, com novidades que parecem surgir com uma rapidez que ultrapassa o clássico 

esquema das «metades do milénio» (2ª metade do 4º milénio, 1ª metade do 3º milénio, 
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2ª metade do 3º) e que pode corresponder em alguns casos (copos por exemplo) a uma 

vida curta, com poucos séculos de duração. 

Na interpretação da cerâmica decorada estremenha esgrimem-se conceitos e 

premissas que partem geralmente de uma primeira proposta efectuada há mais de 30 

anos por Victor S. Gonçalves (Gonçalves, 1971) e por Carlos Tavares da Silva (Ferreira 

e Silva, 1970) para Rotura. Esta leitura fundamenta-se nos dados de um sítio localizado 

numa área específica (Península de Setúbal), partindo de um contexto profundamente 

perturbado (Gonçalves, 1971), e com uma reduzida área escavada e sem datações 

absolutas. Na realidade, apenas recentemente (Gonçalves e Sousa, 2007) foi possível 

efectuar as primeiras datações absolutas de Rotura. Apesar de todas as limitações, foram 

os dados obtidos na Rotura que abriram questões até então ignotas: «Se hoje ainda 

escasseiam as estratigrafias verticais para o Calcolítico estremenho, nos anos 70 elas 

pura e simplesmente não existiam. E a estratigrafia da Rotura veio permitir: 1. uma 

diferenciação de conjuntos artefactuais, até então inexistente; 2. uma compreensão 

efectiva da real antiguidade da metalurgia do cobre; 3. um primeiro entendimento da 

complexidade do Calcolítico, tornando obsoleta a fórmula simplista que o dividia em 

«pré-campaniforme» e «campaniforme»; 4. uma viragem fundamental no estudo das 

cerâmicas lisas, até então menorizadas no registo arqueológico» (Gonçalves, 1993). 

A partir dos anos 80, Leceia de alguma forma “legitimou” as propostas 

efectuadas anteriormente em Rotura, fornecendo um enquadramento estratigráfico 

seguro e sobretudo um impressionante conjunto de datações radiocarbónicas (Cardoso, 

1993), destacando-se o hiato entre os níveis do Neolítico final e o Calcolítico inicial / 

pleno.  

Este tipo de abordagem é centrada quase exclusivamente em dois sítios 

específicos (Rotura e Leceia). Os dados contraditórios que Zambujal parece revelar 

(Kunst, 1987, 1996) podem indiciar que o modelo proposto tem cambiantes, e que não 

há uma única história no território estremenho. A análise efectuada entre a relação de 

fases de ocupação / fases construtivas e os principais tipos decorativos (Kunst, 1996) 

constitui leitura fundamental para qualquer abordagem desta natureza. O elevado 

número de materiais, sem proveniência estratigráfica segura, indicia a presença de 

metodologias antigas, sendo essencial efectuar idêntico exercício para os conjuntos de 

materiais arqueológicos recolhido em escavações modernas, estando praticamente 

inéditos os dados das recentes escavações efectuadas no Zambujal. Independentemente 

da natureza dos trabalhos arqueológicos realizados, duas questões perpassam nos 
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gráficos apresentados por M. Kunst: 1. a inexistência de modelos estanques de 

cerâmicas decoradas e 2. a complexidade estratigráfica de povoados fortificados. 

O modelo da «vida» da cerâmica decorada corresponde segundo M. Kunst a um 

esquema de difusão: «Representando os totais de achados por cada fase de construção 

em forma de gráfico de barras horizontais centradas (…) numa estratigrafia bem 

documentada há que esperar, no caso ideal, distribuições das peças de um determinado 

complexo de achados por camadas ou fases de construção em “forma de fuso”. Esta 

ideia pressupõe que, depois do momento de introdução, se segue o período principal de 

utilização, passando, depois, tal tipo de moda, mais ou menos gradualmente” (Kunst, 

1996). Não podemos assumir um esquema estanque de substituição de cerâmica 

decorada, o que significaria um modelo que nem um processo de conquista como o da 

ocupação romana ou islâmica provocou no reportório cerâmico contemporâneo. 

A questão da complexidade estratigráfica dos povoados fortificados tem sido 

insuficientemente analisada. Em sítios com uma ocupação longa, com sucessivas 

reocupações e remobilizações de terras para novas construções, é quase impossível 

encontrar «níveis selados», exceptuando circunstâncias muito específicas como a 

presença de níveis de abandono e de selagem rápida (como sucedeu em Santa Justa, 

numa área especifica, ou em Leceia, na passagem da camada do Neolítico final para a 

do Calcolítico inicial). Contudo, na generalidade dos povoados fortificados verificam-se 

elevados índices de permeabilidade, tendo sempre de se considerar esta variável na 

análise destes conjuntos. Não podemos considerar que existem más e boas estratigrafias 

e sobretudo não o devemos fazer cruzando os dados de campo com os esquemas pré-

determinados de sucessão de cerâmicas decoradas ou de outros fósseis directores. 

Nesta perspectiva, efectuou-se a correlação dos principais grupos decorativos 

com as fases de ocupação do Penedo do Lexim, tentando-se aferir tendências globais. A 

análise detalhada dos contextos e dos sectores levanta alguma dificuldade de leitura, 

devendo os dados estratigráficos ser articulados com o capítulo 2.1. e com os quadros 

estratigráficos apresentados em anexo. Esta análise poderia ainda ser mais 

pormenorizada se considerássemos outros indicadores como a distribuição 

tridimensional das cerâmicas decoradas ou os processos tafonómicos que foram 

detectados nos distintos sectores. Podemos, no entanto, apontar tendências globais 

cruzando os dados relativos das presenças dos vários tipos de cerâmicas decoradas. 
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QUADRO 6.37: CERÂMICAS DECORADAS NO FASEAMENTO DE PENEDO DO LEXIM 

FASE B.Dent. Copo can. Taça can. Dec. int. Acácia Geom. P - hor. Vária Camp. TOTAL 

Fase 7 
Alterações pós deposicionais 10% 0% 2% 0% 2% 1% 2% 5% 0% 2% 
Fase 6 
Abandono 24% 10% 27% 17% 36% 31% 37% 21% 67% 26% 
Fase 5 
Romano 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fase 4 
Idade do Bronze 10% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 
Fase 3 
Calcolítico pleno 19% 19% 20% 17% 38% 42% 43% 33% 33% 29% 
Fase 2 
Calcolítico inicial 0% 58% 43% 49% 17% 15% 15% 28% 0% 32% 
Fase 1 
Neo final / Calcolítico inicial 38% 12% 7% 15% 6% 8% 4% 13% 0% 9% 

 

O quadro com as presenças relativas dos vários grupos de cerâmica decorada 

destaca em cada série a percentagem mais elevada. Em todos os casos verifica-se uma 

concentração no âmbito cronológico “expectável” de acordo com os modelos de 

seriação das cerâmicas decoradas e dos contextos associados. Este facto parece indicar 

que apesar de todos os problemas estratigráficos presentes no Penedo do Lexim, sítio 

com reduzida potência estratigráfica e com uma curta série de datações pouco 

esclarecedoras, se conservam genericamente os principais níveis de ocupação. Também 

a questão dos materiais remobilizados em níveis de abandono do sítio ou com 

perturbação estratigráfica é evidenciada nesta distribuição: a maior parte dos materiais 

não foi recolhida em camadas superficiais, mais um indicador dos níveis de conservação 

do sítio. 

Permanece como principal óbice de leitura a dificuldade em seriar o nível de 

fundação do sítio, não tendo sido possível “isolar” num dos sectores o nível do 

Neolítico final com o do Calcolítico inicial (UE 19 – locus 1). Importa agora efectuar 

uma análise circunstanciada de todos os grupos decorativos face à estratigrafia do sítio: 

1. Bordos denteados: o pequeno conjunto de bordos denteados encontra-se 

claramente grupado na primeira fase de ocupação do sítio (Neolítico final / Calcolítico 

inicial) a sua presença está documentada em dois sectores distintos (locus 1 e 4). 

Infelizmente a área onde se concentravam os materiais mais antigos do locus 1 foi 

vandalizada, circunstância que explica a mais alta percentagem de materiais integrados 

na fase 7, alterações pós reposicionais. 

2. Cerâmica canelada fina: concentra-se na fase 2, Calcolítico inicial. A 

presença na fase 1 é explicada também pelo motivo atrás descrito, de âmbito 

tafonómico. Mesmo considerando essa variável parece clara a anterioridade dos copos 

canelados que surgem com o dobro da percentagem das taças caneladas já na fase 1. As 
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percentagens relativas das presenças de copos e taças nos níveis do Calcolítico pleno 

(Fase 3) são relativamente equivalentes, ainda que a presença de taças caneladas sejam 

mais abundante nos níveis de abandono, o que pode indiciar maior longevidade. 

3. Cerâmicas decoradas internamente: surge fundamentalmente na fase 2, 

contemporânea das cerâmicas caneladas finas. A sua presença na fase 1 pode indiciar 

que a sua origem seja mais antiga, provavelmente coincidente com os copos canelados. 

4. Grupo Folha de Acácia: Este conjunto coloca-se claramente na Fase 3, 

Calcolítico Pleno. Existe uma ligeira tendência, mais antiga da folha de acácia face à 

decoração de tipo geométrico e potes com linhas horizontais. Deve ser também 

assinalado que este grupo se encontra muito bem representado nos níveis de abandono, 

sendo assim provável que o fim da ocupação do Penedo do Lexim tenha sido efectuado 

durante o “apogeu” da utilização destas cerâmicas. 

5. Vária: não se considera muito significativa a leitura no faseamento geral do 

sítio, uma vez que esta categoria apresenta provavelmente indivíduos das várias fases de 

ocupação. Ainda assim deve ser realçado que se concentra no Calcolítico pleno (Fase 

3). 

6. Campaniforme: face ao carácter vestigial destas cerâmicas podemos 

claramente afirmar que a cerâmica campaniforme estava ausente do reportório cerâmico 

das comunidades que habitavam o Penedo do Lexim. É particularmente importante que 

surjam nos níveis de abandono do povoado. 
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Fig. 6.116: Distribuição relativa das cerâmicas decoradas do Penedo do Lexim 

 

 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             316 

QUADRO 6.38: CERÂMICAS DECORADAS NO FASEAMENTO DO SÍTIO 

FASE UE SECTOR Bordo denteado Copo can. Taça can. Decoração interna Folha de Acácia Decoração Geom. Pote linhas hor. Varia Campaniforme TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

7 
13 1 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 
14 1 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 2 1,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6% 
vio 1 2 9,5% 1 0,7% 1 0,5% 0 0,0% 3 1,5% 0 0,0% 1 2,0% 2 6,1% 0 0,0% 10 1,1% 

sub-total     2 9,5% 1 0,7% 4 1,8% 0 0,0% 5 2,4% 3 1,5% 1 2,0% 0 6,1% 0 0,0% 18 2,0% 

6 

1 

1 2 9,5% 8 5,3% 25 11,5% 1 3,0% 32 15,5% 28 14,4% 16 31,4% 1 3,0% 0 0,0% 113 12,5% 
3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9% 2 1,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,8% 

3b 0 0,0% 9 6,0% 23 10,6% 4 12,1% 10 4,9% 9 4,6% 0 0,0% 4 12,1% 0 0,0% 59 6,5% 
4 3 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 4 0,4% 
5 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,5% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6% 
6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

UE 2 1 0 0,0% 1 0,7% 6 2,8% 1 3,0% 8 3,9% 11 5,7% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 28 3,1% 
UE 1/2 3b 0 0,0% 7 4,6% 5 2,3% 1 3,0% 18 8,7% 8 4,1% 1 2,0% 1 3,0% 0 0,0% 41 4,5% 
UE 2 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 5 0,6% 

sub-total     5 23,8% 26 17,2% 59 27,1% 7 21,2% 76 36,9% 61 31,4% 19 37,3% 7 21,2% 2 66,7% 262 28,9% 
5 UE 26 1 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 1 3,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 

sub-total     0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 1 3,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 
4 17 1 2 9,5% 1 0,7% 4 1,8% 0 0,0% 3 1,5% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 1,3% 

sub-total     2 9,5% 1 0,7% 6 1,8% 2 0,0% 3 1,5% 4 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 1,3% 

3 

UE 8 

1 

1 4,8% 35 23,2% 40 18,3% 4 12,1% 52 25,2% 52 26,8% 12 23,5% 5 15,1% 0 0,0% 201 22,2% 
UE 28-30 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 

UE 9 3 14,3% 3 2,0% 6 2,8% 2 6,1% 8 3,9% 8 4,1% 1 2,0% 1 3,0% 0 0,0% 32 3,5% 
UE 5 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 3 1,5% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,8% 
UE 4 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,5% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 

UE 18 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 
UE 2 3b 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6% 
UE 4 5 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 4 1,9% 7 3,6% 0 0,0% 4 12,1% 0 0,0% 17 1,9% 
UE 8 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4% 0 0,0% 5 2,4% 12 6,2% 6 11,8% 3 9,1% 0 0,0% 29 3,2% 
UE 3 6 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 6 0,7% 

sub-total     4 19,0% 39 25,8% 55 25,2% 7 21,2% 78 37,9% 85 43,8% 22 43,1% 13 39,4% 1 33,3% 304 33,6% 

2 

UE 10 

3b 

0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 
UE 14 0 0,0% 4 2,6% 3 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,9% 
UE 16 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 
UE 8 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 

UE 19 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 
UE 6 0 0,0% 2 1,3% 12 5,5% 3 9,1% 3 1,5% 3 1,5% 0 0,0% 3 9,1% 0 0,0% 26 2,9% 
UE 7 0 0,0% 50 33,1% 58 26,6% 7 21,2% 28 13,6% 19 9,8% 6 11,8% 5 15,1% 0 0,0% 173 19,1% 

sub-total     0 0,0% 58 38,4% 77 35,3% 10 30,3% 32 15,5% 23 11,9% 7 13,7% 8 24,2% 0 0,0% 215 23,7% 

1 
19 1 4 19,0% 26 17,2% 16 7,3% 6 18,2% 12 5,8% 17 8,8% 2 3,9% 5 15,1% 0 0,0% 88 9,7% 
1b 4 3 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,3% 
2 1 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 

sub-total     8 38,1% 26 17,2% 16 7,3% 6 18,2% 12 5,8% 17 8,8% 2 3,9% 5 15,1% 0 0,0% 92 10,2% 
TOTAL     21 100% 151 100% 218 100% 33 100% 206 100% 194 100% 51 100% 33,02 100% 3 100% 906 100% 
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Numa perspectiva de síntese, podemos concluir que as cerâmicas decoradas do 

Penedo do Lexim se concentram claramente em duas fases: Calcolítico inicial e 

Calcolítico pleno, com uma concentração maior no Calcolítico pleno. O motivo 

decorativo mais relevante em termos absolutos é a taça canelada. 

 

QUADRO 6.39: CERÂMICAS DECORADAS NO FASEAMENTO DE LECEIA (APUD CARDOSO, 2006) 
Fases B.Dent. Copo can. Taça can. Dec. Int. Acácia Geom. 

C4 - Neolítico final 73% 2% 1% 6% 0% 1% 
C3 - Calcolítico inicial 16% 70% 65% 81% 16% 15% 
C3 - Calcolitico pleno 11% 28% 34% 14% 84% 85% 

 

Em termos comparativos, Leceia apresenta resultados idênticos do que Penedo 

do Lexim, com intervalos de segurança muito superiores, uma vez que para todos os 

casos a associação estratigráfica é superior a 65%. 

Os intervalos obtidos Penedo do Lexim são de alguma forma equivalentes ao 

Zambujal, embora os resultados finais sejam substancialmente diferentes: desconhece-

se a presença de bordos denteados (embora alguns fragmentos se encontrem publicados 

em Sangmeister e Schubart, 1981), também não são conhecidos valores para a presença 

de taças caneladas e a cerâmica campaniforme surge em Zambujal desde fases muito 

recuadas. 

 
3.6.5. Análise quantitativa crono-estratigráfica 

 

Ao contrário do que sucedeu para a cerâmica decorada, integralmente estudada, 

optou-se por seleccionar contextos para a análise de formas e pastas. Num total de 

11330 fragmentos classificáveis foram estudados 2472, correspondendo a 21% do 

conjunto. Para o efeito foram seleccionadas quatro distintas unidades estratigráficas, 

localizadas em diferentes sectores do povoado. Estas unidades estratigráficas foram 

analisadas integralmente, com o carregamento de base de dados FileMaker, tendo-se 

procedido ao desenho de todos os fragmentos com orientação, apresentados 

parcialmente em anexo. 
QUADRO 6.40: CONJUNTO EM ANÁLISE – CERÂMICA 

FASE SECTOR UE INDIVIDUAIS BOJOS TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

1 – Neo final / Calcolítico inicial 1 19 570 23,1% 4332 23,3% 4902 23,3% 
2 – Calcolítico inicial 3b 7 1298 52,5% 10055 54,2% 11353 53,9% 

3 – Calcolítico pleno 
5 8 378 15,3% 3641 19,6% 4019 19,1% 
1 9 226 9,1% 533 2,9% 799 3,8% 

   2472 100,0% 18561 100,0% 21073 100,0% 
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Para a primeira fase de ocupação do povoado (Neolítico final / Calcolítico 

inicial) foi seleccionada a Unidade Estratigráfica 19 (locus 1). Trata-se da camada 

base do sector proeminente, e que apresenta alguns problemas de natureza 

estratigráfico. Em termos de datação absoluta, as datações revelam um desfasamento 

cronológico considerável (Beta-186854: 2880-2580 cal 2 sigma; Sac-2067: 2459-2140; 

2310-2200). A par desta situação refira-se ainda que, também quanto aos chamados 

fosseis directores cerâmicos (da cerâmica decorada), se registam materiais 

essencialmente de duas fases: Neolítico final (bordos denteados e formas carenadas) e 

Calcolítico inicial (copos canelados), embora também surjam residualmente, cerâmicas 

com decorações, que estão associadas ao Calcolítico pleno.  

Em 2000 apresentei ao II Congresso Internacional de Megalitismo 

“Transformação e Mudança” uma comunicação sobre a ocupação do Neolítico final do 

Penedo do Lexim. Esta comunicação correspondia praticamente ao estudo da unidade 

estratigráfica U.E. 19, campanhas de 1999 e 2000 (Sousa, 2003). A evolução dos 

trabalhos de campo (campanhas de 2002, 2003) por um lado e as datações 

radiocarbónicas proporcionaram uma imagem distinta da que foi publicada em 2003. Os 

dados gerais da escavação parecem confirmar que existiu uma ocupação do “Neolítico 

final” no Penedo do Lexim, mas esta terá sido tão pouco expressiva que não foi possível 

individualizá-la no curso da escavação. Também os numerosos vandalismos que foi 

sujeita esta área terão contribuído para a mistura de um primeiro nível do Neolítico final 

com o Calcolítico inicial, situação que apenas poderia ser devidamente interpretada, 

com uma série de datações absolutas com amostras devidamente coordenadas, para 

compreensão do processo de formação desta camada. 

Apesar de todos estes problemas estratigráficos, optou-se por seleccionar esta 

camada para analisar a cerâmica dos primeiros ocupantes do Penedo do Lexim. Apenas 

o locus  4 apresenta materiais que se encontram nesta mesma camada de ocupação, mas 

o reduzido número de materiais recolhidos neste sector (88 fragmentos classificáveis) 

impossibilita a comparação. Por outro lado, deve referir-se que na análise efectuada se 

consideraram apenas os materiais recolhidos nas campanhas de 1999 e 2000 (237 

fragmentos classificáveis), não se tendo estudado integralmente os materiais recolhidos 

nas campanhas de 2002 e 2003 (332 fragmentos classificáveis). 

As cerâmicas concentram-se na zona central da plataforma, correspondendo 

essencialmente ao interior da estrutura habitacional 1b. A camada 19 apresenta uma 

grande irregularidade deposicional, uma vez que corresponde essencialmente à 
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colmatação do substrato geológico que apresenta na zona central uma depressão, 

concentrando-se aqui preferencialmente. 

 

A cerâmica proveniente da principal fase de ocupação do povoado, Calcolítico 

inicial, foi analisada através do estudo da Unidade Estratigráfica 7, locus 3b. Segundo 

a perspectiva de ocupação horizontal do Penedo do Lexim, o locus 3b evidencia quase 

exclusivamente utilizações que podem ser integradas no Calcolítico inicial. 

Encontrando-se parcialmente “selado” pelo grande derrube da U.E. 2 e sem ocupações 

posteriores, a U.E. 7 tem um nível de concentração elevado, também propiciado pela 

existência dos dois afloramentos verticais.  

A camada de ocupação UE 7 apresenta algumas estruturas domésticas (lareiras e 

empedrados) que foram datadas de inícios do 3º milénio (Beta-175775: 2860-2490; 

Beta-175774: 2890-2620 cal 2 sigma). Este contexto regista elevada concentração de 

materiais, podendo evidenciar uma possível funcionalidade sectorial, uma vez que, 

comparativamente com os restantes sectores e contextos, são numerosos os fragmentos 

cerâmicos, registando-se uma grande densidade de materiais, nomeadamente de 

cerâmica). Ao nível sectorial (e mesmo de toda a escavação do Penedo do Lexim), a 

U.E. 7 corresponde à unidade estratigráfica com maior representativa de em termos 

absolutos.  

 

Para a análise da ocupação do Calcolítico pleno foi seleccionada a Unidade 

Estratigráfica 8 - locus 5 (plataforma intermédia, muralha). Este contexto é 

relativamente restrito em termos numéricos (309 fragmentos classificáveis), mas 

apresenta um elevado grau de conservação, uma vez que se trata de um nível de 

ocupação que foi coberto pelo derrube da torre (UE 5). Os graus de conservação do 

conjunto são bem evidenciados pelo conjunto de fragmentos que permitem classificação 

de forma (71%), valor largamente superior relativamente aos restantes contextos. 

Também se fosse efectuado um estudo de conservação dos fragmentos se verificaria que 

em termos gerais, estes apresentam uma dimensão superior a todos os restantes 

contextos do Penedo do Lexim. 

Este sector de escavação não apresenta, praticamente, quaisquer materiais 

arqueológicos, à excepção da U.E. 8, que deverá corresponder a um momento de 

ocupação posterior, selado com o derrube da torre. A relação cronológica entre o 

conjunto da muralha e da torre com este contexto parece indicar a posterioridade da 
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U.E. 8, embora seja plausível que quando a pequena plataforma na área exterior à torre 

foi usada como área de uso doméstico a torre ainda estivesse integralmente conservada. 

Até ao momento, foi apenas possível efectuar uma datação deste contexto, 

recorrendo-se ao método convencional, o qual indica uma cronologia relativamente 

tardia (Sac-2168: 2343-2026 cal 2 sigma). 

Para o Calcolítico pleno seleccionou-se outro contexto localizado no topo do 

Penedo do Lexim (locus 1): Unidade Estratigráfica 9. Trata-se da colmatação de uma 

pequena lixeira estruturada por blocos pétreos (UE 10), situada em local anexo à 

estrutura habitacional 1A. A elevada concentração de materiais numa área muito 

circunscrita foi o principal motivo que originou esta selecção em detrimento à UE 8, 

camada de ocupação contemporânea. Para este contexto, optou-se por um método de 

escavação de pormenor, com a coordenação tridimensional de bordos e bojos e a 

realização de planos artificiais registados gráfica e fotograficamente. 

 

6.6.5.1. Formas 
 

O estudo das formas dos recipientes cerâmicos ainda constitui actualmente uma 

das principais fontes para o conhecimento das primeiras sociedades camponesas. Se a 

cerâmica decorada patenteia a mudança das tradições culturais e das influências trans-

regionais, a forma evidencia a vertente funcional destes recipientes e as tradições de 

longa duração. 

Representados em larga escala no registo arqueológico dos contextos do 4º e 3º 

milénio, o estudo dos recipientes cerâmicos representa um pesado esforço das tarefas de 

“contar e medir”, motivo pelo qual certamente são tão reduzidos os conjuntos que foram 

analisados e publicados. 

Na área da Estremadura, apenas Leceia apresenta um estudo quantificável dos 

recipientes cerâmicos. Não se encontram publicados valores absolutos que permitam 

analisar a representatividade estatística desta amostra, ainda que se sublinhe que a 

análise espacial do povoado e da distribuição dos vários tipos cerâmicos poderia 

fornecer alguns indicadores para funcionalidades do próprio povoado. 

Em relação ao conjunto do Penedo do Lexim, na amostra estudada (21% do 

conjunto), mais de metade das cerâmicas individuais (bordos, fundos, cerâmicas 

decoradas), permitiram a reconstituição de forma e respectiva classificação formal. 
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Fig. 6.117: Proporção relativa formas abertas / fechadas Fig. 6.118: Proporção relativa formas simples e compostas 
 

Em termos gerais, verifica-se grande uniformidade das cerâmicas nos contextos 

analisados. As cerâmicas fechadas são minoritárias nas quatro amostras, em proporção 

ligeiramente superior nas cerâmicas da U.E. 19 (Neolítico final / Calcolítico inicial). 

Dominam as cerâmicas simples, compostas apenas por segmentos de esfera. O número 

de recipientes cerâmicos compostos regista um decréscimo desde a fase 1 à fase 3. Esta 

tendência deve-se à existência de formas carenadas e de copos na UE 19, à importância 

relativa dos copos na UE 7 e ao desaparecimento destas formas compósitas na UE 8, 

Calcolítico pleno. Observa-se uma tendência para uma simplificação morfológica das 

cerâmicas. 
QUADRO 6.41: CONJUNTO EM ANÁLISE – FORMAS DA CERÂMICA 

 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

UE 19 UE 7 UE 9 UE 8 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

A1 – prato 3 2% 18 3% 5 5% 0 0% 

A2 – taça 39 25% 144 21% 19 17% 26 12% 

A3 - taça em calote 39 25% 374 55% 24 22% 127 58% 

A4 - taça em calote alta 13 8% 31 5% 11 10% 29 13% 

A5 - vaso de bordo em aba 9 6% 23 3% 8 7% 5 2% 

F1 - taça em calote 2 1% 15 2% 12 11% 4 2% 

F2 – Esférico 9 6% 26 4% 15 14% 22 10% 

F3 – Pote 6 4% 10 1% 7 6% 3 1% 

C1 – Copo 28 18% 42 6% 3 3% 0 0% 

C2 - Formas Carenadas 9 6% 1 0% 6 5% 4 2% 

C3 - Vaso de colo 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 158 100% 684 100% 110 100% 220 100% 
 

Também ao nível das formas se regista uma grande homogeneidade, não 

existindo alterações significativas nas formas dominantes, efectuando-se uma análise 

circunstanciada das várias formas e respectivas variantes. 

 

Em relação aos pratos (A1), considerando o seu reduzido número nos contextos 

estudados do Penedo do Lexim, não se aplicaram como critério de classificação as 
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variantes de prato com e sem espessamento, característica amplamente utilizada para os 

contextos do Sul Peninsular, nomeadamente para Monte da Tumba (formas 1 e 2 de 

Silva e Soares, 1976-77) e em Santa Justa correspondendo a variantes da mesma forma 

(Gonçalves, 1989). Para Penedo do Lexim, na UE 19 todos os fragmentos 

correspondem a exemplares espessados internamente, na UE 7 registam-se 3 fragmentos 

sem espessamento interno, 10 com espessamento interno e 5 com espessamento interno 

e externo (tipo almendrado) e na UE 9 todos os exemplares correspondem a recipientes 

com o bordo espessado. Em relação às dimensões, em geral, os pratos apresentam uma 

dimensão reduzida que oscila entre 20 cm e 72 cm, correspondendo a uma média de 

36,5 cm, maioritariamente entre os 30 e 35 cm, um módulo consideravelmente mais 

reduzido do que os conjuntos do Sul. Para Leceia destaca-se o facto das superfícies dos 

pratos (internas e externas) apresentarem bons acabamentos de superfície, inclusive com 

a aplicação de aguadas. Também no Penedo do Lexim se regista a tendência para as 

superfícies alisadas, com alguns exemplares a apresentarem igualmente aguada negra. 

Embora se tenha identificado um reduzido número de pratos em todos os contextos 

analisados, verifica-se uma ligeira tendência de crescimento da sua proporção nos níveis 

mais antigos (UE 19 – 2%) até ao Calcolítico pleno (UE 9 – 4%) e a completa ausência 

do conjunto da UE 8, locus 5, circunstância que poderá indiciar uma especificidade 

funcional do conjunto ou, eventualmente, um ligeiro desfasamento cronológico. Em 

Leceia, regista-se a tendência inversa, apresentando 4,9% na fase 2 (Calcolítico Pleno) e 

7,3% na fase 3 (Calcolítico inicial). 

 

As taças (A2) correspondem a um dos recipientes mais representativos do 

conjunto, verificando-se mesmo que em relação à UE 19 (Neolítico final / Calcolítico 

inicial), constituem a forma mais abundante. A individualização das taças (com índice 

de profundidade entre 20 e 41 cm) face às taças em calote reflecte uma diferente 

funcionalidade, trata-se de um recipiente raso que poderá ter substituído o prato que, 

como se referiu, é quase residual. Esta individualização taça / taça em calote foi também 

opção para outros conjuntos meridionais (Gonçalves, 1989 e Gonçalves, 2003). A forma 

3 de C. T. Silva e J. Soares – Taça larga de bordo espessado internamente – não foi aqui 

considerada como categoria autónoma, por escassearem as taças largas (com diâmetro 

externo superior a 28 cm segundo os referidos autores) e as taças espessadas 

internamente.  
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Fig. 6.119: Diâmetros das taças do Penedo do Lexim 

Em relação às dimensões, verificamos que em termos quantitativos se destacam 

dois grandes grupos: as taças com diâmetros entre os 20 e 25 cm e as taças com 

diâmetros entre 30 e 35cm. Não está assim documentada a individualização dos 

recipientes com mais de 28 cm, como se registou para os povoados do Baixo Alentejo e 

Algarve (Soares e Silva, 1976-77). Na distribuição das dimensões das taças salienta-se 

ainda a diversidade de dimensões, com um pequeno número de recipientes que 

apresenta dimensões reduzidas (diâmetro inferior a 10 cm) que podem ser consideradas 

na categoria das “pequenas taças” (Gonçalves, 1989). 
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Fig. 6.120: Espessamento das taças do Penedo do Lexim 
O espessamento dos bordos das taças, considerado como variante, demonstra 

algumas diferenças nos quatro conjuntos analisados, embora em termos globais as taças 

sem qualquer espessamento sejam maioritárias em todos os contextos. A UE 7 

(Calcolítico inicial) regista os mais elevados valores de taças de bordo não espessado 

(82%). Contrasta com a UE 19 (Neolítico final) que apresenta valores na ordem dos 

55%. Como já foi referido, o espessamento interno está quase ausente do conjunto, 

apresentando um número mais significativo na UE 8 (Calcolítico pleno), estando por 

outro lado ausente da UE 9. 
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As taças em calote (A3) constituem a forma mais comum em todos os contextos 

analisados, apresentando um fundo comum, sob o qual são aplicadas praticamente todas 

as modas decorativas em todo o 3º milénio, desde as taças caneladas até às taças 

campaniformes. Esta tendência verifica-se também nos contextos domésticos 

contemporâneos como Monte da Tumba e Leceia (Cardoso, Soares e Silva, 1987). Em 

Santa Justa e Corte João Marques surgem bem representados, mas atrás das taças 

(Gonçalves, 1989), circunstância que pode ser explicada pelo facto de V. S. Gonçalves 

separar as taças das taças em calote (como foi efectuado para Penedo do Lexim), 

enquanto J.L.Cardoso, Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares apenas separarem as 

taças largas de bordo espessado internamente. 
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Fig. 6.121: Dimensão das taças em calote do Penedo do Lexim 

 

Sob a designação genérica de taças em calote encontramos recipientes que 

devem ter assumido funções distintas. Com efeito, sob a mesma designação incluem-se 

recipientes com dimensões entre 8,5 e 57 cm, os quais foram organizados em quatro 

categorias. Foram classificadas como pequenas as taças com diâmetro inferior a 10 cm 

(2%), médias entre 10 e 20 cm (40%), grandes entre 20 e 35 cm (48%) e muito grandes 

as taças entre 35 e 57 cm (10%). As categorias média e grande são dominantes, 

podendo consubstanciar uma função culinária destes recipientes. 
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Fig. 6.122: Espessamento das taças em calote do Penedo do Lexim 
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O espessamento do bordo foi considerado como uma variante, verificando-se 

que, em todos os contextos, exceptuando a UE 8, dominam as taças em calote de bordo 

não espessado, seguindo-se as taças de bordo espessado externamente. As diferenças ao 

nível do espessamento do bordo podem traduzir distintas tradições de fabrico, mas 

também indicar diferentes formas de uso e manuseio.  

As taças em calote apresentam ainda distintas direcções do bordo. No que se 

refere aos bordos exvertidos, variante individualizada, constata-se que estes são 

minoritários em UE 19 (12%) e em UE 7 (9%), residuais na UE 8 (1%) e muito 

abundantes na UE 9 (71%), indicando especificidades morfológicas. 

 

As taças em calote alta (A4) surgem nos quatros contextos analisados, 

aumentando a sua representatividade no reportório cerâmico desde a UE 19 (8%) e UE7 

(5%) até aos níveis do Calcolítico pleno UE 9 (10%) e UE 8 (13%). Foram identificados 

alguns fragmentos, com perfil relativamente bem conservado que nos indicam que estes 

recipientes teriam um fundo convexo. Com excepção dos copos canelados não se regista 

qualquer fundo aplanado nos milhares de fragmentos cerâmicos analisados.  

Considero que esta forma corresponde aos chamados recipientes de “paredes 

rectas”, que, segundo João Luís Cardoso, correspondem a «(…) bordos de recipientes 

formalmente idênticos aos “copos” do Calcolítico inicial, mas ostentando, relativamente 

a estes, ligeiras diferenças. Com efeito, os lábios apresentam-se, nos casos dos 

exemplares mais finos, ligeiramente espessados – o que jamais se verifica nos “copos” 

canelados – e as paredes possuem ligeira curvatura, o que também contraria o observado 

naqueles. Por outro lado, ocorrem exemplares de fabrico mais grosseiro, com pastas que 

em nada se distinguem das restantes produções muito bem depuradas, conduzindo ao 

fabrico de recipientes com paredes de grande dureza e fina espessura» (Cardoso, 2006, 

p. 35). É significativo que o aumento desta forma no Calcolítico pleno (UE 8 e 19), 

corresponda simultaneamente à redução drástica dos copos: na UE 9 os copos apenas 

representam 3% (podendo traduzir remeximentos) e na UE 8 estão completamente 

ausentes. Contudo, o número de cerâmicas decoradas com esta forma é relativamente 

baixo, não havendo uma relação directa entre forma /dimensão / decoração, como surge 

entre os copos canelados. 

A presença de recipientes de “paredes rectas” (ou taças de calote alta) com 

decoração do grupo folha de acácia (folha de acácia, losangos por exemplo) levou 
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mesmo a propor-se um modelo de substituição copo canelado – taça de calote alta para 

Leceia, referindo-se que «(…) pode admitir-se que o abandono do fabrico dos “copos” 

foi acompanhado pela produção (de) recipientes que, embora conservando algum “ar de 

família”, não se confundem como eles, desconhecendo-se se em continuidade ou não» 

(Cardoso, 2006, p. 35). 

Em comparação com as taças em calote “simples”, os recipientes de calote alta 

registam uma diminuição da dimensão, a qual oscila entre 6 e 40 cm. As taças calote 

alta apresentam uma dimensão maioritária da categoria média (58%), com um número 

representativo dos recipientes pequenos (13%), ainda que estejam também presentes os 

recipientes de dimensão grande (25%) e muito grande (4%).  
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Fig. 6.123: Dimensões das taças em calote do Penedo do Lexim 

 

A maior parte dos recipientes apresenta um domínio dos bordos não espessados, 

mas mais uma vez se diferencia do conjunto da UE 8, Calcolítico pleno, onde 46% dos 

recipientes apresentam espessamento externo do bordo.  

 

Os vasos de bordo em aba (A5) correspondem a uma designação já fixada no 

vocabulário arqueológico, essencialmente associada à decoração denteada. Esta 

decoração está apenas presente na UE 19, contexto que deverá integrar a transição 4º / 

3º milénio surgindo também na UE 9, mas provavelmente, estes materiais poderão 

corresponder a remobilizações de terra, uma vez que as duas camadas se sobrepõem e 

que se verificaram vandalismos que cortaram os níveis. A decoração denteada está 

completamente ausente da UE 7 (Calcolítico inicial) e da UE 8 (Calcolítico pleno), facto 

que indica a autonomia entre forma e decoração. Contudo, é justamente na UE 19 e na 

UE 9 que se regista uma mais elevada proporção de vasos de bordo em aba. Em Leceia, 

observa-se também um decréscimo da presença desta forma, do Neolítico final ao 

Calcolítico pleno, ainda que o vaso de bordo em aba tenha globalmente uma maior 
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representatividade em Leceia do que no Penedo do Lexim. A forma A5 integra as 

formas 6 e 7 de Leceia: “vaso de parede ligeiramente inclinada para o exterior e com o 

bordo em aba” [6] e “vaso alto de parede subvertical e de bordo extrovertido” [7]. 
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Fig. 6.124: Dimensões dos vasos de bordo em aba do Penedo do Lexim 

 

Em termos globais, verifica-se que os vasos de bordo em aba correspondem à 

forma aberta com maior dimensão, não se registando qualquer recipiente de dimensão 

pequena. Apenas 19% se integram na categoria de dimensão média (10 a 20 cm), 

confirmando-se que os exemplares denteados se encontram neste patamar. A dimensão 

grande (20 a 35 cm) é dominante, ascendendo a 51% e 30% dos recipientes foram 

classificados na categoria muito grande.  

 

Em relação às formas fechadas, as taças em calote fechadas (F1) são quase 

residuais nos contextos em análise, à excepção da U.E. 9, onde aliás as formas fechadas 

são mais abundantes que nas outras unidades estratigráficas. Esta forma surge também 

associada à decoração tipo taça canelada, com bordos introvertidos que apresentam 

uma ligeira inclinação. Estes recipientes apresentam globalmente uma dimensão 

reduzida, dominando a dimensão média (63%), estando ausentes os recipientes muito 

grandes. As taças em calote fechadas, apresentam quase exclusivamente os bordos não 

espessados. 

As formas esféricas (F2) incluem os recipientes fechados, que correspondem a 

½ a ¾ da esfera. Nos contextos analisados, verifica-se uma tendência para o aumento 

desta forma, passando dos 6% na UE 19 e 4% na UE 7 para 13% na UE 9 e 10% na UE 

10. Para Leceia e Monte da Tumba é proposta a separação entre o esférico de bordo 

simples (forma 8) e o esférico de bordo espessado (forma 9). As duas formas registam 

um aumento na Camada 2, Calcolítico pleno (Cardoso, Soares e Silva, 1982-83).  
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Fig. 6.125: Espessamento dos esféricos do Penedo do Lexim 
 

Os recipientes esféricos de bordo simples são dominantes no Penedo do Lexim, 

com tendência para o aumento dos exemplares de bordo espessado, quer externa quer 

interna e externamente. Esta forma foi residualmente usada como suporte para 

decorações de tipo canelado (“taça canelada” num sentido mais lato) e também para os 

grandes recipientes do grupo folha de acácia. 

Em termos de dimensão, regista-se a presença de pequenos esféricos, usuais em 

contextos calcolíticos e que levaram Victor S. Gonçalves a contemplarem esta forma no 

catálogo geral de formas de Santa Justa, a exemplo do que sucedera com os contextos 

alentejanos. Os esféricos do Penedo do Lexim têm uma distribuição equitativa a nível 

de dimensões, sendo maioritários os recipientes esféricos de dimensão média (39%), 

seguindo-se as formas grandes (33%) e muito grandes (25%). 

Os esféricos de colo estrangulado (F.2.2) apenas se encontram representados por 

um exemplar na UE 19 (IGN.017.09627) e por escassos exemplares no restante 

conjunto. Trata-se de uma peça de “perfil sinuoso”, com um colo incipiente e forma 

fechada. O recipiente recolhido na UE 19, apresentava perfil completo e foi recolhido 

no interior da estrutura habitacional 1B. As suas superfícies externas apresentavam 

polimento com aguada negra, evidenciando tratar-se de uma peça de excepção. A 

presença destes recipientes encontra-se documentada para contextos funerários do 3º 

milénio no Alentejo Peninsular como o tholos Olival da Pega 2b (Reguengos de 

Monsaraz) bem como em contextos andaluzes, como as necrópoles de El Pozuelo. Nos 

contextos funerários estremenhos estas formas de “perfil sinuoso” não são frequentes. 
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Os potes (F3) integram a variante simples, com ou sem bordo espessado (F31) e 

os potes globulares de bordo reentrante (F32). Os potes simples não têm 

maioritariamente bordo espessado. 

A F32 corresponde a uma esfera a que foi subtraído o seu topo, encontrando-se 

exclusivamente associada a exemplares decorados do grupo folha de acácia. O 

aparecimento destes recipientes leva J. L. Cardoso a concluir que «… os grandes 

esféricos comuns no Calcolítico pleno responderam, simplesmente, a uma necessidade 

de armazenagem, a qual se pode conectar com a intensificação económica que se 

caracterizou todo o 3º milénio BC na Estremadura» (Cardoso, 2006, p. 36). A leitura 

estratigráfica do Penedo do Lexim não evidencia esta evolução: embora os potes 

decorados com folha de acácia se integrem claramente nos níveis do Calcolítico pleno, a 

sua presença é residual quer na UE 8 – Calcolítico pleno quer na UE 7 – Calcolítico 

inicial ambos apenas com 1%. Esta ausência poderá também ter explicações funcionais: 

os potes são mais abundantes no Locus 1 (topo do Penedo do Lexim), onde poderia 

estar situada uma área de armazenamento. Deve ser salientado que os recipientes com a 

forma de pote apresentam uma dimensão reduzida, oscilando entre 16 e 36 cm, 

proporcionando pouca capacidade de armazenagem. Na ausência de silos que pudessem 

efectuar essa função, resulta de alguma forma inexplicável a reduzida capacidade de 

armazenagem. 

 

Os copos canelados (C1) constituem um dos casos em que um tipo decorativo 

está intrinsecamente associado a uma forma. Não se regista qualquer fragmento de copo 

liso, os quais apenas surgem em contextos funerários do Alentejo e da Estremadura 

(Folha das Barradas por exemplo), embora a forma geral seja diversa, sem a forma 

ligeiramente hiperbolóide. Em termos gerais, os copos apresentam sempre o bordo não 

espessado, com formas de bordo diferenciadas: arredondado (44%), bisel (42%) e plano 

(14%). %).  

A análise estratigráfica parece indicar um decréscimo desde os níveis da Fase 1 

até ao Calcolítico pleno, estando completamente ausentes da UE 8, Calcolítico pleno. 

Os elevados valores de copos na UE 19 podem apenas revelar a importância relativa da 

cerâmica decorada nestes níveis, superior aos restantes contextos. 

 

As formas carenadas (C2) têm sido continuamente referidas como parte de um 

conjunto artefactual associado ao Neolítico final. Não sendo clara a aplicabilidade 
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estrita dessas associações artefactuais à generalidade dos contextos habitacionais do 

Centro e Sul de Portugal (Gonçalves, 1991), a presença, ainda que minoritária, de 

cerâmica carenada poderá fornecer alguns indicadores cronológicos e culturais. 

Na Península de Lisboa, parece plausível uma generalização das formas 

carenadas nos finais do 4º milénio a.n e. o seu desaparecimento ao longo da primeira 

metade do 3º. Em Leceia as formas carenadas surgem fundamentalmente no nível de 

Neolítico final, persistindo em baixa proporção ao longo da ocupação calcolítica do 

povoado. Também no Zambujal existe uma pervivência residual de formas carenadas 

(Sangmeister e Schubart, 1981, formas Ia4, Ib2), embora a proveniência estratigráfica 

seja, neste caso, de difícil compreensão (vejam-se as dificuldades em correlacionar 

estratigráfica e cronologicamente as cerâmicas decoradas em Kunst, 1987 e Kunst, 

1995). Na Fórnea refere-se a baixa frequência de formas carenadas (Marques 

Gonçalves, 1994). 

Nas unidades estratigráficas em análise, a UE 19 tem a a maior proporção de 

formas carenadas de todo o conjunto (6%), ainda que se deva referir que as proporções 

de cerâmica carenada de Leceia sejam muito mais elevadas, ascendendo a 24,1% na 

Estrutura RR e a 12,8% da estrutura QQ (Cardoso, Soares e Silva, 1998). Em Vale de 

Lobos, o número provisório de total de formas carenadas ascende a 18% do conjunto, 

num total de 249 bordos carenados e 251 bojos com carena (Valente, 2006, p. 36). O 

número relativamente baixo de formas carenadas no Penedo do Lexim poderá estar 

relacionado com a possibilidade da presença incipiente de uma ocupação do Neolítico 

final homogeneizada com a ocupação do Calcolítico inicial no Locus 1. Deve também 

referir-se que, em geral, as formas carenadas se encontram praticamente ausentes do 

reportório cerâmico do Penedo do Lexim, registando-se globalmente apenas 116 

fragmentos cerâmicos com carena – 1% do conjunto cerâmico. Apesar do conjunto de 

formas carenadas das unidades estratigráficas analisada ser muito reduzido, deve ser 

referido que dominam as carenas altas, consubstanciando os “vasos carenados”. 

 

6.6.5.2. Decorações 

 

A proporção de decorações nas várias unidades estratigráficas regista uma 

redução gradual da proporção da cerâmica decorada, desde as fases mais antigas, com 

16,9% na UE 19 até ao Calcolítico pleno, apenas com 10% da cerâmica decorada. 
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QUADRO 6.42: CONJUNTO EM ANÁLISE  - PROPORÇÃO DE DECORAÇÃO DA CERÂMICA 

 
LISA* DECORADA TOTAL 

Nº % Nº % Nº 
U.E. 19 (Neo final - Calcolítico inicial) 473 83,1% 96 16,9% 569 
U.E. 7 (Calcolítico inicial) 1113 85,7% 185 14,3% 1298 
U.E. 8 (Calcolítico pleno) 341 90,0% 38 10,0% 379 

TOTAL 1927  319  2246 
 

A distribuição dos diferentes motivos decorativos pelas unidades estratigráficas 

estudadas retoma as questões já atrás analisadas: não existem cortes estanques nas 

presenças dos vários tipos de decoração, circunstância que pode ser explicada em 

termos tafonómicos (particularmente no locus  1) e pela inexistência de cortes abruptos 

no reportório cerâmico. Na UE 19 (Neolítico final – Calcolítico inicial), a decoração 

mais abundante é constituída pelos copos canelados (30%), na UE 7 (Calcolítico inicial) 

são também os copos canelados (32%), na UE 8 (Calcolítico pleno) verifica-se a 

predominância da decoração geométrica do grupo folha de acácia (41%) e na UE 9 a 

decoração de folha de acácia é a mais abundante. 

A ausência de referências a decoração plástica, mamilos e cordões plásticos, 

reflecte a quase total ausência de recipientes com estes elementos nos conjuntos do 

Penedo do Lexim. No total foram apenas recolhidos 18 recipientes com mamilos em 

todo o conjunto (0,2% do total), um fragmento na UE 19, um na UE 9 e três na UE 5. 

Para Leceia referem-se os “mamilos simbólicos”, aos pares, presentes quer na camada 4 

quer na camada 3 (Cardoso, 2006). Os cordões plásticos estão no Penedo do Lexim 

apenas representados por dois exemplares. 

 

6.6.5.3. Descrições técnicas 

 

Numa análise global, regista-se homogeneidade ao nível das características 

técnicas das cerâmicas. Foram analisadas as unidades 19 (Neolítico final / Calcolítico 

inicial), 7 (Calcolítico inicial) e 8 (Calcolítico pleno). A uniformidade encontra-se bem 

patenteada nas cozeduras, com pastas dominantemente oxidantes em todas as unidades e 

ligeiras diferenças entre as várias unidades estratigráficas.  

Em termos de compacidade, a tendência comum indica que a maior parte das 

cerâmicas apresenta pastas semi-compactas, seguindo-se as pastas compactas. Os 

recipientes friáveis são quase residuais. A UE 7, Calcolítico inicial, regista uma ligeira 

tendência para cerâmicas menos compactas.  
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Fig. 6.126: Compacidade das cerâmicas em análise Fig. 6.127: Nº de componentes não plásticos 
 

Quando confrontamos os dados com o número de componentes não plásticos, a 

situação é diversa, surgindo a UE 8 como o conjunto que apresenta maior número de 

componentes não plásticos. Nesta camada a associação de componentes não plásticos de 

dimensão fina e média é a mais abundante (74%), tal como na UE 7. Apenas a UE 19 

regista maioritariamente componentes não plásticos de dimensão fina (48%).  
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Fig. 6.128: Tratamento de superfícies externas 
 

Podemos concluir que a perspectiva diacrónica não oferece grandes diferenças, 

ainda que se deva realçar que se observa uma tendência para cerâmicas com mais 

compacidade da fase 1 até à fase 3, mas ao nível do tratamento de superfície se regista 

uma tendência para o aumento do número de cerâmicas rugosas no Calcolítico pleno 

(UE 8) e para a redução do número de recipientes com aplicação de aguadas. 
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6.7. Recipientes cerâmicos designados por queijeira 

 

As queijeiras constituíram um dos principais argumentos materiais da chamada 

“Revolução dos Produtos Secundários” proposta por A. Sherratt (Sherratt, 1981; 1983; 

2006). Com efeito, ao nível peninsular, estes recipientes surgem apenas numa fase 

terminal do processo de consolidação do sistema agro-pastoril, o que constitui uma 

evidência artefactual da utilização secundária da pastorícia. 

Actualmente, o modelo preconizado por A. Sherratt tem sido confrontado com 

diferentes perspectivas e, sobretudo, com novos dados laboratoriais, particularmente no 

que se refere à introdução do leite na dieta alimentar. Com efeito, sucedem-se as 

abordagens de carácter arqueozoológico, (Pétrequin e tal, 2006) e de análise bioquímica 

e isotópica das cerâmicas (Copley el al, 2003; 2005). Estes novos dados têm levado 

alguns autores a colocar a exploração de recursos lácteos desde fases recuadas do 

Neolítico antigo, já no PPNB (Craig et al, 2005, p. 882; Vigne e Helmer, 2007).  

A questão da análise da Revolução dos Produtos Secundários será retomada 

posteriormente neste trabalho, em associação com os recursos animais, mas a análise 

dos recipientes perfurados encontra-se estreitamente relacionada com o processo de 

introdução do leite. A presença de cerâmicas “perfuradas” apenas está documentada na 

Península Ibérica no 4º e 3º milénio, mas surge já no 6º milénio na Europa Central 

(Vigne e Helmer, 2007, p. 12), e no 5º milénio nos conjuntos LBK (Bogucki, 1984, p. 

15).  

A análise dos resíduos da cerâmica constituiu desde logo uma ferramenta muito 

importante para a compreensão deste fenómeno, ainda que o processo laboratorial tenha 

percorrido um longo caminho com sucessivas tentativas nos últimos 30 anos. As 

dificuldades deste tipo de análise são recorrentemente apontadas pelas diferentes 

equipas que têm efectuado estes estudos: embora o leite fresco possua elevadas 

quantidades de ácidos gordos (C4:0 a C12:0) estes componentes dificilmente sobrevivem 

na cerâmica pois são susceptíveis à hidrólise e são solúveis com água (Copley e tal, 

2003, p. 1524). Foi portanto necessário encontrar outros indicadores bioquímicos 

baseados nas diferenças de classe de gordura: “the extraction of the C18:0 fatty acids by 

gás chromotography-combustion (GC-C) and the measurement of the δ13 values by 

isotope ratio mass spectrometry (IRMS) consequently enabled the detectecion of the 

dairy origino f the fat residues” (Vigne e Helmer, 2007, p. 13). Esta análise laboratorial 

foi efectuada sobre sítios neolíticos ingleses (Copley et al, 2003) ficando evidente a 
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presença de vestígios lácteos desde o 5º milénio (gado bovino), sobre sítios neolíticos da 

bacia dos Cárpatos (Starcevo e Cultura Koros) que também evidenciam a presença de 

leite desde o 6º milénio (Vigne e Helmer, 2007, p. 14). 

A análise dos “jarros de leite” valorizados por Sherratt não evidenciou a 

presença láctea (Craig et al, 2003) o que também indica a fragilidade dos indicadores 

estritamente morfológicos dos recipientes cerâmicos. 

Este panorama não se encontra devidamente documentado para a Península 

Ibérica, escasseando a análise de conteúdos de cerâmica. Na Catalunha, no sítio de Ca 

l’Olliaire datado de inícios do 4º milénio (Beta – 147811 – 4040-3680 cal BC a 2 σ) 

foram identificados resíduos de leite e de sal em recipientes cerâmicos (Martin et al, 

2005), o que constitui já um indicador da antiguidade do uso de leite. Também em 

Dombate se identificou aglutinante das pinturas constituído por manteiga de vaca, na 

primeira metade do 4º milénio (Bello Dieguez e Carrera Ramirez, 1997). 

Na ausência de dados laboratoriais directos sobre a data da generalização do 

consumo de leite em Portugal, estão apenas disponíveis os indicadores 

arqueozoológicos (escassamente publicados), raros dados laboratoriais e alguns 

utensílios, nomeadamente as “queijeiras”. Os fragmentos de queijeira que surgem no 

Calcolítico peninsular assumem um papel fundamental, sendo muito provável que o 

consumo de leite anteceda a generalização das queijeiras. 

No que se refere às queijeiras, deve ser realçado que, apesar de estas estarem 

presentes na generalidade dos povoados calcolíticos do Centro e Sul peninsular, ainda 

não foram efectuadas análises químicas. Existem referências (não publicadas) a análises 

inconclusivas das queijeiras do Zambujal, mas o processo de análise de vestígios lácteos 

tem conhecido uma evolução, datando apenas do início do século XXI a metodologia 

atrás referida.  

Consciente dessa lacuna, e da importância de efectuar análises aos recipientes 

tipo queijeira, desde o início dos trabalhos de campo que se optou por conservar sem 

lavagem estes fragmentos aguardando-se a possibilidade de realização de análises de 

isótopos para determinação da presença de matéria orgânica. A questão da lavagem 

poderá não constituir óbice, mas face à solubilidade dos ácidos gordos tomou-se essa 

opção, mesmo que dificultasse a análise destes materiais, nomeadamente a nível da 

descrição das suas pastas. Para a realização deste trabalho, optou-se por lavar um 

pequeno conjunto (15 fragmentos num total de 132), de modo a permitir o desenho e 

análise mais circunstanciada destes materiais. Na ausência de análises, classifiquei estes 
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recipientes profusamente perfurados como queijeiras, perante a semelhança morfológica 

que apresentam com os congéneres “cinchos” tradicionais.  

O paralelismo com os contextos tradicionais referido por Leite Vasconcellos 

parece indicar que a produção de queijo incluía outros artefactos para além da queijeira: 

o recipiente onde era fervido o leite depois de ordenhado (e onde as taças de calote alta 

do Penedo do Lexim poderiam ter desempenhado um importante papel), a 

farcela/francela ou barreleiro, tabuleiro de pinho por onde escorre o soro, a fataca 

(haste de pau com cortiça para bater o leite após adicionar o cardo), o agachis (estaca de 

galhos para escorrer os caldeiros de leite) (Vasconcelos, 1983, vol. VI, p. 6). O sal teria 

neste processo um papel fundamental, «para que se conserve e não tome bichos, e para 

isso o roupeiro mói, muito bem moída, pequena porção de sal comum que espalha numa 

e noutra face» (Dias, 1955, p. 90).  

Para além destes artefactos em madeira, seria usado um aro em metal com 

buracos designado por diferentes designações: «acincho em Vilarouco e Pinhel, azincho 

em Nelas, axincho, no Crato, cincho em Travanca de Lagos» (Vasconcelos, 1983, vol. 

VI, p. 6). Os cinchos em cerâmica estão documentados para a Europa central até à 

primeira metade do século XIX. Os melhores conhecidos paralelos arqueológicos para 

estes recipientes estão em Itália, nos contextos da Idade do Bronze dos Apeninos, onde 

também foram classificados como queijeiras.  

 

6.7.1. Composição do conjunto 

 

No presente trabalho optou-se pela designação genérica de “queijeiras”, para os 

recipientes perfurados uma vez que se registam diferentes formas cerâmicas que 

poderiam ter sido usados no fabrico do queijo. 

Os fragmentos de queijeira recolhidos no Penedo do Lexim correspondem a um 

conjunto bastante numeroso, compreendendo 132 unidades. Na ausência de dados 

quantificáveis para os povoados congéneres estremenhos não podemos avaliar a sua 

representatividade.  

No Sul de Portugal, apesar da escassez de contextos publicados podemos 

constatar que as queijeiras estão presentes em praticamente todos os contextos de 

povoado, ainda que a sua presença possa reflectir a natureza da ocupação como 

evidencia a escassez em Santa Justa ou Corte João Marques (Gonçalves, 1989) e a 

relativa abundância em São Pedro (informação pessoal de Rui Mataloto). 
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Os fragmentos de queijeira surgem em todos os sectores escavados, 

apresentando uma implantação progressiva na sequência estratigráfica.  

 

Apesar de representadas na UE 7 (locus 3b, Calcolítico inicial) verifica-se a 

tendência para crescimento do número de queijeiras na fase 3 de ocupação do Penedo 

do Lexim, Calcolítico pleno, correspondendo a 37,9% do conjunto. Para Leceia, refere-

se que para a camada 3 se regista «a completa ausência de vasos de paredes perfuradas, 

vulgo “cinchos”, os quais são exclusivos da Camada 2» (Cardoso, 2006).  

Relativamente às fases mais antigas, estão apenas documentados sete 

fragmentos, na UE 19 do Locus 1. Considerando os problemas estratigráficos deste 

contexto, é possível considerar a hipótese de migrações de materiais. Deve ser 

destacado que, para além de Leceia, também em Vale de Lobos, sítio unifásico do 

Neolítico final, não foi recolhido qualquer fragmento de queijeira. 

 
QUADRO 6.43: PRESENÇAS ABSOLUTAS DE QUEIJEIRAS– TOTAIS POR FASES 

FASE UE SECTOR Queijeiras 
Nº % 

7 – Alterações pós-deposicionais UE 13 1 1 0,8% 
UE 14 1 1 0,8% 

sub-total     2 1,5% 

6 – Abandono 

1 

1 8 6,1% 
3 6 4,5% 
3b 19 14,4% 
5 1 0,8% 

UE 2 1 5 3,8% 
UE 1/2 3b 2 1,5% 
UE 2 6 3 2,3% 
UE 2 2 1 0,8% 

sub-total     45 34,1% 
4 – Idade do Bronze 17 1 1 0,8% 
sub-total     1 0,8% 

3 – Calcolítico pleno 

UE 8 

1 

19 14,4% 
UE 10 1 0,8% 
UE 9 7 5,3% 
UE 5 3 2,3% 
UE 4 3 1 0,8% 

UE 18 1 0,8% 
UE 2 3b 2 1,5% 
UE 4 5 7 5,3% 
UE 8 9 6,8% 

sub-total     50 37,9% 

2 – Calcolítico Inicial 

UE 6 

3b 

3 2,3% 
UE 7 13 9,8% 

UE 7/2b 10 7,6% 
UE 19 1 0,8% 

sub-total     27 20,5% 
1 – Neolítico final / Calcolítico Inicial 19 1 7 5,3% 
sub-total     7 5,3% 
TOTAL     132 100% 
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Fig. 6.129: Distribuição de fragmentos de queijeira nos 
sectores do Penedo do Lexim 

Fig. 6.130: Distribuição de fragmentos de queijeira nos sectores 
do Penedo do Lexim 

 
6.7.2. As formas 

 

Num universo de 132 fragmentos foram recuperados 33 bordos que permitem 

orientação e classificação. Apesar de não estarem desenhados todos os fragmentos, 

pelos motivos atrás mencionados, podemos genericamente referir a presença de dois 

tipos: manga e esférico. 

 

 

Fig. 6.131: Manga Fig. 6.132: Esférico 
 

As mangas correspondem a uma forma cilíndrica aberta em ambas extremidades 

e com bordos no topo e base. A identificação de um recipiente inteiro (IGN.017.14607) 

na colecção antiga permite uma percepção concreta da forma de funcionamento deste 

recipiente. Verificamos a presença de escassas variáveis ao nível da dimensão 

(oscilando entre 10.6 e 9,8) e ao nível do bordo (que poderá apresentar espessamento 

exterior - IGN.017.12969; com forma oscilando entre o arrendondado e o plano). A 

presença de tipos de bordos específicos das queijeiras (forma tipo plano oblíquo) parece 

indicar que existiria uma produção cerâmica específica com um quadro de formas. A 
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semelhança dos tipos de bordos na base e no topo poderá dificultar a identificação de 

fragmentos de base, como poderá ser o caso da peça IGN.017.15256 (representada 

como bordo interrogado). Poderíamos também designar estes recipientes como cinchos, 

mas ao contrário destes, não se verifica a presença de um “gancho” que permita a 

remoção do aro, razão pela qual não se adoptou essa designação. 

Os esféricos, apresentam semelhanças morfológicas com os congéneres 

recipientes cerâmicos. Considerando que não possuímos nenhum recipiente inteiro não 

podemos saber de que modo evolui esta forma, mas é pouco provável que fosse aberta 

na base. Os recipientes oscilam entre 5,3 e 6,7 cm de diâmetro externo de abertura. Os 

bordos apresentam uma forma em bisel e arredondada. Também para os Perdigões é 

referido essa dicotomia, designando-se aqui como coadores estes recipientes fechados 

(Lago e tal, 1998, p. 102), colocando-se também a hipótese de funcionar como 

“incineradores”. Esta forma é associada genericamente ao fabrico do queijo, ainda que a 

função específica não esteja devidamente esclarecida, uma vez que os dados 

etnográficos indicam que a função de coar seria efectuada com um pano de linho 

(Vasconcellos, 1983, p. 6). 

As formas de uso destes recipientes, apesar de genericamente encontrarem 

paralelos com dados etnográficos, poderiam ainda apresentar particularidades. O 

reduzido número de formas completas dificulta contudo esta leitura, a qual se apresenta 

sob formas muito complexas em contextos mais recentes, como indicam as formas 

compósitas de queijeiras da Idade do Bronze dos Apeninos (Barker, 1989, p. 81). 

Globalmente, podemos concluir que as mangas constituem o tipo mais frequente 

(58%). Este valor poderá ser ampliado quando for possível lavar os fragmentos 

guardados para realização de análises. 

Ao nível dos bordos, dominam a forma plana (12) e plana oblíqua (10), existindo 

ainda um pequeno conjunto com forma arredondada (6) e em bisel (10). 

 

6.7.3. As perfurações  
 

As perfurações apresentam dimensões variáveis (entre 4,4 e 15,95 mm) 

comprovando a utilização de diferentes «perfuradores». A generalidade apresenta uma 

largura entre 8 e 11 mm, com maior frequência entre 9 e 10 mm. Não existindo 

conjuntos peninsulares publicados, deve ser referido que nos conjuntos LBK as 
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queijeiras apresentam perfurações de menor dimensão, entre 2 a 3 mm de diâmetro 

(Bogucki, 1984, p. 17). 

4

1

11

11

26

29

21

4

9

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35

4 a 5

5 a 6

6 a 7

7 a 8

8 a 9

9 a 10

10 a 11

11 a 12

12 a 13

13 a 14

> 14

 
Fig. 6.133: Dimensão das perfurações 

 

A observação das pastas parece indicar que as perfurações foram claramente 

efectuadas em pré-cozedura, eventualmente com um alisamento prévio das paredes. A 

forma das perfurações é geralmente circular, surgindo ainda exemplares de forma oval. 

A perfuração resulta normalmente de um repuxamento da pasta, visível na superfície 

interna da peça.  

As perfurações de tipo cilíndrico, sem repuxamentos, surgem em recipientes 

com paredes muito ou pouco espessas, podendo eventualmente ter sido alisadas 

posteriormente. Os recipientes tipo esférico apresentam uma percentagem de 

perfurações cilíndricas muito reduzida (16%). 
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Fig. 6.134: Forma de perfuração Fig. 6.135: Tipo de perfuração 

 

A observação das perfurações parece indicar vários tipos de aplicação: aleatória 

(como sucede no único recipiente de forma integralmente reconstituída), alinhados 

horizontalmente (IGN.017.06671) ou verticalmente (IGN.017.12969). A presença de 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             340 

perfurações em alinhamento poderá indicar a presença de uma matriz múltipla ou a 

perfuração com recurso a linhas guia como sucede no recipiente IGN.017.10464. 

As modalidades como seriam efectuadas as perfurações estão ainda por apurar, 

sendo mais provável a hipótese da inserção de elementos vegetais nas paredes do 

recipiente que seriam carbonizados durante a cozedura ou removidos após a sua 

conclusão (Boguck, 1984, p. 17). No que se refere ao Penedo do Lexim, os exemplares 

analisados apresentam semelhante cozedura nas paredes e nas perfurações, não 

existindo também quaisquer sinais de combustão. 

 

6.7.4. Características técnicas 
Redutora
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Fig. 6.136: Cozedura Fig. 6.137: Compacidade 

 

A observação do tipo de pasta e das características da cozedura e do tratamento 

de superfície é muito difícil quando apenas 15 em 136 queijeiras foram lavadas. A 

cozedura é o item melhor observado, verificando-se que a cozedura oxidante é 

dominante nestes conjuntos.  

Ao nível do tratamento de superfície, verificamos a presença maioritária de 

alisamentos, alguns recipientes rugosos e escassos poderão também sido objecto de 

aplicação de aguada. 

Os recipientes apresentam-se dominantemente semi-compactos, escasseando os 

exemplares compactos. Ao nível dos componentes não plásticos também se regista um 

cuidado no fabrico, uma vez que 49% dos exemplares apresentarem raros componentes 

não plásticos, 29% com poucos componentes não plásticos. 

A compacidade, o tratamento de superfície, os componentes não plásticos, 

parecem indicar que estes recipientes foram objecto de algum investimento de trabalho 

o que pode indicar que seriam usadas sucessivas vezes. 
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6.8. Pesos de tear 

 

A tecelagem e a exploração secundária dos recursos animais encontram-se 

documentadas na generalidade dos povoados calcolíticos peninsulares. Trata-se de um 

dos artefactos onde a especificidade regional está mais vincada: se a cerâmica decorada 

ou a pedra lascada encontram algum “outlier” que indica trocas de longa distância, os 

pesos de tear são exclusivamente uma produção local.  

A Estremadura apresenta maioritariamente pesos de tear quadrangulares e 

rectangulares com quatro perfurações; o Alentejo regista a dicotomia pesos placa (duas 

e quatro perfurações) e crescentes (duas perfurações) e o Norte assinala 

maioritariamente pesos de tear rectangulares de quatro perfurações, com maiores 

afinidades com a Estremadura. Estas diferenças reflectem certamente uma “clivagem 

técnica entre os teares simples do Calcolítico do Sul e os teares das penínsulas de 

Lisboa e Setúbal” (Gonçalves, 1989, p. 294). Também ao nível da decoração se 

registam diferenças, surgindo quase exclusivamente nos pesos de tear da Estremadura. 

Para além da diferença cultural, estas diferenças regionais poderiam traduzir 

distintas formas de tear, provavelmente vertical. Apesar de cedo despertarem a atenção 

dos escavadores de povoados estremenhos, particularmente em Vila Nova de São Pedro, 

foram escavações de registo pormenorizado e tridimensional como Santa Justa que 

apontaram uma funcionalidade a estas placas de barro. Neste contexto, esperava que o 

conjunto do Penedo do Lexim pudesse esclarecer a questão da organização espacial 

destes artefactos, indiciando formas de montagem do tear. Contudo, as escavações 

efectuadas no Penedo do Lexim não forneceram um contributo nesse sentido, uma vez 

que o conjunto recolhido é muito diminuto, restringindo-se apenas a 12 exemplares. 

Apenas 2 dos pesos se encontram intactos, sendo por isso pouco relevante a sua 

mensuração (representados graficamente). Estes pesos de tear foram recolhidos 

maioritariamente no locus 1 (8), estando ainda documentados no locus 3b (3) e no locus 

6 (1). 

A escassez de pesos de tear e a sua concentração num dos sectores poderá 

indicar que estes elementos não estariam dispersos aleatoriamente pelo povoado, 

podendo mesmo existir uma área funcional que ainda não foi detectada. Para Santa Justa 

foram identificadas duas áreas de concentração, uma delas integrando mesmo 66% do 

total recolhido no povoado (Gonçalves, 1989, p. 250).  
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Apesar da interpretação de possíveis áreas funcionais ainda não escavadas, é 

evidente que as diferenças entre Estremadura e Alentejo não se limitam à forma do peso 

de tear, mas também ao número de componentes, muitíssimo mais abundante no 

Alentejo. Em Santa Justa, por exemplo, registam-se 1494 fragmentos de pesos de tear. 

Para a existência de assimetrias locais do número de pesos de tear na região de Serra de 

Ossa, Manuel Calado coloca a hipótese das redes troca extra-regional para os tecidos 

(Calado, 2001, p. 97). 

Apesar da reduzida amostra e do seu estado fragmentado, no conjunto do Penedo 

do Lexim destaca-se a existência de um tipo de peso em placa pouco comum, dada a sua 

pequena dimensão. Estes pesos foram recolhidos no interior da unidade habitacional do 

locus 1. 

Nenhum dos exemplares recolhidos nas escavações do Penedo do Lexim (1998-

2004) apresentava qualquer decoração. Nos acervos dos antigos trabalhos de escavação 

que pude analisar no Museu Municipal de Mafra, Museu Regional de Sintra e Museu 

Nacional de Arqueologia também não se regista qualquer exemplar decorado mas J. 

Arnaud refere a presença de um peso de tear que se encontrava “decorado em ambas as 

faces com finas incisões oblíquas e paralelas” (Arnaud, et al, 1971). A decoração de um 

conjunto muito significativo de pesos de tear em povoados como Vila Nova de São 

Pedro ou Pedra d’Ouro e a presença de motivos decorativos do âmbito do simbólico 

levou Afonso do Paço a avançar com uma hipotética natureza votiva destas placas. 

O pequeno conjunto do Penedo do Lexim não permitiu assim um esclarecimento 

mais aprofundado deste tema, estando em aberto possibilidades de uso destas placas em 

teares verticais (Diniz, 1993, p. 241), em teares horizontais (Boaventura, 2001) ou 

integrados em “pranchetas de tecelagem” (Cardoso e Carreira, 2003, p. 141). Embora a 

informação disponível para a Estremadura seja reduzida, não parece possível afastar um 

uso destas placas no âmbito da tecelagem, como M. Kunst parece defender. Adoptou-se 

aqui genericamente a designação de “pesos de tear”, numa perspectiva de continuidade 

das terminologias, mas a expressão “componentes de tear” poderá ser mais abrangente. 

 

6.9. Componentes de colar 

 

O adorno pessoal está documentado na generalidade dos povoados do 4º e 3º 

milénio estremenho. O reduzido número de componentes de adorno pessoal que 
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usualmente é recolhido em povoados contrasta com o avultado número de contas e os 

supostos colares identificados em necrópoles (cf. Gonçalves, 2009 a propósito da 

questão dos falsos colares). Esta comparação poderá indiciar que os escassos 

componentes de colar em matérias-primas exógenas não seriam usados 

quotidianamente, eventualmente recorrendo-se a matérias-primas de captação mais 

expedita, sendo reservados os materiais de excepção para as deposições funerárias. 

A generalidade do conjunto de elementos de adorno do Penedo do Lexim 

corresponde a contas: “objecto geralmente arredondado com perfuração única centrada 

no eixo de rotação da peça, de tal modo que ela possa rodar sobre si própria, em torno 

desse eixo” (H. Barge apud Sanches, 1997, p. 82). 

O conjunto de 48 contas de colar recolhido nas 6 campanhas do Penedo do 

Lexim encontra-se relativamente bem preservado, com 39 contas inteiras e 9 contas 

fragmentadas. Estes valores são de alguma forma compatíveis com a quantificação 

efectuada para o Zambujal, onde foram recolhidos 179 contas de colar. Também neste 

sítio arqueológico se verifica a concentração de contas em áreas específicas, 

salientando-se a associação a «zonas de habitat por excelência» (Jimenez Gomes, 1995, 

p. 33). 
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Fig. 6.138: Distribuição de contas de colar nos sectores do Penedo do Lexim 

 

Ao nível da integração estratigráfica, apesar do reduzido número e dimensão, 

podemos seguramente afirmar que a maior parte das contas de colar foram recolhidos 

em contextos da Fase 3 (Calcolítico pleno), atingindo 53% do total, na UE 8 e 9 (locus 

1), 20% nos níveis de abandono e apenas 24% nos contextos do Calcolítico inicial. 

Também esta leitura pode ser efectuada para Zambujal, concentrando-se na Fase 3 do 

povoado (Jimenez Gomes, 1995b). A maior parte das contas de colar da Estremadura 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             344 

têm como proveniência necrópoles com escavações antigas e com deficiente registo 

estratigráfico. Apesar de lacunares, os dados dos povoados poderão fornecer alguns 

indicadores preciosos de leitura ao nível estratigráfico, particularmente para as 

chamadas contas de pedra verde ou de calaíte, que parecem concentrar-se no Calcolítico 

pleno. 
QUADRO 6.44: PRESENÇAS ABSOLUTAS DE ADORNO– TOTAIS POR FASES 

FASE UE SECTOR Componentes de colar 
Nº % 

6 – Abandono 1 
1 3 6,3% 
3 1 2,1% 
3b 2 4,2% 

UE 2 1 1 2,1% 
sub-total     7 14,6% 
4 – Idade do Bronze 17 1 1 2,1% 
sub-total     1 2,1% 

3 – Calcolítico pleno 

UE 8 1 13 27,1% 
UE 9 8 16,7% 
UE 4 3 1 2,1% 
UE 8 5 4 8,3% 
UE 3 6 1 2,1% 

sub-total     27 56,3% 

2 – Calcolítico inicial 

UE 6 

3b 

1 2,1% 
UE 7 7 14,6% 
UE 7b 1 2,1% 
UE 16 1 2,1% 

sub-total     10 20,8% 
1 – Neolítico final / Calcolítico inicial 19 1 3 6,3% 
sub-total   3 6,3% 

TOTAL     48 100% 
 

Mais do que a função, é a origem das contas de colar que dita a sua importância 

para a compreensão das redes de troca e da intensificação económica. A homogeneidade 

do conjunto reflecte-se também no tipo de matérias-primas, sendo maioritárias as 

contas feitas sobre pedra verde. 

34

7

3

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

p. verde

concha

calcário

ind.

 

Fig. 6.139: Matérias-primas das contas de colar 
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A questão da designação dos elementos pétreos de cor verde foi avançada por 

Huet Bacelar em contraposição à expressão «calaíte», que era usada 

indiscriminadamente para variscite, moscovite e turquesa (Bacelar e Reis, 1983). Com a 

identificação dos primeiros afloramentos de variscite em território português 

(Bragança), o movimento foi inverso, generalizando-se as designações de variscite, uma 

vez que n os conjuntos analisados do Noroeste Peninsular são dominantes as contas 

efectuadas nesta matéria-prima (Edo et al, 1997). Foram analisadas 149 contas de colar 

no Noroeste Peninsular, verificando-se que 90,6% são de variscite, 4,04% de talco, 

3,36% de moscovite e 0,67% residuais vários (Edo et al, 1997). Apesar do I Congresso 

de Arqueologia Peninsular do Porto (1993) consignar a designação de calaíte como 

designação abrangente, considero mais neutra a designação genérica de pedra verde. 

Independentemente da designação, há muito que se refere que a concentração de 

elementos de pedra verde na Estremadura, área exógena às fontes que actualmente estão 

atestadas em termos peninsulares: Can Tintorer, Barcelona, Palazuelo de las Cuevas, 

Zamora, Bragança, Sanxenxo, Galiza e Encinasola, Huelva (Villalba, 2002, p. 11) e 

Alto Alentejo (Jimenez Gomes, 1995b). 

Apesar da existência destas seis áreas de proveniência, foi apenas em Can 

Tintorer que se identificaram estratégias de exploração sistemática deste recurso e o seu 

escoamento a média / longa distância, em contexto ainda do 4º milénio. É provável que 

as contas de colar e outros componentes de pedra verde tenham origem no Sul, mas esta 

presunção tem apenas como base o critério geográfico e a maior proximidade a esta 

fonte de aprovisionamento, uma vez que não dispomos de análises para as contas de 

pedra verde estremenhas. 

No Penedo do Lexim, são justamente as contas de pedra verde que dominam 

entre o pequeno conjunto de contas de colar, representando 75% do universo. Verifica-

se ainda a presença de 5 contas sobre concha, provavelmente Venerupis decussata, a 

espécie mais abundante no Penedo do Lexim. A maior parte das contas em concha (4) 

foram recolhidos no Locus 3b, em contextos do Calcolítico inicial. Ao contrário do que 

sucede na Catalunha onde a exploração e “comercialização” da pedra verde se concentra 

no Neolítico médio (nomeadamente em Bobila Madurel e em outros contextos dos 

sepulcros de fosa) e em França onde a pedra verde surge em fases iniciais do 

Megalitismo, em Portugal a pedra verde da Estremadura surge concentrada já no 3º 

milénio talvez denunciando o carácter periférico às fontes de aprovisionamento. Os 

componentes de pedra verde correspondem ainda a duas categorias (Gonçalves, 2008, p. 
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519), a primeira das quais integra pendentes, muito raros em povoados, e a segunda 

contas de colar. 

Discóide
60%

Discóide esp.
27%

Cilindróides
11%

Ind.
2%

 

cilindrica
33%

bicónica
65%

irregular
2%

 

Fig. 6.140: Formas das contas de colar Fig. 6.141: Tipos de perfuração das contas de colar 

 

Ao nível da forma, regista-se também a unidade do conjunto. De acordo com a 

proposta efectuada por V. S. Gonçalves (Gonçalves, 2003) foram consideradas três 

categorias tipológicas quanto à forma das contas: 

• CDA: Cilíndrica (comprimento igual ao dobro da largura) 

• D: Discóide 

• De: Discóide espessa (espessura igual ou superior a 4 mm) 

 

Em relação às contas cilíndricas verifica-se que as contas de forma cilíndrica 

apresentam uma subvariante, constituindo um cilindro abatido. A maior parte das contas 

corresponde a formas discóides simples (60%). As contas sobre concha são 

exclusivamente de forma discóide. As perfurações são quase exclusivamente bicónicas, 

à excepção das contas sobre concha e das contas cilíndricas, que apresentam uma 

perfuração de tipo cilíndrico. 
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Fig.6. 142: Dimensão das perfurações das contas de colar 

 

Em termos de dimensões verificam-se diâmetros entre 4,05 e 17,29 mm, 

dominando as contas com diâmetros entre 7 e 8 mm. As perfurações oscilam entre 1,78 
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e 4,91 mm. Também em 2003, na Anta 3 da Herdade de Santa Margarida, Victor S. 

Gonçalves criou dois grupos distintos para as contas discóides: o grupo das pequenas 

contas (inferior a 6 mm de diâmetro) e o grupo das contas discóides espessas 

(Gonçalves, 2003). 

Para além das contas de colar foi ainda recolhido um disco em pedra (XX de 

diâmetro), completamente polido, de perfuração bicónica que poderia corresponder 

eventualmente a um pendente, o único recolhido no Penedo do Lexim. Também no 

Zambujal são escassos os pendentes, no total de cinco, sobre concha e sobre pedra 

(Jimenez Gomes 1995b). 

 

6.10. Artefactos metálicos e metalurgia  

 

Ainda não é claro o papel que a Península de Lisboa, área marginal às principais 

fontes de abastecimento cupríferas, desempenhou no processo de difusão das 

tecnologias metalúrgicas. 

Durante dezenas de anos, os povoados fortificados foram interpretados como 

«colónias de metalurgistas» oriundos do Mediterrâneo. Contudo, este modelo 

explicativo colapsou quando se compreendeu o carácter relativamente tardio da 

introdução da metalurgia na história dos referidos povoados fortificados e a sua periferia 

em relação às fontes de matéria-prima. 

Em relação ao carácter tardio da metalurgia, Leceia apresenta dados 

inequívocos, concentrando-se os 130 artefactos metálicos na camada 2 (Calcolítico 

pleno), balizada entre 2600 e 2300 a.C. No período da edificação da fortificação (2800 – 

2600 a.C.) o cobre está praticamente ausente da cultura material desta comunidade. A 

análise do carácter periférico da Estremadura será retomado adiante, mas importa 

realçar que os dados de Leceia vieram confirmar leituras presumidas para Vila Nova de 

São Pedro: apesar da incerteza estratigráfica das proveniências dos materiais metálicos, 

Savory refere a ausência de metal no Período I (Savory, 1982/93, p. 26). 

O Penedo do Lexim parece confirmar esta cronologia tardia. Assim, o reduzido 

número de materiais metálicos concentram-se nos contextos do Calcolítico pleno, no 

locus  1 (18 utensílios) e no locus  5 (1 peça). Aquando da publicação da metalurgia do 

Penedo do Lexim, foi referida a completa ausência de materiais metálicos no Calcolítico 

inicial (Sousa et al, 2004). Contudo, na campanha de 2004 foram recolhidos três 

fragmentos metálicos informes, dois fragmentos de cadinho no locus  3b, UE 7, camada 
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integrada no Calcolítico inicial. Também em Leceia ocorre uma situação semelhante, 

com um escasso número de materiais provenientes da Camada 3 (Muller e Cardoso, 

2008, p. 66). 

Em relação ao Zambujal, as recentes escavações efectuadas por Michael Kunst 

no Casal Saloio, colocaram a hipótese dos artefactos metálicos e da metalurgia surgirem 

em fases recuadas, com áreas de produção pré-campaniformes (Kunst, 2001, p. 87; 

Kunst e Uerpmann, 2002, p. 88). Salienta-se em Zambujal a associação recorrente de 

campaniforme à produção metalúrgica: «Bell Beakers wares accumulate in Zambujal at 

places where copper manufacture is proved» (Kunst, 2001, p. 87) 

A documentação analítica relativa à metalurgia da Estremadura cedo foi objecto 

de estudo. Durante os anos 60 e 70 foram analisados mais de 1100 artefactos metálicos 

do Sul de Portugal, com abundantes análises dos conjuntos de Zambujal e Vila Nova de 

São Pedro, abordagem inovadora mas não foi acompanhada pelo respectivo tratamento 

estatístico (Muller e Cardoso, 2008, p. 73). Os principais conjuntos foram publicados 

(Cardoso e Guerra 1997/1998, por exemplo), mas a dispersão de dados e de abordagens 

dificulta leituras cruzadas. 

Em relação ao Penedo do Lexim, o carácter limitado da amostra permitiu a 

análise dos artefactos bem como de vestígios de práticas metalúrgicas (pingos, escória), 

recolhidos até à campanha de 2002. Estas análises resultaram de protocolo de 

colaboração entre o Instituto Português de Arqueologia e o Instituto Tecnológico e 

Nuclear, que promoveram um concurso de arqueometria para os projectos inseridos no 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos. Neste contexto, o projecto “Metalurgia do 

Penedo do Lexim” foi seleccionado, tendo decorrido nos anos 2000 e 2001 ao abrigo do 

referido protocolo. Os resultados dessas análises foram já publicados (Araújo et al, 

2003, Sousa et al, 2004) e incluem dois conjuntos distintos: Calcolítico (6 peças da 

colecção antiga e 7 das escavações recentes) e Idade do Bronze (9 análises). Após a 

conclusão do referido projecto arqueométrico (2001) foram recolhidas 11 peças durante 

as campanhas de 2002, 2003 e 2004 das quais apenas foi possível analisar a lâmina 

IGN.017.11368. A amostra analisada é assim representativa, ainda que não integral. 

Em termos tipológicos os dois conjuntos são muito distintos, sendo aliás 

frequente a reocupação de povoados fortificados calcolítico durante o final da Idade do 

Bronze. Para além destes materiais metálicos registam-se ainda duas peças em ferro que 

podem corresponder à ocupação de período romano. 
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Nos referidos trabalhos do Instituto Tecnológico e Nuclear foi utilizado o 

método de espectrometria de Fluorescência de Raios X, Dispersiva de Energias (do 

inglês, EDXRF), recorrendo a dois tipos equipamentos distintos: Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X, Dispersiva de Energias (espectrómetro comercial, Kevex 

771, equipado com uma âmpola de Rh de 200W, alvos secundários e filtros de radiação 

apropriados) e Micro-Fluorescência de Raios X, Dispersiva de Energias (espectrómetro 

ArtTAX Pro) para análise pontual de enriquecimento superficial de determinados 

elementos constituintes da amostra.  

A apresentação da metodologia e da analítica dos dados foi já publicada, 

limitando-me aqui a uma leitura comentada de tipologias, comparações e análises. 

Recentemente tem sido realçada a importância de análises isotópicas a complementar as 

análises quimicas (Muller e Cardoso, 2008), questionando-se também a fiabilidade das 

análises não destrutivas (Soares, Araújo e Cabral, 1994).  

A reduzida dimensão da amostra dos artefactos metálicos (0,35% de uma 

amostra de 14739 peças recolhidas), patenteia o papel secundário ou a reciclagem da 

metalurgia, surgindo tardiamente na história do sítio. No volume de anexos apresenta-se 

a listagem integral dos materiais metalicos integráveis no Calcolítico, integrando 36 

elementos: cadinhos, utensilios, pingos e fragmentos informes. 

 

6.10.1. Vestígios de operações metalúrgicas no Penedo do Lexim 

 
«Confundem-se, por vezes (1) um povoado com artefactos 
metálicos; (2) um povoado de metalurgistas; (3) um povoado ou 
acampamento de mineradores. No primeiro caso, estaremos 
perante uma comunidade que adquiriu artefactos metálicos; no 
segundo, de uma comunidade que conhece e pratica a 
metalurgia; no terceiro de um grupo de prospectores e/ou 
mineradores, muito provavelmente parte de uma comunidade do 
tipo anterior» (Gonçalves, 1989, p. 156) 

 

Perante a opção por uma das três hipóteses acima descritas, a terceira hipótese é 

claramente rejeitada face à distância das fontes de matéria-prima. Sendo indubitável a 

presença de artefactos metálicos, a identificação de operações metalúrgicas assume 

grande importância, atestando se as comunidades que habitavam o Penedo do Lexim 

eram meros receptores ou se participavam do processo metalúrgico. 

Até ao momento não foram detectadas quaisquer estruturas de transformação do 

cobre no Penedo do Lexim. No povoado do Zambujal foram identificados vários 
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contextos de transformação, dos quais a casa V é o exemplo mais paradigmático, 

reportando-se à sua fase de transformação secundária (Kunst, 1995). Em Leceia, refere-

se apenas a presença de pingos de fundição nas lareiras domésticas (Cardoso, 2003, p. 

73)., não estando referenciada qualquer estrutura tipo forno como a que foi identificada 

no Zambujal. Em relação a Vila Nova de São Pedro, a natureza das pesquisas não 

permitiu identificar estruturas de fundição, embora seja possível a sua existência 

(Soares, 2005, p. 184). Zambujal, tal como já revelara Santa Justa, parece evidenciar a 

especialização funcional do espaço (Gonçalves, 1989, p. 311). 

Perante a reduzida amostra escavada no Penedo do Lexim, não se afasta a 

hipótese de terem existido áreas com produção metalúrgica ainda não intervencionadas. 

Os dados actualmente disponíveis indicam a escassez de evidência de operações 

metalúrgicas: em campo foram recolhidos alguns pingos de fundição, prováveis escórias 

e dois claros fragmentos de cadinho (IGN.017.18067, IGN.017.14565). Os cadinhos 

apresentam forma rectangular, um dos quais com pé. 

As análises efectuadas possibilitaram objectivar essa classificação genérica, 

permitindo assim classificar o Penedo do Lexim como «povoado de metalurgistas», 

apesar da reduzida expressão das práticas metalúrgicas. 

Em relação aos pingos de fundição analisados (dois dos três recolhidos), estes 

apontam para a metalurgia do cobre, podendo pertencer à matéria-prima bruta 

proveniente da redução inicial do minério ou à liga metálica refinada. 
 

QUADRO 6.45: RESULTADOS DA ANÁLISE ELEMENTAR POR EDXRF EM PINGOS DE FUNDIÇÃO 
(VALORES EM %). 

Nº inventário Contexto Descrição Cu Sn As Pb Sb Fe Ni 
IGN017.05577 UE 9 Pingo fundição 97,6 n.d. 1,20 n.d. n.d. 1,18 n.d. 
IGN017.10579 UE 8 Pingo fundição 88,2 n.d. 3,61 n.d. n.d. 8,19 n.d. 

 

Os restantes materiais não metálicos estudados e que poderiam eventualmente 

representar vestígios de operações metalúrgicas são informes e de dificil identificação 

(IGN017.05570, IGN017.05573, IGN017.05575, IGN017.06509, IGN017.10580). Nas 

análises efectuadas a este conjunto de artefactos não foram detectados teores 

significativos de Cobre, Estanho ou Chumbo. Estes materiais apresentam composição 

semelhante e os teores dos vários elementos químicos neles identificados são da ordem 

de grandeza dos valores normalmente encontrados em materiais geológicos e cerâmicos 

(Sousa et al, 2004).  

Nas últimas campanhas de escavação (2003, 2004) foram recolhidos dois 

fragmentos que podem ser com segurança classificados como cadinhos, apesar de não 
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ter sido efectuada a análise química. Um dos exemplares recolhidos apresenta um pé e 

ambos registam resíduos de cobre e fogo. Estas peças indicam-nos claramente a 

presença de operações metalúrgicas no Penedo do Lexim. 

 

6.10.2. Artefactos metálicos 

 

Sendo o cobre de provável origem exógena, naturalmente que se registariam 

sucessivas reciclagens e reparações. O número reduzido de utensílios identificado (18 

artefactos para 393 m2) é equivalente com outros sítios contemporâneos, como Leceia 

com 130 artefactos recolhidos em 11 000 m2 escavados. Para além das peças recolhidas 

nas escavações efectuadas entre 1998 e 2004 (7 peças analisadas) foram também 

objectos de análise 6 peças depositadas no Museu Municipal de Mafra, provenientes das 

antigas escavações ou recolhas.  

Apesar da presença de diferentes tipologias artefactuais, deve ser realçada a 

ausência de machados de cobre, presentes em vários povoados calcolíticos estremenhos 

mas ausentes por exemplo de Leceia, onde não foi recolhido qualquer exemplar intacto. 

A tipologia artefactual parece indicar que o metal apenas seria utilizado para 

pequenos artefactos:  

• Lâmina: 2 exemplares, com distintas morfologias e dimensões. A lâmina 

IGN.017.04979 apresenta uma pequena dimensão) e forma trapezoidal enquanto 

que a lâmina IGN.017.11368, com rebite. constitui a peça de maiores dimensão 

do Penedo do Lexim; 

• Serra: 2 exemplares de pequenas dimensões, um dos quais conserva 

serrilhado (IGN.017.636) e o outro parece estar em fase de reparação 

(IGN.017.634); 

• Cinzel: 2 exemplares, com secção subquadrangular e gume em bisel; 

• Punção ou furador: 6 exemplares, incluindo exemplares intactos de 

secção circular e subquadrangular.  
 

A função de perfurar seria a mais frequente, como sucede noutros sítios 

arqueológicos como Santa Justa, onde foi recolhido um conjunto de 20 furadores com 

afuselamento das extremidades bem como se regista a presença de molde cerâmico 

(Gonçalves, 1989, p. 279). Em Cabezo Jure dominam as lâminas (39%), mas a análise 

puramente quantitativa não pode ser aplicada liminarmente à indústria lítica: um 
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machado de cobre poderia originar o fabrico de uma ou duas dezenas de punções 

(Soares, 2005, p. 187). 

Os resultados obtidos demonstram que todos os artefactos metálicos 

pertencentes à “colecção antiga” do Penedo do Lexim são constituidos essencialmente 

por Cobre, apresentando ainda vestígios de Arsénio e Ferro. Estes materiais 

encontravam-se depositados nas reservas do Museu Municipal de Mafra e são 

provenientes das primeiras escavações realizadas nos anos 70 (Arnaud, Salgado e Jorge, 

1971; Arnaud, 1974-77). O contexto de recolha destas peças é desconhecido, sendo 

provável que tivessem sido recolhidos nos sectores então intervencionados. Ao 

contrário dos artefactos recolhidos nas campanhas mais recentes, os artefactos 

pertencentes à colecção antiga foram intervencionados, como se pode deduzir pelo seu 

aspecto e pelos teores muito baixos de ferro, quando comparados com os medidos nos 

artefactos recolhidos mais recentemente. Os artefactos provenientes das campanhas de 

1998 a 2004 são cobres, alguns dos quais contêm pequenas percentagens de arsénio.  
 

QUADRO 6.46: RESULTADOS DA ANÁLISE ELEMENTAR POR EDXRF DE ARTEFACTOS 
METÁLICOS CALCOLÍTICOS (VALORES EM %). 

Nº inventário Contexto Descrição Cu As Pb Sb Fe Ni 
IGN017.00632 CA Punção 99,1 0,65 n.d. n.d. 0,22 n.d. 
IGN017.00633 CA Cinzel 97,9 0,87 n.d. n.d. 1,22 n.d. 
IGN017.00634 CA Serra 99,0 0,92 n.d. n.d. <0,1 n.d. 
IGN017.00635 CA Punção 99,1 0,66 n.d. n.d. 0,24 n.d. 
IGN017.00636 CA Serra 98,6 1,15 n.d. n.d. 0,21 n.d. 
IGN017.00632 CA Punção 99,1 0,65 n.d. n.d. 0,22 n.d. 
IGN.017.05566 UE 8 Punção 94,0 n.d. n.d. n.d. 6,02 n.d. 
IGN.017.05568 UE 8 Punção 91,5 2,43 n.d. n.d. 6,11 n.d. 
IGN.017.05569 UE 8 Cinzel 93,3 0,85 n.d. <0,20 5,80 n.d. 
IGN.017.05736 UE 9 Punção 94,4 2,99 n.d. n.d. 2,60 n.d. 
IGN.017.06508 UE 8 Punção 98,9 n.d. n.d. n.d. 0,96 <0,44 
IGN.017.10581 UE 9 Lâmina 98,8 0,87 n.d. n.d. <0,1 n.d. 
IGN.017.11368 UE 8 Lâmina 99,0 0,48 n.d. n.d. 0,28 n.d. 

98,8 0,75 n.d. n.d. 0,20 n.d. 
n.d. – não detectado 

 

A presença de arsénio nos artefactos foi interpretada no referido estudo 

efectuado em colaboração com a equipa dirigida pela Doutora Fátima Araújo com uma 

origem natural. Assim, refere-se: «Durante o Calcolítico Final o arsénio passou a ser 

adicionado às ligas metálicas de cobre para aumentar a sua dureza. Embora alguns dos 

artefactos analisados (IGN.017.00636 - Serra; IGN.017.05568 - Punção e 

IGN.017.05736 - Punção) contenham mais de 2% de As, é dificil concluir se nestes 

casos existiu ou não uma  adição intencional uma vez que a concentração de As nos 

minérios de cobre é muito variável (entre 1% e 23%). Complementarmente, durante as 

operações metalúrgicas e posterior arrefecimento da liga metálica fundida, existem 
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processos de segregação diferencial de As que podem conduzir à distribuição não 

homogénea deste elemento na liga. Segundo Cradock (1995), para distinguir a adição 

intencional de As é essencial saber qual o tipo de minério utilizado no fabrico dos 

artefactos. Como na maioria dos casos tal não é possível, recorre-se então à comparação 

dos teores de As com a de outros elementos traço existentes na liga metálica, que 

possam indiciar a utilização de certos minérios. Com base em tais critérios, existem 

estudos que consideram como significativos apenas os teores em As superiores a 4%» 

(Sousa et al, 2004). 

A propósito das análises de Leceia e Zambujal, R. Muller e J. L. Cardoso 

referem um padrão recorrente com valores consideráveis de arsénio mas baixo em 

niquel, prata, bismith, antimónio (Muller e Cardoso, 2008, p. 73), sendo este padrão 

comum a toda a Peninsula Ibérica. A análise comparativa do arsénio em vários tipos de 

utensilios tem revelado que existem variações de acordo com o tipo de artefactos, 

circunstância identificada em Vila Nova de São Pedro: armas com valores superiores 

que instrumentos (Soares, 2005; Muller e Soares, 2008). Esta perspectiva afasta a 

interpretação “natural” da variação do arsénio nos vários tipos de artefactos mas não 

considera a vertente cronológica: as pontas tipo Palmela que registam maiores índices 

de arsénio, são certamente posteriores à maior parte dos restantes metais analisados.  

Face ao reduzido conjunto analisado para o Penedo do Lexim, e à pouca 

variabilidade dos tipos metálicos aqui presentes, não é possivel sustentar com segurança 

a leitura proposta por Monge Soares. 

Em relação à presença do ferro, este poderá também ter origem nas impurezas 

do minério utilizado como matéria prima e em partículas de solo incorporados no 

artefactos. Os artefactos em cobre analisados apresentam na sua maioria concentrações 

anormalmente elevadas de ferro (2,60 a 6,11%), devido ao enriquecimento provocado 

pela agregação de partículas de solo durante o período em que estes estiveram 

enterrados, uma vez que os afloramentos basálticos do Penedo do Lexim, constituem 

uma rocha máfica, que por alteração dá origem a solos ricos em Fe (Blatt et al., 1980). 

No actual estado da pesquisa podemos verificar que são reduzidos os vestigios 

de transformação metalúrgica no povoado, embora esta tenha sido efectuada. Em termos 

de composição química observa-se grande homogeneidade, com uma composição 

apresentando elevados valores de cobre (entre 91,0 e 99,1%), correspondendo a cobre 

quase puro. As maiores diferenças são relativas às concentrações de ferro mais elevadas 

nos materiais exumados durantes as escavações recentes (entre 0,1 e 6,02%) que nos 
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materiais da colecção antiga, depositados no Museu Municipal (0,1 a 0,24%). Esta 

diferença deverá reflectir uma intervenção de restauro não documentada. 
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CAPÍTULO 7.  
ALIMENTAÇÃO: MODALIDADES DE EXPLORAÇÃO NOS 
INDICADORES DIRECTOS 

 

“Cultivation systems are an aspect of local ecology, 
dependent on local population levels and the productivity of the 
local environment; but the crops and their uses are often an 
aspect of the setting of an area within a wider diffusion system 
of continental proportions” 

Sherratt, 1995, p. 62 
 

Apresentando boas condições de preservação da matéria orgânica, a 

reconstituição paleoeconómica do Penedo do Lexim correspondeu desde o início do 

projecto de investigação do sítio uma prioridade. Com a chegada de investigadores ao 

Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências (CIPA) do Instituto 

Português de Arqueologia, ficaram criadas as condições para a realização de estudos de 

arqueozoologia e paleobotânica.  

Segundo esta perspectiva, desde o início das campanhas de escavação foram 

apresentados e aprovados projectos nestas áreas. Em 2000 foi apresentado o projecto de 

estudo arqueozoológico do Penedo do Lexim, o qual foi aprovado e dirigido 

subsequentemente por Marta Moreno García, com sucessivas renovações do projecto. 

Em 2001, foi aprovado o projecto “As Paisagens da Plataforma Litoral a Norte da Serra 

de Sintra. Do Boreal ao Atlântico”, sob a direcção de Paula Queiroz, na sequência do 

qual foram estudados e publicados os vestígios antracológicos de São Julião C (Queiróz 

e Leeuwaarden, 2004) e efectuado um inventário preliminar dos restos antracológicos 

recolhidos nas primeiras campanhas de escavação no Penedo do Lexim. 

A possibilidade de efectuar estudos pluridisciplinares foi considerada uma 

prioridade, tendo-se optado por proceder ao tratamento preferencial da fauna em relação 

a outros materiais arqueológicos, nomeadamente a cerâmica. 

Apesar desta perspectiva, os estudos paleoeconómicos estão ainda em processo 

de pesquisa, uma vez que o desenrolar do projecto do Penedo do Lexim (1998-2004) 

coincidiu sensivelmente com o percurso atribulado de vida do programa CIPA no ex-

IPA. A morosidade de uma abordagem desta natureza conduziu a uma situação 

paradoxal: apenas foram estudados integralmente os conjuntos recolhidos nas primeiras 

campanhas de escavação, período de vigência dos referidos projectos.  
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Em relação à fauna, o projecto de estudo ainda decorre, fora do âmbito do CIPA, 

mas com a colaboração da referida investigadora, actualmente no CSIC de Madrid. 

Prevê-se que o estudo integral dos vertebrados seja publicado brevemente, tendo sido já 

apresentados alguns resultados parcelares (Moreno-Garcia et al, 2003; Davis e Moreno-

Garcia, 2007). Em relação à fauna malacológica, o estudo foi efectuado no seio do 

Gabinete de Arqueologia, por Marta Miranda, tendo sido já publicado (Miranda, 2006). 

Para os restos antracológicos apenas foi efectuado por Paula Queiroz um 

inventário preliminar das campanhas de 1998 a 2000, amostra muito pequena e que 

apenas abrange o locus 1, 3 e 3b. Aguarda-se a oportunidade para poder efectuar o 

estudo integral do conjunto. 

Complementarmente a esta leitura directa, os indicadores indirectos artefactuais 

propiciam uma aproximação a esta temática. 

 

7.1. Fauna 

 

Os dados aqui apresentados são preliminares e quase exclusivamente descritivos. 

Considera-se prioritário o prosseguimento dos estudos arqueozoológicos e 

paleobotânicos segundo as seguintes perspectivas:  

1. Reconstituição paleoambiental durante a diacronia em estudo; 

2. Estudo diacrónico das práticas pastoris e cinegéticas; 

3. Estudo da dinâmica de processamento dos recursos animais e vegetais; 

4. Análise espacial; 

5. Análise tafonómica. 

Actualmente apenas se encontra sumariamente concretizado o segundo 

objectivo, esperando-se que as restantes linhas de pesquisa avancem brevemente. 

 

7.1.1. Caracterização da amostra 

 

Como é amplamente reconhecido, a validade de um estudo arqueozoológico é 

tanto maior quanto mais ampla for a amostragem. A fauna mamalógica e malacológica 

estão presentes em praticamente todos os contextos estratigráficos, ainda que, 

naturalmente, seja de interesse muito limitado o estudo dos materiais presentes em 

camadas superficiais, níveis de abandono ou com perturbações pós-deposicionais. 
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Pelos motivos atrás expostos, apenas dispomos de dados parciais no que se 

refere aos vertebrados presentes no Penedo do Lexim. Numa primeira fase, previamente 

ao envio da colecção para estudo arqueozoológico, efectuou-se a contagem dos 

fragmentos e a sua pesagem aqui apresentada. Não foram incluídos nesta quantificação 

nem a fauna de Locus 6 nem a das camadas superficiais. 
QUADRO 7.1: FAUNA DE VERTEBRADOS JÁ QUANTIFICADA. PENEDO DO LEXIM 

 
UE Sector 

Nº Fragmentos Peso (gr) 
 Total % Total % 

Fase 7. Alterações pós deposicionais 01/02 3b 3.366 6% 1.502 2% 

Fase 6. Abandono 2 1 1.058 2% 1.924 2% 
23 3b 1.263 2% 346 0% 

Fase 5. Romano 23 1 1.263 2% 505 1% 
Fase 4. Idade do Bronze   0 0% 0 0% 

Fase 3. Calcolítico pleno 

5* 1 1.092 2% 1.249 1% 
9* 1 5.766 10% 8.262 10% 
8* 1 15.031 26% 18.273 21% 
8 5 444 1% 10.081 12% 

Fase 2. Calcolítico inicial 7b 3b 10.177 17% 14.654 17% 
7 3b 14.939 25% 25.217 29% 

Fase 1. Neo final / Calcolítico inicial 19* 1 4.521 8% 4.863 6% 
Total   58.920 100% 86.876 100,00% 

* Conjunto estudado 
Na análise do quadro total com o número de fragmentos assinalam-se os 

conjuntos que baseiam o presente estudo.  

Apenas está incluído um dos sectores da escavação (locus  1), sendo expectável 

que existam diferenciações intra-sítio como as que se registam em Los Millares e La 

Junta de Los Rios. Parece plausível que tenha existido uma diferenciação espacial 

quanto à dimensão das peças abatidas e a selecção de locais de desmanche de carcaças. 

Segundo uma perspectiva pragmática, dificilmente ocorreriam no topo do Penedo do 

Lexim tarefas de desmanche de animais muito corpulentos, tal como os bovídeos que 

são aliás escassos no conjunto. Não podemos contudo esquecer que no Penedo do 

Lexim o topo corresponderia a uma verdadeira cidadela, verdadeiro coração do 

povoado. 

Ao nível da diacronia, seleccionaram-se conjuntos da fase 1 de ocupação – 

Neolítico final / Calcolítico inicial (UE 19) e da fase 3 – Calcolítico pleno (UEs 5, 8 e 

9). A grande lacuna é a ausência de conjuntos integráveis no Calcolítico inicial (UEs 7 e 

7b).  

O solo de ocupação coberto pelo derrube da torre (UE 8, locus 5) apresenta 

grandes potencialidades de estudo, uma vez que regista um excelente estado de 

conservação, já evidenciado para o estudo das cerâmicas. Contrariamente, no locus 1 

verifica-se um elevado índice de fracturas da colecção, correspondendo a 75,5% do 
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conjunto da fase 1 (Neolítico final / Calcolítico inicial) e a 80,2% do conjunto da fase 2 

(Calcolítico pleno). 
QUADRO 7.2: TOTAL DE FAUNA MALACOLÓGICA DO PENEDO DO LEXIM (MIRANDA, 

2006) 
 Total % Peso (gr) % 
Bivalves 23529 98,35% 8532,9 98,32% 
Crustáceos 365 1,53% 88,11 1,02% 
Gastrópodes 29 0,12% 57,98 0,67% 

TOTAL 23923  8679  
 

Contrariamente, para a fauna malacológica, procedeu-se ao estudo integral da 

colecção, sendo naturalmente direccionado para as primeiras três fases de ocupação do 

sítio. 

 

7.1.2. Uma perspectiva diacrónica 

 

Numa fase preliminar de estudo da colecção faunística considerou-se relevante a 

análise comparativa sob uma perspectiva diacrónica. Na realidade, nas escavações dos 

anos 70 foi efectuado um estudo arqueozoológico (von den Driesch e Richter, 1976, p. 

145). Contudo, o interesse científico deste estudo é bastante limitado, uma vez que a 

fauna é considerada em bloco, não tendo sido associada à leitura estratigráfica do local 

(Arnaud, 1974-77). 

 

7.1.2.1. Vertebrados 

 

Como já foi referido, o universo de estudo corresponde ao um mesmo sector 

(locus 1), em contextos similares em termos deposicionais. Os principais conjuntos (UE 

19 e UE 8) correspondem respectivamente aos níveis de ocupação de duas unidades 

habitacionais sobrepostas (unidade habitacional 1a e 1b), sendo esta leitura 

complementada para o Calcolítico pleno com o enchimento de duas estruturas pétreas 

(prováveis lixeiras). 
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Fig. 7.1: Comparação do estado de conservação dos conjuntos da fase 1 e fase 3 

 

Apesar do conjunto da fase 3 ser mais numeroso, apresenta um pior estado de 

conservação, tendo apenas sido possível identificar 19% do conjunto. A UE 19, fase 1, 

apresenta um melhor índice de conservação do material osteológico, registando 24% de 

fragmentos classificáveis. Em ambos os casos, o grau de fragmentação dos conjuntos 

dificulta a leitura e pode de algum modo limitar as interpretações. O grau de 

fragmentação está relacionado com a intensa ocupação do topo do penedo mas pode 

também reflectir o tipo de consumo, registando-se marcas de corte em ambos conjuntos. 

A proporção entre as espécies domésticas e as espécies selvagens revela uma 

tendência para diminuição das últimas no Calcolítico pleno. 
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Fig. 7.2: Comparação da presença de mamíferos domésticos e selvagens 

 
Na colecção antiga, estudada por Ângela von den Driesch, era 

consideravelmente mais reduzido o número de mamíferos selvagens: «Os ossos de 

animais domésticos que segundo o número de achados constituem mais de 93 %, dão-

nos assim uma visão da constituição das presenças de animais. Ao contrário, a pequena 

quantidade de achados de ossos de animais selvagens não corresponde seguramente à 

constituição da fauna de caça. Os animais selvagens estão sub-representados. No 

Zambujal a parte de animais selvagens é superior a 13%. Na mesma medida da maior 
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quantidade de achados a lista de animais selvagens é mais rica em espécies» (von den 

Driesch e Richter, 1976, p. 145). 

Os valores das espécies selvagens podem ter sido inflacionados com a 

quantificação dos coelhos, quer ao nível do número mínimo de indivíduos, quer ao nível 

dos ossos classificáveis. A utilização maciça do coelho está aliás também atestada na 

indústria de osso polido.  

Em ambos conjuntos regista-se uma presença residual de répteis, aves e peixes, 

não se verificando qualquer diferenciação estratigráfica na sua presença relativa.  
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Fig. 7.3: Comparação da presença de mamíferos domésticos 
 

Na comparação das espécies domésticas registam-se também valores similares, 

dominando a ovelha / cabra. Os restos de suídeos são os segundos mais abundantes. Em 

Leceia, a presença dominante dos ovinos e caprinos encontra-se muito bem 

representada, passando de 27% no Neolítico final para 47,6% no Calcolítico pleno 

(Cardoso e Detry, 2001/2002, p. 144), paralelamente regista-se uma diminuição da 

importância de suínos e bovídeos. 

No conjunto do Penedo do Lexim, a única efectiva diferença está no 

aparecimento do cavalo, cão e gato no Calcolítico pleno e um ligeiro aumento dos 

ovinos e caprinos.  

No que se refere ao cão, classificado como espécie doméstica, os estudos 

efectuados para um conjunto de Leceia revelam sinais de domesticação (com alterações 

dentárias) mas com “robustez osteológica superior à do canídeos domésticos de 

comparação” (Pires et al, 2001/2002, p. 217), levando a propor a sua utilização para 

guarda de gado.  
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QUADRO 7.3: FAUNA VERTEBRADOS NEOLÍTICO FINAL / CALCOLÍTICO INICIAL DE LOCUS  1 (UE 19). 
MORENO GARCIA, NO PRELO 

 NRD % % NMI % 
Mamíferos domésticos      
Vaca, Bos taurus 17 0,3 1,1 1 1,7 
Ovelha, Ovis Áries 30 0,5 2,0 5 8,6 
Ovelha/cabra 427 6,8 28,0 17 29,3 
Cabra, Capra hircus 3 0,1 0,2 1 1,7 
Porco, Sus domesticus 457 7,3 29,9 8 13,8 
Total espécies domésticas 934 14,9 61,0 32 55,2 
Mamíferos selvagens      
Veado, Cervus elaphus 4 0,1 0,3 1 1,7 
Texugo, Meles melés 1 0,1 0,1 1 1,7 
Doninha, Mustela nivalis 2 0,1 0,1 1 1,7 
Coelho, Oryctolagus cuniculus 583 9,3 38,1 20 34,5 
Leirão, Elyomis quercinus 1 0,1 0,1 1 1,7 
Rato, Microtus lusitanicus 1 0,1 0,1 1 1,7 
Microtus sp. 3 0,1 0,2 1 1,7 
Total de espécies selvagens 595 9,5 39,0 26 44,8 
Total de mamíferos identificados 1529 24,4 100 58 100 
Mamíferos não identificados      
Mamíferos de dimensão grande      
Mamíferos de dimensão média 131 2,0    
Pequenos carnívoros 1227 19,6    
Roedores 1 0,1    
Fragmentos não identificados 1 0,1    
Mamíferos não identificados 3383 54,0    
Total de não identificados 4743 75,6    
Total de ossos de mamíferos 6272 100    
Repteis 1     
Aves 12     
Peixe 8     
Total conjunto 6293     
 

QUADRO 7.4: FAUNA CALCOLÍTICO PLENO DE LOCUS 1 (UE 5, UE 8 E UE 9). MORENO GARCIA, NO 
PRELO 

 NRD % % NMI % 
Mamíferos domésticos      
Cavalo, Equus caballus 1 0,01 0,02 1 1,0 
Vaca, Bos taurus 79 0,4 2,0 3 3,1 
Ovelha, Ovis Áries 58 0,3 1,5 10 10,3 
Ovelha/cabra 1372 6,7 34,9 31 32,0 
Cabra, Capra hircus 1 0,01 0,02 1 1,0 
Porco, Sus domesticus 1464 7,2 37,2 13 13,4 
Cão, Canis familiaris 2 0,01 0,05 1 1,0 
Gato, Felis catus 1 0,01 0,02 1 1,0 
Total espécies domésticas  2978 14,6 75,8 61 62,9 
Mamíferos selvagens      
Veado, Cervus elaphus 26 0,1 0,7 2 2,0 
Lobo, Canis lupus 1 0,01 0,02 1 1,0 
Texugo, Meles meles 1 0,01 0,02 1 1,0 
Fuinha, Martes foina 1 0,01 0,02 1 1,0 
Doninha, Mustela nivalis 2 0,01 0,05 1 1,0 
Lince, Lynx pardina 1 0,01 0,02 1 1,0 
Coelho, Oryctolagus cuniculus 915 4,5 23,3 26 26,8 
Toupeira, Talpa occidentalis 1 0,01 0,02 1 1,0 
Leirão, Elyomis quercinus 2 0,01 0,05 1 1,0 
Rato, Microtus lusitanicus 1 0,01 0,02 1 1,0 
Total de espécies selvagens 951 4,7 24,2 36 37,1 
Total de mamíferos identificados 3929 19,3 100 97 100 
Mamíferos não identificados      
Mamíferos de dimensão grande 638 3,1    
Mamíferos de dimensão média 3319 16,3    
Pequenos carnívoros 6 0,03    
Roedores 2 0,01    
Fragmentos não identificados 12467 61,2    
Total de não identificados 16432 80,7    
Total de ossos de mamíferos 20361 100    
Repteis 1     
Aves 15     
Peixe 8     
Total conjunto 20385     
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A classificação do cavalo como espécie doméstica está ainda em aberto. O 

estudo biométrico efectuado por J.L. Cardoso para as falanges de cavalo parece indicar 

que se trata de “populações descendentes das que, no final do Plistocénico, habitariam 

intensamente o nosso território” (Cardoso, 1995). Em Leceia o cavalo encontra-se 

ausente da camada 4 (Neolítico final) (Cardoso e Detry, 2001/2002). No Zambujal e no 

Monte da Tumba é residual. Na Rotura refere-se a presença de cavalo no Calcolítico 

inicial e no Campaniforme, sendo tecidas considerações sobre a domesticação do cavalo 

em finais do 3º milénio, referindo-se o seu papel no “alargamento da escala territorial da 

organização económica, social e política (dilatação das redes de troca” (Soares, 2003, p. 

184). 

 

7.1.2.2. Malacologia 
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Fig. 7.4: Comparação da presença de fauna malacológica 
 

Para a fauna malacológica foi possível efectuar a quantificação integral da 

colecção (exceptuando os níveis superficiais). Neste contexto, verifica-se que o 

conjunto mais numeroso se refere à fase 2, Calcolítico inicial, proporção que 

provavelmente também sucederá com a fauna de vertebrados (que representa 44% no 

total de fragmentos). 

Numa leitura comparativa do nº total de fragmentos, podemos eventualmente 

verificar que existe maior representatividade da fauna malacológica na fase 1, uma vez 

que apresenta um ratio de 2980 fragmentos de malacofauna versus 6272 fragmentos de 

ossos de mamíferos. Na fase 3, os 3244 fragmentos de malacofauna contrastam com os 

20361 fragmentos de ossos de mamíferos.  
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QUADRO 7.5: FAUNA MALACOLÓGICA DO PENEDO DO LEXIM. PERSPECTIVA DIACRÓNICA. (Miranda, 2006) 
 Fase 1 Neolítico final / calcolítico 

inicial. Locus  1 (UE 19). 
Fase 2. Calcolítico inicial.  

Locus  3b (UE 7) 
Fase 3. Calcolítico pleno. 

Locus  1 (UE 5, UE 8 e UE 9) 
Nº fragmentos Peso (gr) Nº fragmentos Peso (gr) Nº fragmentos Peso (gr) 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Bivalves 
Venerupis decussata 2892 97,0 1067,14 94,9 6586 95,4 2108,99 95,1 3145 96,9 1027,24 92,8 
Cerastoderma edule  13 0,4 7,71 0,7 95 1,4 37,26 1,7 18 0,6 12,03 1,1 
Mytilus sp. 51 1,7 33,36 3,0 116 1,7 32,51 1,5 23 0,7 8,37 0,8 
Pecten maximus 10 0,3 12,83 1,1 18 0,3 23,87 1,1 19 0,6 32 2,9 
Solen marginatus 14 0,5 1,95 0,2 4 0,1 1,25 0,1 5 0,2 0,38 0,0 
Anomia ephippium 1 0,0 1,72 0,2 - - - - 2 0,1 2,51 0,2 
Solen marginatus - - 0 - 73 1,10% 11,49 0,5 30 0,9 3,13 0,3 
Chlamys varia - - 0 - 10 0,10% 1,65 0,1 - - - - 
Laevicardium 
crassum - 

- 
0 

- - - - - 1 0,0 3,55 0,3 

Venus verrucosa - - 0 - - - - - 1 0,0 17,82 1,6 
Sub-total  2981 100 1124,71 100 6902 100 2217,02 100 3244 100 1107,03 100 
Crustáceos 
Pollicipes cornucopia 46 100 9,99 100 96 100 23,23 100 11 100 2,81 100 
Sub-total  46 100 9,99 100 96 100 23,23 100 11 100 2,81 100 
Gastrópodes 
Patella sp. 1 100 0,31 100 2 40 2,33 7 2 50 4,6 43,6 
Cymatium corrugatum  - - 0 - 1 20 12,1 37 1 25 5,73 54,4 
Thais haemastoma - - 0 - 2 40 18,62 56 - - - - 
Trivia árctica - - 0 - - - - - 1 25 0,21 2 
Sub-total  1 100 0,31 100 5 100 33,05 100 4 100 10,54 100 

TOTAL 3028 100 1135,01 100 7003 100 2273,3 100 3259 100 1120,38 100 

 
Em termos comparativos verifica-se o recurso constante aos mesmos tipos de 

moluscos, dominando os bivalves, rondando os 98%, com presenças residuais de 

crustáceos e gastrópodes. 

No conjunto dos bivalves domina claramente a espécie Venerupis decussata, 

correspondendo a 97% dos bivalves da fase 1, 95,5% da fase 2 e 96,9% da fase 3. Este 

domínio da amêijoa é aliás comum à generalidade dos contextos calcolíticos (Silva e 

Soares, 1997). Com uma presença tão expressiva, torna-se complexo compreender se as 

restantes espécies presentes correspondem efectivamente a espécies intencionalmente 

recolhidas. Na realidade, a segunda espécie mais representada é o Mytillus sp, o qual 

teria de ser recolectado num ambiente distinto da espécie dominante.  

Não se regista qualquer diferença significativa na estratégia de marisqueio das 

três fases, revelando uma continuidade na estratégia de recolecção de recursos 

marinhos, circunstância que aliás está também documentada para Leceia (Guerreiro e 

Cardoso, 2001/2002, p. 93), ainda que não sejam aqui apresentados valores absolutos. É 

referido para este povoado fortificado que “as três famílias mais abundantes da 

amostragem (…) são, por ordem decrescente: Patellidae, Veneriidae e Ostreidae” (idem, 

ibidem, p, 101). Dominam assim em Leceia as lapas, em situação similar a Casal 

Cordeiro 5 (Miranda, 2008). Também em Rotura se regista a identificação preferencial 

de lapas, seguida de amêijoa (Soares, 2003, p. 186). 

Em todos os níveis encontra-se registada a presença da espécie Pecten maximus, 

para a qual usualmente é proposta uma funcionalidade não alimentar, sobretudo quando 
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se encontra presente em contextos interiores como em Monte Novo dos Albardeiros 

(Gonçalves, 1988/89), Perdigões (Coelho, 2008) ou Porto Torrão (Coelho, 2006). 

 
7.1.3. Práticas pastoris 

O estudo das práticas pastoris no Penedo do Lexim encontra-se ainda numa fase 

inicial. No entanto já foram apresentados resultados preliminares sobre a idade de abate 

(Moreno-Garcia et al, 2003; Davis e Moreno-Garcia, 2007), numa perspectiva 

comparativa com os conjuntos da fase 1 (Neolítico final / Calcolítico inicial) e fase 3 

(Calcolítico pleno). 

 

 
 

Fig. 7.5: Comparação da presença das idades de abate. Fase 1 e Fase 3 
 

A análise das idades de abate dos caprinos do Penedo do Lexim partiu do 

modelo teórico em que se considera que um conjunto faunístico direccionado para a 

exploração da carne, privilegia o abate de sub-adultos de 2 a 3 anos, com um reduzido 

contingente de animais mais velhos. Pelo contrário, um conjunto faunístico 

direccionado para os chamados produtos secundários apenas abate os animais no final 

da sua vida “produtiva”, esperando que os indivíduos adultos dominem o rebanho 

(Davis e Moreno-Garcia, 2007, p. 62). 

Existindo diversas formas de estimar a idade à morte de mamíferos (“the state of 

epiphysial fusion of long bones (…) and the eruption and wear stages of mandibular 

teeth”; idem, ibidem, p. 62), no estudo do conjunto do Penedo do Lexim optou-se pelo 

registo dos padrões de desgaste dos molares inferiores. Mediante esta metodologia, 

comparando o estado de erupção e desgaste dos dentes inferiores de ovinos / caprinos, a 

espécie doméstica mais abundante, verificam-se alterações muito significativas entre os 
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conjuntos da fase 1 e 3. Assim, no Neolítico final / Calcolítico inicial (fase 1), metade 

da amostra concentra-se nas categorias B (entre 2 e 6 meses de idade) e C (entre 2 e 6 

meses de idade), a restante metade reparte-se pelos estadios seguintes, situação que 

indicia o sacrifício de animais novos e a manutenção reduzida de indivíduos adultos e 

velhos (categoria G e H). Contrastando com este padrão, no Calcolítico regista-se um 

padrão de abate diferente, com escassos exemplares abatidos jovens e destacando-se o 

abate dos indivíduos mais velhos (categoria G). (idem, ibidem, p. 62). Esta diferença 

revela claramente uma distinção ao nível da estratégia de gestão pastoril, reflectindo 

uma intensificação da exploração dos recursos ganadeiros no Calcolítico, 

correspondendo ao modelo de “revolução de produtos secundários” de A. Sherratt 

(Sherratt, 1981). 

Para Leceia, foi efectuado idêntico estudo mas baseado na análise dos estados de 

fusão das epífises dos ossos longos às suas respeitivas diáfises. A análise de Cardoso e 

Detry (2001/2002) abrangeu os bovídeos, os suínos e os ovinos / caprinos, tendo sido 

identificado um padrão de abate diferenciado para os bovídeos, com exemplares 

abatidos mais tarde na camada 2, revelando a utilização secundária destes animais. É 

proposta o uso dos animais para tracção. J. L.Cardoso apesar de associar esta estratégia 

de abate com outros indicadores (queijeiras, cerâmicas) questiona a existência de 

explicações menos economicistas: “as idades de abate precoces, tanto de ovinos, como 

de bovinos, podem reflectir realidades sociais específicas das respectivas comunidades, 

ou de segmentos especializados das mesmas (Cardoso, 1997, p. 116). 

A grande diferença entre Leceia e Penedo do Lexim é efectivamente a escassez 

de bovídeos, os quais assumem em Leceia uma grande importância no Calcolítico 

pleno, correspondendo à segunda espécie mais consumida. Em áreas geograficamente 

tão próximas, resulta difícil encontrar uma explicação paleoambiental para essas 

diferenças. No caso de Zambujal, o gado bovino representa 20,8% das espécies 

domésticas na fase 4 e regista um acréscimo para 25,9% na fase 1/2, também 

representando a segunda espécie mais consumida. A Rotura apresenta uma tendência 

inversa, passando de 17,3% para 9,9%. 

No caso de Los Millares, onde foi efectuado uma análise entre as espécies 

consumidas e as partes anatómicas, regista-se uma situação similar às diferenças entre 

Leceia e Penedo do Lexim: nos fortins estão praticamente ausentes os bovídeos e a 

fauna selvagem (Navas et al, 2005, p. 97). Segundo o modelo proposto, os ovinos e 

caprinos e também os suínos, seriam desmanchados nos fortins e os quartos traseiros, 
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que apresentam uma maior quantidade de carne, seriam levados para o interior da área 

fortificada. É também referido que na zona delimitada pela segunda linha de muralha e 

na cidadela, se regista um maior número de bovídeos de baixa idade (Molina e Camara, 

2005, p. 88), 

Deve contudo ser salientado, que o conjunto faunístico do Penedo do Lexim 

estudado, apenas abrange um sector muito específico, podendo existir diferenças para os 

restantes sectores, sendo portanto prematuro antever um modelo similar ao que foi 

proposto para Los Millares e para La Junta de Los Rios. 

 

7.1.4. Práticas cinegéticas 

 

QUADRO 7.6: COMPARAÇÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 

P. LEXIM 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 Total (1+3) 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Moluscos Marinhos 3027 32,5 7003  3259 13,8 6286 19,07 
Peixes 8 0,1 -  8 0,0 16 0,05 
Aves 12 0,1 -  15 0,1 27 0,08 
Mamíferos selvagens 598 6,4 -  951 4,0 1549 4,70 
Vertebrados não identificados 4743 50,9 -  16432 69,5 21175 64,23 
Mamíferos domésticos 934 10,0 -  2978 12,6 3912 11,87 

 9322 100,0 -  23643 100,0 32965 100,0 
         

ROTURA 
(Soares, 2003, p. 187)) 

C6 C3 a  5 C1 + C2 Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Moluscos Marinhos 878 54 1015 74 124 37 2017 61 
Peixes 35 2 26 2 29 9 90 3 
Aves 8 0 9 1 2 1 19 1 
Mamíferos selvagens 17 1 56 4 13 4 86 3 
Vertebrados não identificados 428 26 136 10 88 26 652 20 
Mamíferos domésticos 260 16 124 9 81 24 465 14 

 1626 100 1366 100 337 100 3329 100 
         

ZAMBUJAL 
(Driesch e Boessneck, 1976 apud Soares, 2003) 

FASE 1+2 FASE 3 FASE 4 Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Moluscos Marinhos 2256 4,1 899 5,1 819 7,1 3974 4,7 
Peixes 86 0,1 14 0,1 7 - 107 0,1 
Aves 143 0,2 61 0,3 78 0,7 282 0,3 
Mamíferos selvagens 5620 10,0 2438 13,8 2338 20,3 10396 12,3 
Vertebrados não identificados         
Mamíferos domésticos 47432 85,4 14223 80,7 8280 71,9 69935 82,6 

 55537  17645  11552 100,0 84694 100,0 
 

A quantificação dos recursos faunísticos e a compreensão da real importância 

apenas pode ser efectivamente compreendida com a integração da categoria 

“vertebrados não identificados” que, no Penedo do Lexim ascende a 64,23%, 
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denunciando o estado de fracturação do conjunto analisado (o conjunto do locus 5 

apresenta-se menos fracturado, Moreno-García, comunicação pessoal).  

A comparação do número total de restos revela-se complexa uma vez que os 

graus de fracturação são muito diferentes entre conchas e ossos e também o aporte 

calórico. Ainda assim, deve ser salientado que quer em Penedo do Lexim quer na 

Rotura se verifica uma tendência para a redução da importância dos moluscos marinhos 

das fases mais antigas para as fases mais recentes. 

A grande importância dos recursos aquáticos na Rotura pode reflectir o carácter 

circunscrito da área de amostragem, correspondendo a Camada 3, a um verdadeiro 

concheiro (Soares, 2003, p. 185). Os valores muito elevados de peixe na Rotura, 

parecem contudo confirmar a importância dos recursos marinhos neste povoado, 

circunstância facilmente explicável face à localização do sítio. Complementarmente aos 

restos ictiológicos, está documentada a presença de anzóis em Rotura e em Leceia, 

evidenciando a actividade piscatória destes povoados. Para Leceia, J. L. Cardoso refere 

ainda a presença de “seixos rolados, munidos de sulco a picotado, os quais poderiam ser 

usados em linhas ou redes de pesca” (Cardoso, 1997, p. 39). 

No conjunto de moluscos do Penedo do Lexim, verifica-se a frequência de 

diferentes ecossistemas, maioritariamente em ambiente estuarino, provavelmente na 

área estuarina da Ribeira de Cheleiros, dominando a recolecção da amêijoa. A segunda 

espécie mais abundante na fase 1 é contudo o mexilhão, de substrato rochoso, o que 

implicaria uma deslocação até à costa atlântica, actualmente a menos de 10 km. É no 

Calcolítico inicial (fase 2) que se regista a maior importância do percêve, espécie que 

envolveria um esforço adicional na recolecção (Miranda, 2007) mas que no Penedo do 

Lexim se encontra escassamente representada. A vieira regista um aumento da fase 1 

para a fase 3. Apesar de apresentar uma presença reduzida, na fase 3 do Penedo do 

Lexim corresponde à segunda espécie mais consumida, atrás da amêijoa. A 

determinação do uso alimentar da vieira teria contudo de ser aferida mediante uma 

análise tafonómica e de superfícies. 

Apesar da presença de espécies de moluscos de ambientes oceânicos, parece 

existir uma adaptação aos recursos locais, neste caso dominado pela amêijoa, decerto 

recolectada em área próxima ao Penedo do Lexim. Nos casos de Leceia, Rotura e Casal 

Cordeiro 5, o marisqueio é efectuado para os recursos disponíveis, neste caso em 

substrato rochoso. 
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Ao nível das aves, destaca-se ainda a importância do ganso-patola na Rotura, 

espécie que também povoava o ecossistema marítimo. No Penedo do Lexim estão 

presentes aves como a perdiz, o pombo, o corvo, a águia, o tordo, o ganso-patola e o 

abutre quebra-ossos. Foi identificada uma ulna esquerda de Gypaetus barbatus (quebra 

ossos). Locus 1, U.E. 8, C7 (Moreno-García, 2003, p. 216), espécie hoje extinta mas que 

também está presente no Zambujal (Driesch e Boessneck, 1976). A águia e o abutre 

poderiam eventualmente estar relacionados com a produção de pontas de seta, uma vez 

que se detectaram as várias etapas da cadeia operatória da produção de pontas de pedra, 

podendo também ser aqui produzidas as componentes da flecha.  

Entre os carnívoros presentes no Penedo do Lexim, destaca-se o lince, também 

presente no locus 5. A presença de lince regista paralelos em Leceia, tratando-se de uma 

espécie provavelmente caçada (Pires et al, 2001/2002, p. 191), denunciando um 

ecossistema misto: “o lince (Lynx pardina), bem como o gato bravo (Felis silvestris) 

encontram-se mais ligados a floresta de caducifolias, bosques abertos e com clareiras 

naturais (Pires et al, 2001/2002, p. 193). 

Entre as espécies caçadas, destaca-se contudo a presença de coelho, 

desequilibrando aliás a proporção espécies domésticas / selvagens, ainda que o seu 

aporte calórico devesse ser reduzido. A presença dominante desta espécie fornece ainda 

alguns indicadores de natureza ambiental: “O coelho-bravo distribui-se por uma grande 

variedade de ambientes como franjas de campos agricultados, bosques e ainda solos 

arenosos abertos, tendendo a evitar as florestas de caducifólias” (Cardoso e Detry, 

2001/2002). 

Tem sido proposto um modelo de evolução no Calcolítico com um aumento da 

carga cinegética nas fases finais do 3º milénio. Para o Zambujal, a fauna apresenta 

valores quase invariáveis, o que contrasta com as evidências de outros contextos 

calcolíticos. Assim, no Monte da Tumba a sequência parece indicar um predomínio dos 

animais domésticos nas suas primeiras fases e um acréscimo da caça nos derradeiros 

momentos do povoado: fase Ia - presença de javali, veado, fauna malacológica local; 

fase Ib - maior diversidade de fauna malacológica (com ambientes estuarinos); fase II - 

reduzida percentagem de fauna selvagem, predomínio dos suídeos; fase III - caça mais 

frequente. (Silva e Soares, 1987). Semelhante evolução parece existir no Porto Torrão 

(Ferreira do Alentejo) com um aumento considerável da fauna selvagem com o 

campaniforme (Arnaud, 1993). Também para o Sudeste, estudos como os do Cerro de la 
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Virgen, Cerro del Real, Cerro de la Encina e Cuesta del Negro evidenciam a diminuição 

de espécies domésticas em finais do 3º milénio (Chapman, 1991, p. 195). 

 

7.2. Recursos vegetais 

 

Se a reconstituição da caça e da pastorícia se encontra muito bem documentada 

no Penedo do Lexim e na Estremadura, com um conjunto de estudos arqueozoológicos 

efectuados para Zambujal, Leceia, Fórnea e Rotura, não encontramos idêntico panorama 

para a reconstituição da recolecção e agricultura nesta mesma área geográfica, estando 

apenas documentada para Zambujal (Hopf, 1981), Pedra d’Ouro e Vila Nova de São 

Pedro. 

Neste caso em particular, Vila Nova de São Pedro revela-se como um dos raros 

conjuntos com alguma informação paleobotânica (Paço, 1952; 1953; 1954), embora a 

informação recolhida não esteja associada a uma correcta contextualização crono-

estratigráfica. 

Comparativamente com a Estremadura, área com uma história de investigações 

centenárias, outras áreas geográficas de investigação mais recente, como Trás-os-

Montes têm já compilada uma base paleoambiental consideravelmente mais ampla 

(Sanches et al, 2008). Em Trás-os-Montes e Alto Douro foram analisados 13 sítios 

arqueológicos num espectro cronológico amplo (6º ao 2º milénio a.n.e.) em diferentes 

tipologias (monumentos megalíticos e povoados), permitindo uma primeira 

aproximação “às gentes e os ecossistemas” (idem, ibidem). 

Mediante o panorama de escassez de informação paleobotânica na Estremadura, 

considerou-se prioritária a realização de uma caracterização paleobotânica, tendo para o 

efeito sido apresentado um projecto ao CIPA, “As paisagens da plataforma litoral a 

Norte da Serra de Sintra. do Boreal ao Atlântico”. Este projecto assumia uma vocação 

de âmbito regional, procurando reconstituir a paisagem desde o 8º ao 3º milénio 

partindo de três casos de estudo: São Julião C, Mesolítico; São Pedro de Canaferrim, 

Neolítico antigo e Penedo do Lexim, Calcolítico, procurando reconstituir ambientes e 

acções antrópicas num dilatado espaço de tempo: 

• Caracterização do coberto vegetal antigo, pós glaciar, anterior à transgressão 

flandriana, através do caso de S. Julião; 

• Impacto da neolitização e da primeira acção antrópica na região, através dos 

dados de S. Pedro de Canaferrim; 
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• Para o Calcolítico, pretendia-se confirmar os escassos indicadores da região, 

sendo provável que o clima fosse mais húmido e mais quente que o actual, constituindo 

áreas florestais de alguma importância e simultaneamente espaços abertos nas zonas de 

altura de acordo com os dados obtidos para a área do Sizandro (Driesh e Boessneck, 

1976) e para a área de Barcarena (Cardoso, 1995, p. 119). Considerava-se ainda 

prioritária a caracterização da intensificação agrícola do Calcolítico e a identificação de 

alterações no coberto vegetal. Os dados recolhidos no Penedo do Lexim não são 

contudo muito abundantes, devendo registar-se o número relativamente reduzido de 

macro-restos vegetais e da ausência de quaisquer sementes identificadas no decurso da 

escavação, tendo contudo sido recolhida uma amostragem de cada Unidade 

Estratigráfica para posterior análise. 

 

Infelizmente foi apenas efectuado o estudo do conjunto de São Julião C (Queiroz 

e Leeuwaarden, 2004) e de São Pedro de Canaferrim (Simões, 1999), não tendo sido 

possível proceder ao estudo efectivo do conjunto do Penedo do Lexim. Para além da 

análise dos restos antracológicos dos referidos sítios arqueológicos, refira-se ainda que 

no âmbito deste projecto, a área de paleobotânica do CIPA (Paula Queiroz e José 

Mateus) procedeu a realização de perfurações na parte vestibular da Ribeira de 

Cheleiros: inicialmente em plena foz deste curso de água e posteriormente numa área de 

colmatação na Ribeira da Vidigueira, afluente da Ribeira de Cheleiros. A informação 

resultante desta última sonda revelava-se fundamental, considerando que foram 

atingidos mais de 10 m de sedimentação, que poderia fornecer elementos fundamentais 

para a reconstituição paleoambiental da área, incluindo a dinâmica flandriana. A 

prossecução deste projecto foi interrompida pelo colapso do CIPA e pelo 

direccionamento dos referidos investigadores para outros projectos de investigação. 

Para o conjunto do Penedo do Lexim foi apenas efectuada por Paula Queiroz, a 

classificação de um pequeno contingente de carvões proveniente das primeiras 3 

campanhas, abrangendo somente dois sectores (locus  1 e locus  3 / 3b) e num restrito 

número de contextos estratigráficos. Não foi efectuada a análise dos resultados obtidos. 

O carácter limitado da amostra e a ausência de um estudo integrado, dificulta a 

utilização destes dados.  

A informação disponível parece indicar que a maior parte dos macro-restos 

vegetais corresponde provavelmente a espécies lenhosas usadas para a combustão e 

eventualmente, algumas espécies arbóreas utilizadas nas construções habitacionais. 
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As espécies identificadas dificilmente permitem uma caracterização das práticas 

agrícolas das comunidades que habitaram o Penedo do Lexim no Neolítico final / 

Calcolítico.  

Num quadro ideal, a antracologia e a carpologia poderiam permitir a 

identificação das plantas que foram consumidas (espécies cultivadas e espécies 

recolectadas), caracterização dos campos de cultivo envolventes ao sítio e 

eventualmente os sistemas de cultivo (Buxó, 2008, p.43).  

 
QUADRO 7.7: LISTAGEM DAS ESPÉCIES IDENTIFICADAS NO PENEDO DO 

LEXIM (1998-2000).  
QUEIROZ, 2009 

TIPO SECTOR TOTAL % 

Arbutus unedo 
Locus 1 42 9% 
Locus 3 110 24% 
Locus 3b 55 12% 

Cistus tipo C. albidus Locus 3 1 0% 
Locus 3b 1 0% 

Erica arborea 
Locus 1 2 0% 
Locus 3 9 2% 
Locus 3b 17 4% 

Erica sp. Locus 1 1 0% 

Juniperus Locus 1 1 0% 
Locus 3b 2 0% 

Monocotiledonea cf. Smilax Locus 3b 3 1% 

Olea europaea 
Locus 1 16 3% 
Locus 3 21 5% 
Locus 3b 28 6% 

Pinus pinaster 
Locus 1 16 3% 
Locus 3 17 4% 
Locus 3b 7 2% 

Pinus sylvestris Locus 3 3 1% 
Prunus tipo P. spinosa Locus 3b 6 0% 

Quercus coccifera 
Locus 1 5 1% 
Locus 3 16 3% 
Locus 3b 50 11% 

Quercus faginea Locus 1 10 2% 
Locus 3b 5 1% 

Quercus ilex rotundifolia Locus 3 1 0% 
Locus 3b 1 0% 

Quercus sp. Locus 3 1 0% 

Rosaceae cf. Creataegus Locus 3 4 1% 
Locus 3b 3 1% 

Tipo Ulex 
Locus 1 2 0% 
Locus 3 3 1% 
Locus 3b 3 1% 

TOTAL 458 100% 
 

Apenas foram detectadas duas possíveis evidências de recolecção: o abrunho 

(Prunus tipo P. spinosa) e a bolota (Quercus), ambos recolhidos no locus 3b, na UE 6, 
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área de combustão integrada na fase 2 de ocupação do sitio (Calcolítico inicial). 

Assinala-se ainda a relativa abundância de Olea europaea, provavelmente selvagem. 

Para Los Millares a crescente abundância de Olea europaea é também enunciada 

(Rodrigues Ariza e Vernet, 1991, p. 5), salientando-se a dificuldade de diferenciar as 

espécies de crescimento rápido (normalmente cultivadas) e de crescimento lento 

(usualmente selvagens). 

Perante a má conservação dos restos paleobotânicos e ao estado incipiente do seu 

estudo, a caracterização das práticas agrícolas do Penedo do Lexim (e, em geral da 

Estremadura), ancora-se assim fundamentalmente na interpretação do registo 

artefactual, como evidência indirecta das práticas agrícolas: utensilagem para limpeza 

dos terrenos (pedra polida), artefactos para a colheita (lâminas ovóides, suportes 

alongados), evidências de processamento de cereal (elementos de moagem) e registos de 

armazenamento. Apenas o armazenamento não foi detectado no Penedo do Lexim, 

podendo contudo ter sido praticado nos abrigos ou em alguns recipientes cerâmicos. 
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CAPÍTULO 8.  
OS TEMPOS PRÉ-HISTÓRICOS DO PENEDO DO LEXIM 

 

“Com rede de malha tão larga, pouco peixe pequeno se apanha e 
a história é feita com peixes de todo o tamanho, desde os 
estimados tunídeos aos pequenos e populares clupídeos. Mas as 
malhas do radiocarbono são, as mais das vezes, bem folgadas e 
fazer mais não é possível”  

Gonçalves, 2009, p. 552 
 

Na análise dos “tempos” do Penedo do Lexim consideram-se apenas as 

ocupações pré-históricas, embora esteja aqui documentada uma ocupação pós 

calcolítica: uma fase de utilização integrada no Bronze Final e uma outra do período 

romano, ambas afastadas do âmbito deste trabalho. 

Datar povoados com uma longa história de ocupação é sempre difícil, e quando 

se pretende sobrepor fases de ocupação, etapas construtivas e “períodos” (Neolítico 

final, Calcolítico inicial, médio e final), a compreensão não é imediata. 

Para a apresentação da proposta de faseamento são confrontados vários 

indicadores: a estratigrafia, a cultura material e a cronologia absoluta. A estratigrafia e a 

análise da cultura material foram já analisados previamente, constituindo grande parte 

do corpo deste trabalho. Cruzam-se os dados da cronologia absoluta com os referidos 

indicadores, base que consubstancia a definição de um faseamento geral de ocupação do 

sítio. 

Para a interpretação das datações absolutas concorre ainda as análises de outros 

sítios arqueológicos, nomeadamente a sequência obtida para Leceia (Soares e Cardoso, 

1995; Cardoso, 1997/98) e para o Zambujal (Kunst e Lutz, 2008). A revisão das 

datações dos povoados fortificados estremenhos foi recentemente efectuada (Gonçalves 

e Sousa, 2007), já com todas as datações absolutas aqui apresentadas, existindo alguns 

dados novos que não alteram a avaliação efectuada. Destaca-se o grande conjunto de 

novas datas obtidas para o Zambujal, com amostras de vida curta (Kunst e Lutz, 2008) 

mas a interpretação da nova bateria de 39 dados necessita ainda de ser efectivada 

(nomeadamente com a publicação dos dados em língua portuguesa). Para a área da 

Ribeira de Cheleiros há também novas datações, nomeadamente para Casal Cordeiro 5 

(Sousa, 2007) e Casal Barril (Sousa e Gonçalves, no prelo). 

Todas as datações apresentadas foram calibradas com o programa Calib versão 

5.0.1. (Stuiver e Reimer, 1993; Reimier, 2004). 
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8.1. A cronologia absoluta 
 

QUADRO 8.1: DATAÇÕES ABSOLUTAS DE PENEDO DO LEXIM* 

 Ref. Lab. Sector Contexto Amostra δ13C( 
0/00) 

Data 
convencional Data cal 1 s Data cal 2 s 

PL1 Beta-175774 3b UE 16 osso (Ovis aries) -20,2 4100±40 2880-2680 2890-2620 

PL2 Beta-186854 1 UE 19 osso (sus sus) -20,5 4080±50 2870-2630 2880-2580 

PL3 Beta-175775 3b UE 10 osso (Bos sp) 21,2 4080±40 2830-2570 2860-2490 

PL4 Sac-2067 1 UE 19 osso (sus sus) -20,74 3820±50 2396-2150 2459-2140 

PL5 Sac-2069 3b UE 7b Osso -21,2 3930±45 2480-2344 2568-2118 

PL6 Beta-186855 3 UE 19 osso (Human sapiens) -19,6 3850 ±40 2400-2220 2460-2200 

PL7 Beta-142451 1 UE 19 osso (sus)  3820±40 2547-2141 2310-2200 

PL8 Sac-2168 5 UE 8 Osso,(Sus sus)  3760±50 2280-2051 2343-2026 

PL9 Sac-2158 3b UE 7 concha, Venerupis decussata  3880±60** 2463-2292 2557-2148 

PL10 Sac-2156 1 UE 9 Osso, (Sus sus)  3640 ±40 2125-1939 2188-1887 
* Calib 5.0.1 , (Stuiver e Reimer, 1983) 
** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993 
 

 
Fig. 8.1: Datações calibradas de Penedo do Lexim- Programa CALIB 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1983) 

e da curva de calibração IntCal04 (Reimer et al., 2004). 
 

Foram obtidas 10 datações absolutas, cinco das quais processadas no laboratório 

Beta Analytic e as outras cinco no Instituto Tecnológico e Nuclear, correspondendo as 

primeiras a análises A.M.S e as segundas a datações convencionais. Apenas foram 

datados três dos seis sectores intervencionados: locus 1 (4 amostra), locus 3 (1 amostra), 

locus 3b (3 amostras) e locus 5 (1 amostra), não tendo sido obtida qualquer datação para 

locus 2, 4 e 6. Todas as amostras foram efectuadas sobre espécies de vida curta, 

correspondendo 9 destas a ossos (humano, bovídeo, ovelha, porco) e uma amostra foi 

efectuada sobre concha. 
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A leitura de um sítio com a complexidade estratigráfica do Penedo do Lexim 

necessitaria contudo de um conjunto de datações amplo. Nos três projectos do Plano 

Nacional de Trabalhos Arqueológicos apresentados, este desidério correspondeu ao 

objectivo estratégico para obtenção de financiamento, lacuna que foi possível colmatar 

apenas na vigência do último PNTA, quando se obtiveram 4 datações por A.M.S. e 

aquando do projecto de apoio com o Instituto Tecnológico e Nuclear, na sequência do 

qual foram obtidas as cinco datações. 

As lacunas foram apenas colmatadas parcialmente, uma vez que em nenhum dos 

casos foi possível datar em simultâneo duas amostras do mesmo contexto e da mesma 

natureza, procedimento que deve sempre nortear a planificação de um programa de 

datações. 

 

Possuindo um conjunto limitado de datações, considerei prioritário a definição 

do início da ocupação do sítio, tendo por esse motivo efectuado 3 datações da Unidade 

Estratigráfica 19, onde foram recolhidos materiais que se integram tipologicamente no 

Neolítico final. A primeira datação deste contexto foi obtida em 2000, apresentada no II 

Colóquio Internacional de Megalitismo de Reguengos de Monsaraz (Sousa, 2003), 

tendo sido obtida uma datação de 2880-2580 cal BC (Beta-186854). Esta datação não se 

enquadrava no horizonte cronológico expectável, mas uma vez que esta unidade 

estratigráfica apresentava também copos e taças canelada, considerou-se que foi datada 

a ocupação do Calcolítico inicial. Posteriormente foram realizadas duas outras datações 

(Sac-2067, Beta-142451). Nenhuma das 3 amostras recolhidas se enquadrou no patamar 

cronológico expectável face aos dados registados noutros sítios arqueológicos que 

apresentam a mesma fase de ocupação, nomeadamente Leceia (Soares e Cardoso, 

1996), Vale de Lobos (Valente, 2006) e Parede (Gonçalves, 2005). 

A presença de bordos denteados e de cerâmica carenada foi extensamente 

valorizada (Sousa, 2003). Considerou-se então o aparecimento destes materiais no locus 

1, sobretudo em confronto com o conjunto que tinha sido previamente estudado, 

proveniente de recolhas antigas, onde não existia nenhum artefacto tipologicamente 

integrado no Neolítico final (Sousa, 1998).  

Volvidas quatro campanhas após essa análise (Sousa, 2003) e após três datações 

absolutas alterou-se significativamente a interpretação quer da datação da camada 19, 

quer da história de ocupação do Penedo do Lexim. Em gabinete foi ensaiada a 

colocação da distribuição tridimensional dos fósseis indicadores (bordos denteados, 
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vasos carenados), tendo-se identificado duas concentrações de material, que não foram 

detectadas em campo. Deve aliás ser referido que durante a escavação desta camada em 

1999, este sector foi sujeito a vandalismos que perturbaram a leitura estratigráfica 

(Sousa, 1999). Complementarmente, deve ser destacado que a escassa sedimentação do 

topo do penedo (locus 1) e a concentração de ocupações (incluindo fases pós 

calcolíticas), tornam muito complexa a leitura estratigráfica. Partindo das duas bolsas de 

concentrações de bordos denteados e carenas seria importante efectuar no futuro novo 

conjunto de datações, não existindo matéria orgânica no outro sector onde se detectaram 

níveis do Neolítico final (locus 4). 

A camada UE 19, primeiro depósito antrópico no topo do Penedo do Lexim, 

parece claramente que não corresponde a um contexto “fechado”. O facto desta camada 

não se encontrar bem preservada em termos estratigráficos não significa que não exista 

ocupação do sítio de finais do 4º milénio no topo do Penedo (locus 1) mas parece 

traduzir uma utilização muito pontual durante esse período. A camada de ocupação do 

Calcolítico inicial teria incorporado estes frágeis vestígios de ocupação prévia ao 3º 

milénio mas apesar disso foi aqui que se documentou cronometricamente a primeira 

fase de ocupação de todo o sítio, balizada entre 2890-2620 cal a.n.e. (Beta-175774). 

Para documentar a ocupação do Calcolítico inicial, associada em termos de 

cultura material aos copos e taças canelada optou-se por datar o locus 3b, que apresenta 

uma ocupação monofásica, sem vestígios de ocupações mais antigas e com escassas 

evidências de materiais mais evoluídos no Calcolítico, sendo escassa a cerâmica do 

grupo folha de acácia. Para datar esta fase optou-se por seleccionar amostras orgânicas 

de duas estruturas circulares estruturadas (lareiras, lixeiras?), tendo as amostras 

efectuadas (Beta-186854, Beta-175775) registado absoluta convergência estatística, 

estando balizadas entre 2880 a 2490 cal a.n.e.  

Posteriormente procurou-se datar a camada que cobria estas lareiras, também 

integrada no Calcolítico inicial, mas a data obtida (Sac-2158) apresenta uma cronologia 

mais tardia, ainda que se devam considerar os problemas das datações sobre concha, 

sendo esta a única do Penedo do Lexim efectuada sobre este material. 

O resto humano depositado no abrigo adjacente (Beta-186855) em locus 3 

apresentou uma datação da segunda metade do 3º milénio, compatível com um 

momento de abandono do sítio. Infelizmente não foi possível datar a outra deposição de 

ossos humanos identificada no locus 6, associando a data à cabeça de cabra a que estava 

associada. Apesar de recentemente se terem detectado várias deposições funerárias em 
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povoados fortificados calcolíticos no actual território português, praticamente não 

existem datações destas deposições na Estremadura, sendo importante que se pudesse 

efectuar a datação dos ossos humanos recolhidos em Leceia, Zambujal e Olelas. 

Com a identificação de uma linha de muralha nas últimas campanhas tornou-se 

prioritária a sua datação. A própria tipologia de construção (adossada ao afloramento) 

dificilmente permitiria a conservação de níveis contemporâneos à sua construção. Foi 

identificado um nível de ocupação “extra-muralha” coberto pelo derrube da torre, 

contexto extremamente bem conservado e onde as perturbações pós deposicionais 

teriam sido muito reduzidas (U.E. 8). A datação obtida (Sac-2156) é muito recente, 

passando mesmo a charneira 3º / 2º milénio, não se encontrando qualquer evidência 

desse carácter tão tardio na cultura material, citando-se por exemplo a completa 

ausência de cerâmica campaniforme.  

Dispondo o Penedo do Lexim de abundante matéria orgânica e de registo 

tridimensional para todos os ossos classificáveis e tendo sido efectuado um 

levantamento estratigráfico de pormenor, seria de alguma forma possível conceber um 

novo programa de datações que colmatasse as lacunas evidenciadas pelas 10 datações já 

obtidas. Não se deve contudo escamotear a importância dessas datas, sendo à partida os 

sectores sem ocupações pós calcolíticas (locus 3, 3b, 4 e 5) aqueles que apresentam 

conjuntos mais fechados. 

 

8.2. Faseamento proposto: alcance e limites 
 

Face ao reduzido número de datações e a alguns problemas crono-estratigráficos 

(nomeadamente no locus 1), a tarefa de elaborar uma proposta de faseamento revelava-

se algo complexa. Para colmatar a “falta de tempo absoluto” foram aprofundados os 

outros indicadores, nomeadamente a questão sedimentar, atrás apresentada, e a 

confrontação de todos os dados da cultura material, fundamentalmente alicerçada na 

cerâmica. 

Partindo do faseamento da cerâmica decorada proposta para a Estremadura, 

sistematizada a partir dos conjuntos de Leceia e Rotura foi efectuado um ensaio de 

confrontação estatística entre as presenças dos principais grupos decorativos cerâmicos 

e as fases de ocupação identificadas no Penedo do Lexim: 

• Fase 7. Alterações pós deposicionais; 

• Fase 6. Abandono. 
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• Fase 5 Romano 

• Fase 4. Idade do Bronze 

• Fase 3. Calcolítico pleno 

• Fase 2. Calcolítico inicial 

• Fase 1. Neolítico final / Calcolítico inicial 

 

Considerou-se a impossibilidade de determinar com segurança os níveis do 

Neolítico final pelos motivos atrás mencionados, tendo sido englobados numa fase 

inicial de ocupação, genericamente classificada como Neolítico final / Calcolítico 

inicial. Foram excluídos da análise de todos os materiais recolhidos em interfaces de 

camadas e considerou-se toda a história de ocupação do sítio. Os resultados obtidos 

foram já comentados aquando da análise da cerâmica mas torna-se necessário regressar 

a esses comentários.  

Um povoado é naturalmente um sistema “aberto”, onde apenas circunstâncias 

excepcionais (ambientais, tafonómicas, reposicionais) permite a criação de ambientes 

fechados. Numa área com escassa sedimentação e com reduzida área útil, naturalmente 

que as mesmas plataformas foram reocupadas sucessivamente, salientando-se 

naturalmente o topo do Penedo do Lexim onde foram detectadas várias estruturas 

habitacionais sobrepostas.  

Por outro lado, deve ser salientado que o Penedo do Lexim, tal como muitos 

povoados fortificados estremenhos, foram sujeito a múltiplas acções de destruição desde 

o seu abandono: objecto de recolhas sistemáticas desde Possidónio da Silva a Joaquim 

Scolla, alvo de destruições nos anos 70 durante a laboração de uma pedreira, objecto de 

escavações clandestinas. Nesta perspectiva, será impossível que não exista um grau de 

migração dos materiais, através de processos pós deposicionais ou pela própria 

dinâmica de circuito dos mesmos. 

Na leitura dos valores, foi evidente que as unidades estratigráficas organizadas 

por fases pela matriz sectorial e geral do sítio, apresentavam valores compatíveis com os 

esquemas gerais do faseamento da cerâmica decorada. É na primeira fase de ocupação 

que se regista a maior parte das ocorrências de bordos denteados (38%), na fase 

integrada no Calcolítico inicial (datada no locus 3b) que concentram-se as ocorrências 

de copos (58%), taças caneladas (43%) e cerâmicas decoradas internamente (49%), no 

Calcolítico pleno verificam-se as maiores ocorrências de decoração tipo folha de acácia 
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(38%), geométrica (42%), linhas horizontais (43%). As únicas cerâmicas que se 

posicionam maioritariamente nas fases de abandono são as cerâmicas campaniformes, 

escasso contingente de 3 exemplares. 

Esta abordagem foi efectuada para Zambujal para Michael Kunst, com a 

contagem de copos, cerâmicas decoradas com folhas de acácia e cerâmicas 

campaniformes (Kunst, 1996), registando-se igualmente a presença de um gráfico em 

“fuso”, embora em Zambujal esta análise não tenha como objectivo a leitura da 

estratigrafia visando exclusivamente a leitura do faseamento da cerâmica decorada. 

Para Penedo do Lexim essa leitura foi complementada com a análise de outros 

materiais. A metalurgia encontra-se virtualmente ausente nas fases 1 - Neolítico final / 

Calcolítico inicial e escassamente representada na fase 2 – Calcolítico inicial. A pedra 

lascada regista um acréscimo das lascas nas fases mais tardias. No que se refere aos 

artefactos ideotecnicos, deve ser referido que estão apenas documentados os ídolos de 

cornos nas fases mais antigas. Estas leituras propiciadas pela componente artefactual e a 

existência de estruturas nas várias fases permitem-me considerar com segurança a 

sequência do Penedo do Lexim. Numa segunda fase seria importante aferir a proposta 

aqui enunciada com um novo plano de datações absolutas, sempre baseado numa leitura 

micro-estratigráfica, combinando a leitura geoarqueológica. 

Com estas limitações, apresenta-se uma proposta de faseamento geral do sítio e 

por sector: 
 

QUADRO 8.2: FASEAMENTO GERAL DO PENEDO DO LEXIM. LEITURA SECTORIAL 
 Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6 

Fase 1. Neolítico final        

Fase 2. Calcolítico inicial  ?      

Fase 3. Calcolítico pleno  ?      

Abandono  

Fase 4. Bronze Final        

Fase 5. Romano        

Fase 6/7 – Abandono e Alterações pós deposicionais        

 Datações de radiocarbono 

 

Fase 1. Inicio da ocupação. Neolítico final 

 

Penedo do Lexim 

Foram previamente enunciadas as dificuldades crono-estratigráficas na 

identificação dos primeiros níveis de ocupação. Esta primeira fase de ocupação apenas 
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está documentada em dois dos seis sectores escavados (1 e 4), consubstanciando uma 

pequena comunidade, com frágil impacto sobre o sítio. Na análise dos milhares de 

fragmentos provenientes das escavações dos anos 70 também não foram detectados 

quaisquer materiais desta cronologia, o que parece indicar que provavelmente também 

nas áreas intervencionadas por José Arnaud estaria ausente ou muito incipiente a 

ocupação de finais do 4º milénio. Os materiais recolhidos no sopé do Penedo do Lexim 

não são muito esclarecedores mas é provável que sejam também de finais do 4º milénio. 

 

Contexto regional 

Não estando disponíveis datações absolutas para esta fase, será necessário 

efectuar uma leitura comparativa com outros contextos contemporâneos da Península de 

Lisboa e Setúbal. 

 
Fig. 8.2: Datações calibradas de contextos atribuídos ao Neolítico final da Baixa Estremadura 

Leceia 1: ICEN-313; Leceia 2: ICEN-312; Leceia 3: ICEN-316; Leceia 4: ICEN-1161; Leceia 5: ICEN-1159;  Leceia 6: ICEN-
1160; Leceia 7: ICEN-1158; V.Lobos 1: Beta-220075; V.Lobos 2: Beta-220074; P.Passadeira 1: Beta-160055; P.Passadeira 2: 
Oxa-6389; Olelas 1: ICEN-878; Olelas 2: ICEN-880; Olelas 3: ICEN-879; Olelas 4: ICEN-939; Parede 1: Beta-190859; Parede 2: 
Beta-188388 

 

Conhecem-se hoje um número relativamente restrito de sítios cuja cultura 

material pode ser designada como Neolítico final e que apresentem datações. 

Entre os povoados fortificados estremenhos, Leceia corresponde ao único sítio 

onde a ocupação do Neolítico final se encontra bem documentada em termos 

cronométricos, encontrando-se estatisticamente individualizado dos primeiros 
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construtores das fortificações, já no Calcolítico inicial (Soares e Cardoso, 1996). 

Segundo J.L. Cardoso o «Neolítico final» estaria balizado entre 3510-2900 cal a.C. 

tendo sido obtidas 7 datações, quatro das quais sobre carvão e três sobre osso. Apesar de 

não se referir que foi efectuada uma selecção de amostras de vida curta para o carvão, 

não se registam grandes desfasamentos entre as datas obtidas com amostras de osso 

(espécies de vida curta) e as de carvão (podendo englobar espécies de vida longa e 

curta), observação que cobre aliás toda a sequência das 37 datações já obtidas. 

Também em Olelas foi detectado um nível de ocupação que se integra no 

Neolítico final, objecto de datações absolutas (Marques Gonçalves, 1997). 

Contrariamente ao que sucede com Leceia, a história da ocupação de Olelas não começa 

em finais do Neolítico, estando documentada uma ocupação do Neolítico antigo. Os 

estudos efectuados por mim (Sousa, 1998) e por Teresa Simões (Simões, 1999) sobre a 

colecção antiga de Olelas, recolhida por E. Cunha Serrão e Prescott Vicente, 

evidenciaram a presença de 2 grandes blocos: um conjunto mais antigo com cerâmicas 

decoradas incisas e impressas situado fundamentalmente no “terreno A”, fora da área 

muralhada e um conjunto mais tardio concentrado no interior das duas torres 

(monumento 1 e 2 segundo a terminologia de Cunha Serrão e Prescott Vicente), com 

ocupações do Neolítico final, Calcolítico inicial, médio e final. Os trabalhos efectuados 

por Teresa Simões em São Pedro de Canaferrim (Simões, 1999) confirmaram a 

integração tipológica das cerâmicas decoradas semelhantes às recolhidas em Olelas 

numa cronologia antiga, aqui datada de finais do 6º/inícios do 5º milénio a.n.e. 

As datações disponíveis são contudo respeitantes às intervenções efectuadas por 

João Ludgero Gonçalves, respeitantes à chamada “torre 3”, estrutura identificada por 

este arqueólogo e que, segundo este: “terminou a sua vida útil (talvez devido ao seu 

desmoronamento parcial) ainda no Calcolítico inicial e que não teve tempo de chegar ao 

Calcolítico médio” (Marques Gonçalves, 1997, p. 223).  

Segundo Ludgero Gonçalves, a ocupação “neolítica” encontra-se documentada 

nas camadas 4 e “camada 3/fundo”, sendo a camada 4 caracterizada pela coexistência de 

cerâmica decorada e taças carenadas e a “camada 3/fundo” pela presença de bordos 

denteados e copos canelados. A separação entre uma fase apenas com taças carenadas e 

outra com bordos denteados não encontra paralelos em Leceia, Parede ou Vale de Lobos 

mas deve ser salientado que também em Lameiras se encontrou um estrato apenas com 

taças carenadas. 
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Foi apenas obtida uma data para a camada 4, neolítica (ICEN-878), apresentando 

uma datação de meados do 4º milénio, numa faixa cronológica ligeiramente mais antiga 

do que a que foi registada para Leceia. Essa datação parece contudo desajustada para 

datação das cerâmicas decoradas de motivos incisos e impressos, conforme foi aliás 

salientado por Teresa Simões (Simões, 1999, p. 93).  

Se as datas obtidas para o nível “neolítico” revelam um certo desajuste com 

contextos fechados bem datados, as datações atribuídas ao Calcolítico inicial são 

também pouco esclarecedoras. Na realidade, as datações da camada 3 podem enquadrar-

se perfeitamente no parâmetro cronológico definido por J.L. Cardoso para o Neolítico 

final (à excepção de ICEN-880, amostra sobre concha), mas Ludgero Gonçalves associa 

a esta camada um “Calcolítico inicial”: segundo esta perspectiva, Olelas corresponderia 

a uma das mais antigas fortificações estremenhas, iniciando-se a sua construção ainda 

no 4º milénio. A presença de bordos denteados neste conjunto pode aliás evidenciar a 

presença de materiais remobilizados. Estamos portanto perante um desajuste entre a 

sequência estratigráfica e as datações absolutas.  

Se as datas “datam”, então Olelas evidencia uma importante ocupação do 

Neolítico final que teria afectado os níveis mais antigos e uma ocupação calcolítica que 

remobiliza e incorpora sedimentos desta ocupação.  

O próprio contexto seleccionado para obtenção de amostras assume de per se, 

grandes problemas estratigráficos: datando-se a sequência no interior da torre podem ter 

existido remobilização de sedimentos, escavação de fundaçõe. Não estando publicada a 

sequência estratigráfica não podemos avaliar correctamente estes dados. É justamente 

do exterior da “torre 3” que provêm amostras que datam momentos posteriores (ICEN-

347, ICEN-346), já da primeira metade do 3º milénio, mas não é apresentada qualquer 

informação sobre os contextos estratigráficos destas amostras. 

É em sítios com ocupações monofásicas, como Vale de Lobos, que poderemos 

identificar com mais precisão o balizamento cronológico do Neolítico final. As duas 

datações absolutas obtidas (Beta-220074 e Beta-220075) enquadram-se claramente no 

conjunto de Leceia, estando associados a um nível de ocupação em posição secundária 

(Valente, 2006), sendo talvez o único sítio escavado da Península de Lisboa, onde não 

se registam ocupações posteriores. 

Na península de Setúbal, a chamada “fase I” da Ponta da Passadeira também 

consubstancia a presença de uma ocupação da transição 4º / 3º milénio (Soares, 2008). 

Está associada a um conjunto cerâmico que inclui formas carenadas, bordos denteados e 
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as formas troncocónicas para produção de sal. A informação publicada não permite 

esclarecer a existência de continuidade / descontinuidade de ocupação com a fase 2, já 

da primeira metade do 3º milénio, mas refere-se que a segunda fase estaria “marcada 

pela retracção do estabelecimento na área intervencionada, e pela existência de 

numerosas estruturas de rejeição, de tipo lixeira doméstica” (Soares, 2008, p. 360). 

O sítio “clássico” da Parede que consubstanciou o chamado “grupo da Parede” 

foi objecto de datações através de amostras de osso polido (Gonçalves, 2005; Gonçalves 

e Sousa, 2007). As datas obtidas não se enquadram com o faseamento de Leceia nem de 

Vale de Lobos, apresentando uma cronologia mais avançada no 3º milénio, podendo 

enquadrar-se nos níveis de Calcolítico inicial de Leceia e Penedo do Lexim. Os 

problemas estratigráficos de Parede e o artificialismo da construção do horizonte da 

Parede proposta por K. Spindler foram já profundamente debatidos (Gonçalves, 1995). 

A herança deixada pela documentação produzida por Afonso do Paço e Cunha Serrão 

não permite avançar na reconstituição estratigráfica muito finas: “(…) ao todo, sabemos 

que taças carenadas, bordos denteados e «copos canelados» são, na Parede, anteriores 

ao campaniforme. Não é muito, mas é já alguma coisa” (Gonçalves, 1995, p. 65).  

Relativamente, em relação às escavações antigas de povoados raramente têm 

sido realizados programas de datações, contrariamente com o que sucede com as 

necrópoles (vide Gonçalves, 2008 e 2009 por exemplo para Poço Velho e Porto Covo e 

Boaventura, 2009 para as antas de Lisboa). A diferença entre estas duas abordagens é o 

tipo de amostragem: em geral as necrópoles foram integralmente escavadas enquanto 

para os povoados frequentemente se podem retomar trabalhos de campo, obtendo novas 

amostras provenientes de estratigrafias bem controladas. Esta tem sido a abordagem 

conduzida por M. Kunst para o Zambujal, efectuando novas datações para a sequência 

proveniente das escavações realizadas entre 1964 e 1973 por Schubart e Sangmeister 

(Kunst e Lutz, 2008). Em relação ao Zambujal não é de excluir que exista uma 

ocupação prévia ao povoado fortificado, a avaliar pela presença de alguns materiais 

cerâmicos, nomeadamente bordos denteados e taças carenadas (Schubart e Sangmeister, 

1981). A datação da 4ª linha, com a proveniência “antes de 1” integra-se no parâmetro 

cronológico do Neolítico final de Leceia (KIA-27565: 3333-2936 cal BC a 2 sigma, in 

Kunst e Lutz, 2008), embora não se refira a presença clara de um nível de ocupação. 

Em suma, o universo de contextos datados de finais do 4º / inícios do 3º milénio 

na Península de Lisboa e Setúbal é ainda muito restrito, existindo apenas três contextos 

de clara definição crono-estratigráfica: Leceia, Vale de Lobos e Ponta da Passadeira. 
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Estes três sítios correspondem a distintas estratégias de implantação e modalidades de 

ocupação do sítio, consubstanciando a dinâmica diversificada do povoamento dos 

momentos terminais do Neolítico. Se usarmos como referência as datações destes sítios 

podemos identificar uma baliza cronológica que se concentra nos últimos três séculos 

do 4º e nos primeiros 2 séculos do 3º milénio, correspondendo quase a meio milénio. 

Pode ter existido um faseamento mais fino neste parâmetro ou na existência de fácies 

regionais mas a informação disponível é ainda muito reduzida. 

 

Fase 2. Calcolítico inicial. O tempo das muralhas ? 

 

Penedo do Lexim 

A ocupação do Calcolítico inicial deverá constituir o momento de maior 

“expansão” da área ocupada do Penedo do Lexim. Este momento encontra-se 

particularmente bem caracterizado na plataforma junto do abrigo, no locus 3b, com 

datas da primeira metade do 3º milénio. Foram datadas duas amostras no interior de 

estruturas pétreas de combustão (Beta-175775 e Beta-175774) que se confirmam no 

referido patamar cronológico, entre 2890 a 2490 cal a.n.e.. No topo do penedo (locus  

1), a ocupação do Calcolítico inicial corresponde estratigraficamente à UE 19, 

incorporando bolsas pontuais com materiais do Neolítico final. A data Beta-186854 

poderá evidenciar esta fase de ocupação (2880-2580 cal BC a dois sigmas). Também em 

locus 0, a área onde José Morais Arnaud efectuou escavações nos anos 70, se registaram 

importantes níveis de ocupação que se podem integrar nas fases iniciais do Calcolítico, 

não tendo contudo sido efectuada qualquer datação absoluta. 

Sendo a ocupação neolítica muito frustre, é no Calcolítico inicial que se 

detectam as primeiras construções: uma grande estrutura habitacional no locus 1 

(unidade habitacional 1A), lareiras e lajeados no locus 3b. 

Não existem dados que permitam datar o início da construção das muralhas do 

Penedo do Lexim. Em locus 5 foi apenas identificado um solo de abandono no exterior 

da muralha, que marca um terminus pós quem, já numa fase avançada do Calcolítico. 

Foi obtida uma datação (Sac-2168) do último quartel do 3º milénio mas os materiais não 

evidenciam esse carácter tão tardio, estando ausente, por exemplo a cerâmica 

campaniforme. Apenas o solo de ocupação coberto pelo derrube da torre apresenta um 

conjunto significativo de materiais. Nas camadas superficiais são raros os materiais 

arqueológicos, tendo sido recolhidos alguns copos e taças caneladas.  
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No estado actual dos conhecimentos, ainda não possuímos informação sobre a 

data em que foram construídas as muralhas do Penedo do Lexim.  

 

Contexto regional 

A datação do início dos primeiros povoados fortificados estremenhos ainda se 

encontra alicerçado numa pequena amostra. Estão apenas publicadas datações de 9 dos 

povoados fortificados estremenhos, num total de 88 amostras, a maior parte das quais 

relativas a Leceia (37 amostras datadas) e Zambujal (25 amostras).  

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Zambujal

Penedo Lexim
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Rotura
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Penha Verde

 
Fig. 8.3: Total de datações publicadas para os povoados fortificados estremenhos 

 

Inexplicavelmente não existe qualquer data disponível para Vila Nova de São 

Pedro. Apesar da ausência de referenciação estratigráfica da fauna conservada no 

Museu Arqueológico do Carmo, seria interessante efectuar algumas datações, 

nomeadamente sobre artefactos de osso polido. Também não existe qualquer datação 

publicada para Outeiro de São Mamede, Outeiro da Assenta, Ota, Pedra d’Ouro, Fórnea, 

Penedo e Moita da Ladra. Foram já apresentadas datações para o Castro de Sesimbra, 

ainda não publicadas (conferência de João Luís Cardoso na Sociedade de Geografia). 

Esta falta de datas aliada aos problemas estratigráficos de muitas escavações antigas 

tornam muito difícil obter uma leitura fina da cronologia intra-sitio e numa inserção à 

escala regional. 

Apenas Leceia apresenta um conjunto suficientemente alargado e coerente, 

permitindo claramente definir o início da construção dos primeiros sistemas defensivos. 

Segundo João Luís Cardoso teríamos em Leceia um «Neolítico final» entre 3510-2900 

cal a.C., o «Calcolítico inicial» entre 2888-2600 cal a.C. e o «Calcolítico pleno» entre 

2600-1950 cal a.C. «A primeira fortificação de Leceia, correspondente ao inicio do 

Calcolítico inicial, terá sido construída cerca de 2800 a.C. ou, mais provavelmente, 
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algumas, poucas, dezenas de anos antes. Por outro lado, o hiato existente entre o 

Neolítico final e o Calcolítico inicial terá tido uma duração de 30 a 150 anos» (Soares e 

Cardoso, 1995, p. 275).  
 

QUADRO 8.3:  
INICIO DAS OCUPAÇÕES CALCOLÍTICAS NOS POVOADOS FORTIFICADOS ESTREMENHOS* 

Refª Lab. Tipo amostra Contexto 
Data 

Convencional Data cal. Data cal. 
Referência bibliográfica 

(BP) (1σ) (2σ) 
ROTURA  

OxA-5538 Osso RTR-IIIa-2* 4110± 50 2857-2580 2874-2499 Gonçalves e Sousa, 2007 
LECEIA  

ICEN-I 173 Osso Camada 3 4170± 50 2878-2621 2888-2581 Soares e Cardoso, 1996 
OLELAS  

ICEN-347 ossos Corredor 
muralha 4060±70 3300-2710 2870-2420 Marques Gonçalves, 1997 

ZAMBUJAL  

KIA-27558 osso 4ª Linha. Este 1 4129±31  2872-2581 Kunst e Lutz,  2008 

KN-4509 Osso 1964-1973. 1ª 3960 ± 44 2569-2351 2577-2308 
PRAGANÇA  

ICEN-573 Osso Corredor 4120±50 2866-2581 2878-2496 Marques Gonçalves, 1997 
PENHA VERDE  

ICEN-1275 osso  4000±50 25732471 2835-2346 Cardoso e Soares, 1990-92 

CASTELO  

ICEN-1031 osso camada 2B 4050±110 2862-2459 2888-2210 Marques Gonçalves, 1997b 
PENEDO DO LEXIM  

Beta-175774 osso UE 16 4100±40 2880-2680 2890-2620  
CHIBANES  

Beta-162911 carvão - 4210±60 2882-2696 2893-2620 Soares, 2003 
* Calibrações segundo Stuiver el al (1998) e com base no programa CALIB ver 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1993). 
 

O restrito número de datações e a sua heterogeneidade em termos de contextos 

de recolha dificilmente poderia consubstanciar uma aplicação bayesiana como a que foi 

efectuada por Rui Boaventura para o Megalitismo de Lisboa.  

Com apenas duas excepções, o início da ocupação “calcolítica” dos povoados 

fortificados inicia-se no segundo século do 3º milénio, rondando 2890/2880 cal a.n.e. A 

excepção é Penha Verde, que apenas apresenta um grande desvio padrão e proveniência 

estratigráfica pouco segura (Cardoso e Soares, 1990-1992, p. 209). 

Em relação ao Zambujal, recentemente foi efectuada uma confrontação entre as 

datações da área escavada por Schubart e Sangmeister nas campanhas 1964-1973. 

Foram datadas amostras de vida curta para os mesmos contextos estratigráficos (Kunst e 

Lutz, 2008), com resultados extremamente eloquentes: as anteriores datas, efectuadas 

sobre carvão sem determinação de espécie, evidenciavam um envelhecimento de cerca 

de 200 anos. Se considerarmos as amostras recolhida por Schubart e Sangmeister, então 

a fase 1 seria um terminus pós quem entre 2899-2633 (GrN-7009, final da fase 1), 

momento perfeitamente compatível com o início dos restantes povoados fortificados 
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estremenhos, nomeadamente Leceia, não existindo contudo amostras datadas das 

primeiras fases o que recuaria ainda mais o início das fortificações do Zambujal. Se 

considerarmos as datas obtidas sobre amostras de vida curta, o início do sítio avança 

muito no tempo, remontando apenas a 2577-2308 cal BC a.n.e. (KN-4509). Perante esta 

discrepância, em 2001, M. Kunst refere mesmo uma fundação recente para Zambujal: 

“it seems that the foundation of Zambujal should not be considered to be earlier than 

2700 BC” (Kunst, 2001, p. 87).  

Contudo, mais recentemente, em confronto com as datas obtidas para a 4ª linha, 

as primeiras muralhas do Zambujal recuam para o 1º quartel do 3º milénio: “as datas 14C 

da quarta linha reproduzem exactamente esta ideia, uma vez que o muro ta-tb deve ter 

sido construido ainda no primeiro quartel do séc. III a.C, isto é, este copo pode ser 

datado no primeiro quartel do séc. III a.C,“ (Kunst e Lutz, 2008). Apesar das 25 

datações, ainda existem muitas duvidas na sequência do Zambujal, quer na sua fundação 

(pré e pós muralhas) quer no seu terminus. Também o radiocarbono não evidencia com 

clareza a sequência das 5 fases de construção, não existindo uma diferenciação 

estatística entre as fases de construção, nomeadamente a fase 2. 

À escala do Sizandro, torna-se incompreensível a lacuna de datações para os 

restantes povoados, nomeadamente Fórnea, que por vezes é interpretada como 

subsidiária de Zambujal. A surpresa que surgiu com as datas dos fortins de Los Millares 

pode ser invertida em Sizandro: qual terá o primeiro dos sítios fortificados de Matacães 

a ser fundado? 

A questão dos povoados de fundação mais tardia terá de ser ainda confirmada. 

Apesar de Penha Verde revelar um conjunto artefactual muito evoluído, as evidências 

crono-estratigráficas são escassas. Aparentemente também o Castro de Sesimbra será 

tardio. Não devemos esquecer os paralelos extra-regionais como Fraga da Pena que 

apresenta uma cronologia de finais do 3º milénio, mas tudo indica que na Estremadura, 

a generalidade dos povoados fortificados teria sido fundada no primeiro quartel do 3º 

milénio 

 

Fase 3. Calcolítico pleno. Campaniforme e abandono 

 

Penedo do Lexim 

Ao Calcolítico pleno (meados do 3º milénio a.C.) estão associadas a maior parte 

das estruturas do locus 1 (incluindo estrutura habitacional) e o momento de abandono da 
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muralha e torre. A presença de materiais integrados no Calcolítico pleno, em meados do 

3º milénio, está documentada para todos os sectores, exceptuando locus 4. É também 

em contextos de Calcolítico pleno, especialmente no locus 1, que se concentram as 

evidências metalúrgicas, praticamente ausentes nas fases mais antigas. 

Tudo indica que o Penedo do Lexim apresente uma ocupação horizontal e 

sectorial. O locus 3b terá sido ocupado preferencialmente no início do Calcolítico e toda 

a área parece ter sido selada pela deposição do enorme amontoado pétreo. É provável 

que quando a fenda rochosa locus 3 foi preenchida com sedimentos, já não existisse 

uma área de ocupação doméstica na vertente. Aquando da deposição de restos humanos, 

pelo menos este sector já não teria uma ocupação doméstica (e residencial). A datação 

obtida para o osso humano confirma aliás esse quadro interpretativo: a data de 2460-

2200 cal a.n.e (Beta-186855). 

A sequência de ocupação e a cultura material parecem indicar que o “povoado” 

do Penedo do Lexim teria sido abandonado no início da 2ª metade. A ausência de 

cerâmica campaniforme (apenas três fragmentos) parece confirmar essa leitura. A 

ausência de cerâmica campaniforme já tinha sido referida nas primeiras escavações 

(Arnaud, 1974-77). Apesar das contingências da amostra, parece certo que as 

comunidades que habitaram no Penedo do Lexim praticamente não tiveram contacto 

com cerâmica campaniforme. Idêntica situação terá ocorrido na Columbeira (Marques 

Gonçalves, 1994). Infelizmente, Columbeira não foi objecto de datações absolutas. 

Independentemente da interpretação estratigráfica do sítio, 5 das 10 datações 

absolutas obtidas integram-se na segunda metade do 3º milénio. O nível de abandono da 

torre está datado entre 2343-2026, devendo corresponder ao abandono do sítio (Sac-

2156). O que significam os depósitos como o solo de ocupação no exterior da torre ou a 

deposição funerária? Que tipo de ocupação teria o Penedo do Lexim no último quartel 

do 3º milénio? 

Será necessário ampliar largamente a base documental, constituindo um 

objectivo prioritário a definição do fim do Penedo do Lexim como povoado, em 

articulação com a ausência de campaniforme. Tudo indica que o sítio terá sido 

abandonado em finais do 3º milénio só voltando a ser ocupado até ao Bronze Final, 

correspondendo aliás, a ocupação do Bronze, a uma área circunscrita e provavelmente 

não residencial. 

 

Contexto regional 
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A questão do Campaniforme e do colapso dos povoados fortificados é 

actualmente um tema em aberto. A proposta de J.L. Cardoso e A.M. Soares datada de 

1992 referia que “crê-se que a presença campaniforme na região estremenha se possa 

situar entre ca 2800-2300 cal BC” (Cardoso e Soares, 1990-92). O parâmetro superior 

desta proposta foi baseado na datação do início do campaniforme nos valores de Leceia 

e Zambujal (complementarmente em Porto Torrão) e o seu parâmetro inferior baseado 

nas datas de Verdelha dos Ruivos. Um total de 22 datas sustentava esta proposta, que 

não foi adoptada pela generalidade dos investigadores, sobretudo pela difícil 

confirmação etnográfica da existência de duas tradições cerâmicas numa mesma faixa 

cronológica em Leceia: no interior das muralhas com cerâmica do grupo folha de acácia 

e no seu exterior com campaniforme. 

O que mudou desde 1992? 

Em primeiro lugar, as datações de Zambujal. A datação de amostras de vida 

curta provocou um rejuvenescimento de toda a sequência. Em termos absolutos, a 

cerâmica campaniforme atinge o seu máximo na fase 4 (Kunst, 1996), podendo 

remontar à fase 3, mas esta fase não se encontra datada na nova sequência de datas de 

vida curta. Será importante aferir a posição estratigráfica do campaniforme nas 

escavações da 4ª linha, embora a fase 4 não esteja presente nesta linha. Ainda 

considerando as datas de carvão, a famosa casa V estaria integrada no 2º quartel do 3º 

milénio (GrN-7005, GrN-7004, GrN-7003). 

Em segundo lugar, o caso de Penedo do Lexim. Trata-se do primeiro sítio a 

registar ausência desta cerâmica numa cronologia tão avançada, tendo contudo acesso a 

outros materiais de “excepção” como cobre, anfibolito, pedra verde e marfim. Ainda 

que se possa conceber um modelo de uso não generalizado da cerâmica campaniforme, 

esta exclusão é realmente pouco clara, sobretudo quando a cerâmica campaniforme está 

presente na mesma área regional em sítios abertos como Casal Cordeiro 5, com datas 

que cobrem o mesmo espectro cronológico. 

E finalmente, os novos dados de outras áreas regionais, nomeadamente o vale do 

Guadiana. Porto das Carretas é para o efeito um caso exemplar (Soares et al, 2007), com 

uma primeira fase do primeiro quartel do 3º milénio e uma segunda fase com 

campaniforme da segunda metade do 3º milénio. Estas datações colocam contudo os 

autores perante um aparente desacordo entre a tipologia de campaniforme detectada, 

campaniforme marítimo, e a sua datação evoluída, mais conivente com estilos locais 

como o Inciso ou Cimpozuelos. 
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A discussão da antiguidade do campaniforme não é aqui objecto fundamental de 

análise, sendo contudo certo que, tal como Penedo do Lexim, também os principais 

povoados estremenhos, registam cronometricamente datas avançadas no 3º milénio, 

atingindo mesmo o 4º quartel.  

 

As fases mais difíceis de caracterizar são naturalmente, a fundação e o 

abandono. A fundação porque é profundamente afectada pelas normais remobilizações 

de terras para construções, o abandono porque constitui a última superfície, com maior 

grau de exposição aos elementos pós-deposicionais. Apesar destas limitações podemos 

com alguma certeza balizar o início da construção dos povoados fortificados 

estremenhos no 1º quartel do 3º milénio, não parecendo existir uma clara diferenciação 

regional que evidenciasse movimentos de difusão. Tudo indica que se trata de contextos 

relativamente contemporâneos. 
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CAPÍTULO 9.  
A RIBEIRA DE CHELEIROS NA PLATAFORMA LITORAL A 
NORTE DA SERRA DE SINTRA – CARACTERIZAÇÃO DE UM 
ESPAÇO 

 
“Há na Península Ibérica duas províncias com o nome de 
«Estremadura», uma em Espanha e outra em Portugal. Ocupam 
uma posição parecida em relação às fronteiras dos respectivos 
países: estão ambas encostadas aos seus limites ocidentais e 
numa latitude intermédia, entre o Norte e o Sul. Mas acabam 
aqui as semelhanças.” 

Mattoso, Daveau e Belo, 1997 
 

“Lembravam-se do caminho que descia para o vale de 
Cheleiros, aquelas apertadas curvas, aqueles declives 
espantosos, aquelas empinadas encostas que caíam a pique sobre 
a estrada. Como será que vamos passar, murmuram para si 
próprios (…). Entre Pêro Pinheiro e Mafra gastaram oito dias 
completos. Quando entraram no terreiro, foi como se estivessem 
chegando duma guerra perdida, sujos, esfarrapados, sem 
riquezas”. 

Saramago, 1982, p. 244-264 [Memorial do Convento] 
 

9.1. Da Estremadura à Ribeira de Cheleiros 
 

A definição espacial da área da Ribeira de Cheleiros foi por mim já efectuada 

(Sousa, 1998), retomando-se agora as palavras, os vales e os rios que definem esta 

unidade de paisagem. 

Inicia-se o enquadramento geográfico desta área pela sua inserção numa escala 

mais ampla. A bacia hidrográfica do Rio Lisandro/Ribeira de Cheleiros integra-se na 

área que já foi definida como Portugal Litoral Médio (Ribeiro, Lautensach, e Daveau, 

1987, p. 155-157). Esta área engloba a área Sul do Rio Mondego, entre o litoral e 

Coimbra, Condeixa, Pombal, Nazaré e a área Centro Litoral que corresponde à maior 

parte da província da Estremadura.  

A Estremadura apresenta-se como uma faixa estreita e alongada que engloba 

paisagens físicas e humanas bem diferenciadas. A leste e norte o alinhamento 

montanhoso constituído pela Serra de Candeeiros, pela Serra de Montejunto até à Serra 

da Carregueira (Azevedo, Freitas, Figueiras, 1992, p. 2) funciona como separador de 

duas realidades bem diferenciadas, a faixa Atlântica e o Vale do Tejo.  
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O contexto principal deste trabalho engloba uma área limitada a Sul pela foz do 

Sado e Serra da Arrábida, a Este pelo estuário do Tejo, e a Norte os limites são 

definidos pela elevação de Montejunto. Esta circunscrição tem vindo a ser adoptada por 

vários investigadores, quer com a designação genérica de “Península de Lisboa e 

Setúbal” (Gonçalves, 1995), quer com a designação de Baixa Estremadura (Cardoso, 

2000) e mesmo Estremadura Atlântica (Senna Martinez, 1989). A definição dos limites 

setentrionais reveste-se de alguma complexidade, uma vez que em termos culturais se 

verifica o prolongamento desta unidade, nomeadamente até Peniche e Óbidos.  

A “recente” história geológica do Portugal Litoral Médio, configurado há 200 

milhões de anos, com depósitos sucessivos, foi sujeita aos movimentos da linha de costa 

e afectada por numerosos episódios vulcânicos que modelaram a diversidade de solos e 

relevos da paisagem estremenha (Mattoso et al, 1997, p. 10). 

A costa entre Peniche e a Serra de Sintra corresponde fundamentalmente a uma 

plataforma rochosa de abrasão, com falésias bem marcadas e de feição regularizada, 

com várias baías naturais que permitiriam a navegação costeira. 

Atravessada por pequenos cursos de água subsidiários do estuário do Tejo como 

Rio Maior, Ribeira da Ota, Rio Trancão, Rio Jamor; e por rios e ribeiras que 

desembocam directamente no Atlântico como Rio Alcabichel, Rio Sizandro, Ribeira do 

Safarujo, Ribeira de Cheleiros e Ribeira de Colares; a Península de Lisboa teria uma 

rede hidrográfica bastante complexa com embocaduras, provavelmente, mais amplas e 

numerosas, contribuindo para a produtividade agrícola da área e facilitando 

comunicações entre o espaço da Península de Lisboa e as áreas envolventes. A 

topografia e a hidrografia tornaram este espaço numa uma zona de passagem 

privilegiada, actualmente composto por “vias diferentes e especializadas, que o 

diversificam e compõem” (Mattoso et al, 1997, p. 8) 

A Península de Lisboa é marcada pela diversidade de paisagens: estruturas 

anticlinais com orientação NN-Sudeste, planaltos calcários de uma plataforma litoral 

arrasada, com vales encaixados na área de Lisboa apenas interrompidos pela Serra de 

Sintra e as vastas planícies inundadas do vale do Tejo. 

Em termos geológicos a área apresenta grande variedade, sendo 

fundamentalmente constituída por formações cretácicas e jurássicas, com grandes áreas 

de margas e calcários, pontuadas com formações basálticas, alternando rochas com 

dureza, permeabilidade e plasticidade muito distintas (Zêzere, 1991). A natureza 
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calcária de grande parte da Baixa Estremadura condiciona a existência de cavidades 

cársicas, muitas das quais utilizadas em tempos pré-históricos. 

A importância relativa do substracto geológico para o povoamento humano deve 

ser compreendida como condicionante do relevo, do coberto vegetal e como recurso 

natural. Orlando Ribeiro evidenciou a forte diversidade geológica desta área (Ribeiro, 

1987) que inclui zonas calcárias, aluvionares, irrupções do Complexo Vulcânico de 

Lisboa e o Maciço de Sintra. 

Actualmente esta área tem grande produtividade agrícola. A intensa actividade 

humana na área impede que se teçam considerações mais específicas acerca da 

capacidade de uso dos solos. Também não está disponível uma base cartográfica com 

escala adequada para uma leitura geral. 

 

9.2. A área da Ribeira de Cheleiros 
 

A área da Ribeira de Cheleiros foi uma vez mais escolhida como unidade de 

paisagem para ensaiar leituras de povoamento. Apesar de já ter efectuado a sua 

caracterização hidrográfica e de relevo (Sousa, 1998), apresenta-se aqui uma curta 

súmula descritiva. 

 
Fig. 9.1: Vista isométrica da Ribeira de Cheleiros. Instituto Geográfico do Exército, 1997. 
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O Rio Lisandro/Ribeira de Cheleiros é um dos muitos rios que caracterizam a 

paisagem litoral da Península de Lisboa. A sua bacia hidrográfica tem um vasto 

desenvolvimento em cursos de água relativamente importantes, assim como pequenas 

linhas de água. Segundo estudos geomorfológicos de Suzanne Daveau, alguns destes 

pequenos afluentes situados na área terminal do Rio Lisandro, derivariam de um curso 

antigo, agora evidenciado pelas planícies colmatadas e vestígios de meandros 

abandonados (Daveau, 1973). Esta profusão de linhas de água subsidiárias é 

contrastante com os demais cursos de água da plataforma litoral a Norte de Sintra, de 

menor desenvolvimento ao nível do comprimento e da respectiva bacia de drenagem 

(Dias, 1980). 

A rede hidrográfica na qual se inscreve a Ribeira de Cheleiros é relativamente 

homogénea: orientação geral Sudeste-Noroeste, fundos planos e largos no sector 

terminal, curso geral condicionado pela densa rede de fracturas (como sucede na Ribeira 

do Falcão) (Dias, 1980, p. 15). Corta transversalmente a plataforma litoral a Norte de 

Sintra, e a rede hidrográfica abrange uma área total de 221 km2.  

A foz integra elementos de praias elevadas a cerca de 100 m de altitude e 

plataformas de interflúvio dominam actualmente a área vestibular. O carácter capilar 

deste curso de água terá originado a existência de várias designações. Assim, na parte 

vestibular, é designado por Rio Lisandro, apresentando um caudal significativo. Este 

curso de água transforma-se em Ribeira de Cheleiros com muitas linhas subsidiárias, 

actualmente com caudal reduzido mas que teria sem dúvida correspondido a um curso 

de água navegável em tempos históricos e suscitando mesmo a construção de várias 

pontes. 

Apresenta um padrão de desenvolvimento - dendrítico de acordo com a 

variabilidade do substrato rochoso, com canal rectilíneo e vales fortemente encaixados 

em V sobre a plataforma de abrasão marinha pliocénica ao Norte do Maciço de Sintra 

de tal forma que ainda hoje são reduzidos os locais de transposição deste curso de água: 

Senhora do Ó (junto à Foz), Carvalhal (num ponto médio) e Cheleiros (num ponto 

terminal). 
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Fig. 9.2: A plataforma litoral a Norte da Serra de Sintra e o perfil orientado segundo Dias, 1980. 

 

O horizonte da bacia da Ribeira de Cheleiros é confinado a Sul pelo recorte da 

Serra de Sintra, envolvendo um complexo de plataformas onduladas, pontuadas por 

algumas colinas importantes integráveis no Complexo Vulcânico de Lisboa.  

A Serra de Sintra constitui uma verdadeira montanha, que domina 

paisagisticamente ambas as suas vertentes e que se materializa como “termo meridional 

do comprido litoral regularizado” (Daveau, 1993, p. 24). O promontório magno, teria 

exercido um domínio paisagístico entre as comunidades que habitavam as suas faldas, 

estando profusamente documentada em termos históricos, quer nas fontes clássicas, 

quer na documentação medieval. Suzanne Daveau (Daveau, 2005) recupera a 

caracterização de Plínio, para quem a Serra de Sintra “separa as terras, os mares e os 

céus”: separa as terras pois “a Serra de Sintra é o ultimo elemento ocidental da grande 

corda montanhosa que divide a Península Ibérica pelo meio, entre as terras altas do 

norte e as meridionais menos levantadas” (idem, ibidem, p. 16); separa os mares uma 

vez que “limita ao norte as duas largas enseadas do Tejo e do Sado” (p. 16), separa o 

céu entre o “nevoeiro (…) bastante frequente nas praias situadas ao norte da serra” e 

“nos litorais virados ao Sul (…) a insolação é mais prolongada, o ar é mais calmo, o 

Verão mais quente, o Inverno abrigado e morno” (p. 17). Também a bacia hidrográfica 

do Rio Lisandro/Ribeira de Cheleiros integra áreas diferentes, no mosaico morfológico 

da Península de Lisboa.  

A margem esquerda deste curso de água, actual concelho de Sintra corresponde à 

continuação de uma plataforma litoral definida desde a Serra de Sintra, com coerência 

geomorfológica (planaltos abrasados, áreas calcárias e areníticas) e até de ocupação do 

solo. A margem direita, actual concelho de Mafra, corresponde a uma área de relevo 

muito mais movimentado com inúmeras intrusões do Maciço Vulcânico de Lisboa de 

ocupação actual fortemente rural. Os entalhes vigorosos das áreas imediatamente a 
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Norte de Lisandro / Cheleiros (desde o Sul do Rio Sizandro até à Ribeira d’Ilhas) 

contrastam fortemente com a plataforma de grande visibilidade a Sul. 

 

Contraste semelhante poderá ser identificado entre a plataforma litoral oceânica 

da Península de Lisboa e as áreas subsidiárias do Estuário do Tejo. O limite Este do 

desenvolvimento da Ribeira de Cheleiros aproxima-se muito do limite Oeste do rio 

Trancão, isto é verificável não somente na extensão das linhas de água mas também 

pela observação directa. A Este da bacia da Ribeira de Cheleiros a Serra da Malveira 

compartimenta a paisagem de forma notável. Esta Serra também corresponde a 

intrusões do Complexo Vulcânico de Lisboa - Mafra), registando-se uma rarefacção de 

vestígios arqueológicos. 

 

9.3. Paleopaisagens 
 

A reconstituição paleoambiental da área em estudo constituía um vector 

essencial dos projectos que apresentei no âmbito do PNTA (Plano Nacional de 

Trabalhos Arqueológicos). Foram propostos e aprovados projectos em todas as 

vertentes do antigo CIPA: Paleobotânica, Arqueozoologia, Geoarqueologia. Os 

resultados obtidos são ainda preliminares, tendo neste trabalho apresentado os dados 

essencialmente numa perspectiva económica. Espera-se que o desenvolvimento dos 

estudos possa contribuir para uma mais rigorosa reconstituição paleoambiental da área. 

As intervenções que efectuei em diversos contextos da região, desde o Boreal (São 

Julião), ao início do Atlântico (Cova da Baleia), contextos contemporâneos do Penedo 

do Lexim (Casal Cordeiro 5) e posteriores, já da Idade do Bronze, (Cabecinho da 

Capitôa) permitem configurar a breve trecho uma evolução paleoambiental desta região, 

complementada com os dados de Sintra, onde têm sido identificados importantes 

contextos com material carpológico (Lameiras e São Pedro de Canaferrim). 

Em termos da própria morfologia física da paisagem, são muitos indicadores das 

possibilidades de reconstituição paleoambiental, tal como se refere a propósito do 

estudo de São Julião: “Uma reconstituição detalhada (qualitativa e quantitativa) das 

antigas paisagens da plataforma litoral a norte da serra de Sintra é efectivamente um 

projecto aliciante e com boas perspectivas de sucesso, dada a própria eco-fisiografia da 

paisagem regional, onde ocorrem diferentes sistemas fluviais com zonas baixas mais ou 

menos alargadas, eventualmente com áreas de abrandamento energético dos fluxos de 
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drenagem, onde parece provável a ocorrência de depósitos organo-genéticos (lodos e 

turfas), verdadeiros arquivos naturais da memória das antigas paisagens e territórios 

humanos (ver Mateus e Queiroz, 1993; Mateus, 1996). Veja-se por exemplo a própria 

zona da foz do rio Lisandro, poucos quilómetros a norte do sítio de S. Julião, onde o 

traçado do rio e confluência de pequenos tributários, com fortes meandros, parece 

propício à ocorrência deste tipo de depósitos” (Queiroz e Leeuwaarden, 2004). 

 

Entre as muitas vertentes da reconstituição das paleopaisagens destacam-se duas, 

que pela sua importância e pelo significado, assumiram relevo no quadro explicativo: a 

reconstituição da linha de costa e o coberto vegetal e impacto antrópico. 

Em relação à reconstituição da linha de costa, a publicação de uma primeira 

abordagem às alterações produzidas pela transgressão flandriana (Daveau, 1980) e dos 

consequentes impactos nas modalidades de ocupação humana, transformou-se num 

marco de referência para a comunidade arqueológica (Gonçalves, 1997).  

O mapa, recortado, das linhas de costa da Península de Lisboa e Setúbal e 

estuários do Tejo e Sado tornou-se um elemento base para a compreensão de dois 

momentos muito distintos: as comunidades caçadoras – recolectoras (Epipaleolítico e 

Mesolítico) e as comunidades camponesas de finais do 4º / inícios do 3º milénio a.n.e. A 

publicação de Espaço e Tempo valorizaram o conhecimento das alterações da linha de 

costa oceânicas e estuarinas como importante base de estudo para estas comunidades 

(Gonçalves e Daveau, 1982-83; Hoffman, 1990; Kunst, 1990; Senna Martinez, 1990). 

No presente trabalho também o trabalho pioneiro de Suzanne Daveau foi utilizado, na 

cartografia geral georreferenciada, efectuada por Maia Langley sob a base publicada. 

Em termos globais, podemos actualmente considerar que em 5000 BP a Baixa 

Estremadura seria ainda mais recortada: através da extensa penetração do Rio Tejo e 

dos seus afluentes na margem esquerda, fazendo directamente frente ao atlântico 

(Daveau, 1994) através das pequenas ribeiras costeiras que então estariam inundadas 

pelo Oceano Atlântico. 

Apesar de começarmos a conhecer uma imagem geral do litoral flandriano da 

Península de Lisboa é ainda necessário identificar os ritmos próprios e a especificidade 

de cada vale vestibular através “do estudo sedimentológico, pedológico, arqueológico, 

florístico e faunístico dos aluviões conservados” (Ribeiro, Launtensach e Daveau, 1990, 

p. 266). 
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A leitura encetada por Suzanne Daveau foi complementada com os trabalhos 

geoarqueológicos empreendidos no Sizandro, um pequeno rio que desagua no Atlântico 

e que é, de alguma forma, comparável a Cheleiros. Estes trabalhos evidenciaram que “el 

valle de Rio Sizandro, habia sido una bahia marítima del Oceano Atlântico” (Hoffman e 

Schulz, 1994). Foi efectuado um conjunto de 12 perfurações de 11.60 m para as quais 

foi possível obter datações absolutas sobre conchas e sedimentos marinhos. A análise 

destes resultados permitiu reequacionar a leitura da implantação do Zambujal, 

concluindo-se que estaria situado apenas a 1 km do mar, conciliando recursos oceânicos 

com recursos fluviais e agrícolas, num cenário bem diverso do actual e que tem vindo a 

ser extrapolado para outros povoados fortificados da Península de Lisboa como 

“implantação - tipo”. 

Para a área em estudo, cedo se identificaram as alterações morfológicas (Ribeiro, 

1968), caracterizando a individualidade da plataforma litoral a Norte de Sintra (Dias, 

1983). Paralelamente foram efectuados estudos de casos como da duna consolidada de 

Magoito (Daveau, Pereira, Zbyszewski, 1982) e de São Julião (Arnaud, 1986; Pereira e 

Correia, 1985; Soares e Sousa, 2004).  

A revisão propiciada pelas novas escavações de São Julião permitiu confirmar que 

o esquema global da evolução da linha de costa tem de ser aferido com uma malha mais 

fina. Foi detectada uma discrepância entre as datações de carvão e concha do núcleo B 

de São Julião, o que parece indicar um evento abrupto de frio (ou evento de Bond). A 

existência de eventos de frio foi documentada por Bond para 1400, 2800, 4200, 5900, 

8100, 9400, 10300 e 11 000 cal BP (Soares, 2004, p. 190) e por deMenocal para 359, 

800, 1900, 3000, 4600, 6000, 8000, 10200 cal BP (idem, ibidem, p. 191). No caso de 

São Julião foi possível identificar a presença do episódio 8.2 Ka, “o mais catastrófico de 

todos eles pela quantidade de água doce injectada (2.1014 m3) e tempo de duração da 

descarga (menos de um ano” (Soares, 2004, p. 191). No que se refere ao evento 3 de 

Bond (4,2 ka cal BP), pode ter correspondido a um upwelling costeiro muito intenso, 

associado a um clima mais seco que o anterior e à aridez do Sudeste espanhol (idem, 

ibidem, p. 193).  

Esta nova perspectiva de investigação demonstra que está por fazer uma leitura 

fina da evolução da linha de costa. Falta concretizar o estudo da evolução recente do 

litoral, em particular na área a Sul de Peniche onde ainda se conservam paleossolos 

condição essencial para compreender “tanto as raízes históricas ou pré-históricas, como 
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a evolução moderna da organização humana das regiões às quais os baixos vales servem 

ou serviam de eixo” (Ribeiro, Lautensach, Daveau, 1987, p. 102). 

Regressando à Ribeira de Cheleiros, Suzanne Daveau refere que “Cette basse 

vallée d’un petit fleuve côtier parâit donc avoir enregistré et conservé de nombreux 

témoignages d’une evolution quaternaire rythmée à la fois par des oscillations du climat 

et du niveau marin. Elle montre en particulier de façon claire qu’une phase froide et 

probablement sèche assez récent a coïncidée avec un niveau marin plus bas que l’actuel 

et suggère aussi l’existence d’un ultime épisode de remblaiement fluviomarin q’un est 

tenté de rapporter à l’optimum post-glacial du Flandrien” (1973, p. 40). A imagem do 

litoral flandriano, publicada posteriormente (Daveau, 1980), parece indicar a existência 

de uma penetração interior do Atlântico, embora a escala seja demasiadamente ampla 

para permitir definir os limites da transgressão flandriana no Rio Lisandro/ Ribeira de 

Cheleiros. 

Estácio da Veiga registou a possibilidade deste curso de água ser navegável, de 

acordo com o primeiro foral de Mafra: “Estipulando-se em 1190 a portagem que deveria 

pagar cada peixe miúdo e a madeira que para a villa viesse, pollo rio, é claro que o 

chamado Rio do Porto era então navegável, não ousarei dizer até Chileiros, mas pelo 

menos até o sítio em que se acha a antiga egreja da Senhora do Ó, ou Senhora do Porto” 

(Veiga, 1879, p. 110). 

 
Fig. 9.3: Penedo do Lexim e Ribeira dos Tostões. Extracto da Carta Topographica do Termo de Lisboa athe a Villa 
de Mafra e de todos os Caminhos que Ea para a mesma Villa. 1845. Biblioteca Nacional de Lisboa 
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No 3º milénio o espaço da Península de Lisboa seria provavelmente marcado por 

um clima mais húmido e mais quente que o actual, coexistindo manchas florestais de 

alguma importância, com espaços abertos nas zonas de altura de acordo com os dados 

obtidos para a área do Sizandro (Driesch e Boessneck, 1976) e para a área de Barcarena 

(Cardoso, 1995, p. 119). Estas apresentam uma posição geográfica comparável à área do 

Rio Lisandro/ Ribeira de Cheleiros. 

A reconstrução da história da paisagem no Sizandro passou pela realização de 

sondagens na área da Ribeira de Pedrulhos (Hoffman, 1990), pelo estudo das faunas 

recolhidas (Driesch e Boessneck, 1976) e pela reconstituição da cobertura vegetal. Os 

dados obtidos evidenciam forte acção antrópica na paisagem. Predominaria então uma 

floresta de Quercus nas encostas e outras árvores, como o freixo, o choupo e o 

medronheiro, localizar-se-iam junto aos cursos de água. A presença de aves de grande 

porte indica que as alturas teriam menor coberto vegetal. A existência de espaços 

abertos permitiria o pastoreio de ovinos e caprinos.  

Relativamente à fauna, no Penedo do Lexim, tal como em outros povoados 

fortificados calcolíticos, estão presentes as aves de grande porte, como o Abutre Quebra 

Ossos ou a Águia e carnívoros, actualmente extintos nesta região como o lince.  

Os dados paleobotânicos recolhidos no Penedo do Lexim e em São Julião 

parecem indicar um coberto vegetal relativamente semelhante.  

Em ambos contextos é muito representativa a presença de pinheiro bravo. Na 

leitura efectuada por Paula Queiroz e Wim Leeuwaarden refere-se que “Os pinhais 

bravos deveriam constituir a principal formação vegetal cobrindo os interflúvios 

dunares e cordões litorais hoje em dia vestigiais e as zonas de planalto, mais expostas” 

(2004). Curiosamente o pinheiro-silvestre, usualmente presente em contextos mais frios, 

actualmente apenas na Europa do Norte ou no cimo das montanhas do Sul, está presente 

no Penedo do Lexim. O quadro geral de leitura paleoambiental indica que “Com o final 

da última glaciação e o início do Holoceno, parece ocorrer, no litoral português, uma 

substituição dos pinhais silvestres mais frios, pelos pinhais bravos (que poderiam ter 

vindo anteriormente a ocupar locais de refúgio em condições microclimáticas mais 

moderadas) e que agora se irão tornar na formação dominante nestes ecossistemas de 

solos pobres” (idem, ibidem).  

Verifica-se ainda a presença de componentes da paisagem mediterrânea, do 

substrato arbustivo (zambujais termoxéricos e matos esclerófilos cobrindo parte das 

vertentes calcária) e matas mesomediterrâneas de carvalho português e carrasco. 
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QUADRO 9.1. 
COMPARAÇÃO DA ANTRACOLOGIA DE PENEDO DO LEXIM E SÃO JULIÃO 

(ADAPTADO DE QUEIROZ 2009 E QUEIROZ E LEEUWAARDEN, 2004 
 São Julião Penedo do Lexim 
Arbutus unedo 16,9% 45,2% 
Cf. Crataegus monogyna 0,6%  
Cistus tipo C. albidus 0,2% 0,4% 
Daphne gnidium 1,5%  
Erica arbórea 4,4% 6,1% 
Erica cf. E. umbellata 1,0%  
Erica sp. 1,1%  
Fraxinus  1,3%  
Ind. 3,4%  
Ind. (cortex) 0,8%  
Juniperus 0,8% 0,7% 
Leguminosae indet. 0,6% 0,0% 
Monocotiledonea cf. Smilax 0,2% 0,7% 
Olea europaea 14,6% 14,2% 
Pinus (cortex) 0,2%  
Pinus ind. 0,2%  
Pinus pinaster 22,8% 8,7% 
Pinus sylvestris 0,2% 0,7% 
Populus 0,6%  
Prunus tipo P. spinosa  0,4% 
Quercus coccifera 18,4% 15,5% 
Quercus faginea 0,2% 3,3% 
Quercus ilex rotundifolia 4,2% 0,4% 
Quercus indet. 3,0%  
Quercus sp.  0,2% 
Rosaceae cf. Creataegus 0,6% 1,5% 
Tipo Ononis  0,2%  
Tipo Ulex 1,7% 1,7% 
Tipo Ulex parviflorus 0,4%  
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CAPÍTULO 10.  
PONTOS NO MAPA OU AS “ESTÓRIAS” DE UMA REGIÃO 

 

“The idea that site-distribution maps are an objective 
methodology for representing landscape is therefore naïve; they 
are in fact a tool for the control and appropriation of land and 
can only be fully understood in relation to the development of 
the class and gender divisions characteristic of the modern 
Western world” 

Bruck e Goodman, 1999, p. 7 
 

“A cartografia arqueológica deve ser sempre entendida como 
um ponto de situação, nunca como uma visão estável e 
definitiva, se é que alguma coisa o é” 

Gonçalves, 2009, p. 546 
 

Como balanço ao trabalho de prospecção e de acompanhamento efectuado nos 

últimos dez anos na área de Ribeira de Cheleiros há que pôr pontos no mapa e efectuar 

uma nova análise das pautas de povoamento desta área. 

Desde meados dos anos 90 que tenho vindo a realizar sucessivas acções de 

terreno nesta região. Os métodos utilizados nas diversas acções de terreno resultam de 

distintas metodologias de trabalho de campo. Registam-se acções inseridas em projectos 

de investigação, trabalhos desenvolvidos no âmbito da prossecução da carta 

arqueológica de Mafra e trabalhos de estudos de impacto ambiental.  

A diversidade de abordagens e a (quase) ausência de metodologia sistemática é 

uma prática comum à praxis arqueológica da maior parte dos projectos de investigação. 

Noutras partes do território europeu a arqueologia processual e a arqueologia marxista 

trouxe uma nova abordagem ao território, com a introdução da prospecção sistemática e 

a majoração da perspectiva territorial (Zapatero, 1997), prosseguindo-se esta abordagem 

com a arqueologia pós-processual, no seio da chamada Arqueologia da Paisagem.  

Em Portugal verificou-se igualmente a introdução da leitura territorial no 

discurso arqueológico (nomeadamente para o estudo do povoamento neolítico e 

calcolítico em Gonçalves, 1989 e outros autores) mas essa nova abordagem não foi 

acompanhada pela equivalente alteração na metodologia de prospecção. Em termos 

genéricos podemos considerar que a prospecção continuou a ser considerada como uma 

etapa prévia para a escavação, não uma ferramenta de per se.  

Com a aplicação das primeiras ferramentas de ordenamento territorial (Cartas 

Arqueológicas Nacionais e Municipais) e com os primeiros estudos de impacto 
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ambiental, desenvolvem-se novas metodologias de prospecção e de avaliação de 

impactos. Contudo, os novos contextos legais não foram acompanhados pela construção 

de um discurso teórico e pelo desenvolvimento de metodologias, como sucedeu por 

exemplo na vizinha Galiza (Amado Reino et al, 2002). O caso do Alqueva é 

sintomático da ausência de publicações e, aparentemente, da existência de falhas nos 

trabalhos de prospecção e avaliação patrimonial. 

Face à (quase) ausência de metodologias definidas, o sucesso ou insucesso das 

prospecções é genericamente associado a “bons” e “maus” prospectores. Esta 

perspectiva casuística da prospecção apenas considera uma das variáveis na análise das 

acções de prospecção: a perícia das equipas de trabalho. Na realidade, podemos 

considerar um conjunto de factores que interagem no processo de formação e de 

identificação de sítios arqueológicos: geo-arqueologia, tipo de ocupação arqueológica, 

processos pós-deposicionais. 

No que se refere às características geo-arqueológicas (topografia, geologia, 

clima) deparamo-nos com um paradoxo: um sítio “identificável” ao nível da superfície 

pode corresponder a um contexto destruído e os sítios preservados podem estar 

“ocultos” à prospecção de superfície (Ferdiére, 2006). Numa perspectiva ainda mais 

alargada, podemos questionar o próprio conceito de sítio arqueológico, o qual é 

usualmente adequado ao conceito de povoado, espartilhando outros registos 

arqueológicos. Numa perspectiva holística Paul Bahn refere: “Mas o que é exactamente 

uma estação do ponto de vista do arqueólogo? Basicamente, é qualquer ponto na 

paisagem com vestígios detectáveis na actividade humana (Bahn, 1998, p. 70) ou leitura 

circunscrita de Feder “um sítio arqueológico é uma zona descontínua e delimitada onde 

seres humanos viveram, trabalharam ou aí tiveram qualquer actividade e onde indícios 

físicos resultantes dessas actividades podem ser recuperadas por arqueólogos” (Feder, 

1997, p. 42).  

A própria definição de sítio arqueológico deverá ainda ajustada ao período 

cronológico em que se inserem e à área regional em que estão enquadradas, uma vez 

que existem especificidades em termos culturais e em termos de paisagem.  

Numa abordagem estritamente “pré-histórica” da ocupação humana de um 

determinado território, podemos especificar a presença de sítios, locais onde são 

identificados mais materiais arqueológicos que na paisagem envolvente” (Carman, 

1999, p. 23) e habitats, núcleos onde se concentram vestígios em posição original que 

testemunham uma ocupação bem determinada no tempo. Esta separação é bem mais 
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clara na separação anglo-saxónica do “site” e “settlement”. (Idem, ibidem, 1999). Numa 

perspectiva integrada da paisagem, para além dos “sítios” e dos “habitats” podemos 

ainda falar dos “não sítios” (conceito de off site e near site). Trata-se da compreensão 

que os materiais arqueológicos estão presentes na paisagem, que esta paisagem foi 

amplamente utilizada por comunidades com mobilidade, e que os seus vestígios 

materiais não se “cristalizaram” apenas em pontos circunscritos. A correcta 

classificação dos vestígios de superfície como sítio / habitat / ou off site apenas pode ser 

efectivada com trabalhos de escavação. Neste âmbito, as intervenções efectuadas na 

A21 foram essenciais para fornecer indicadores da diversidade de hipóteses face aos 

indicadores de superfície (Sousa e Pereira, 2005; Sousa, 2007). O conceito de 

Arqueologia da Paisagem transcende a mera inventariação dos sítios arqueológicos, 

como vestígio fragmentado dos territórios passados, procurando reconstituir os espaços 

do passado, como construção social, mental de apropriação de um determinado 

território. 

Os processos pós-deposicionais podem também alterar a visibilidade do registo 

arqueológico ao nível da prospecção de superfície: agentes químicos (alterações 

climáticas por exemplo) e agentes mecânicos (ciclo erosivo e antropização do território) 

podem condicionar o tipo de sítio arqueológico (Burillo Mozota, 1997) e a vegetação 

pode condicionar a sua detecção. No caso da Plataforma Litoral a Norte da Serra de 

Sintra podemos considerar que actuaram todos os “agentes” atrás mencionados, com a 

ocultação total ou parcial de grande parte dos sítios arqueológicos. Dificilmente 

poderíamos compreender se os sítios identificados à superfície correspondem a 

contextos primários, secundários ou mesmo a terciários (achados isolados). 

A interpretação dos dados das prospecções de superfície deve ainda ser matizada 

face à metodologia utilizada: prospecção não planificada, prospecção integral ou 

prospecção por amostragem.  

Face à dimensão da escala de análise, seria inviável proceder à prospecção 

integral, embora esta tenha sido praticada numa micro-escala de análise de 5 km em 

torno de Penedo do Lexim. Também a prospecção efectuada no âmbito do Estudo de 

Impacto Ambiental da A21 foi integral, embora a visibilidade do solo fosse 

maioritariamente muito reduzida. A prospecção da restante área foi “não sistemática”, 

não tendo sido estabelecido um critério para as batidas de terreno, ainda que se tenha 

efectuado uma prospecção estratificada de acordo com critérios de acessibilidade e 

topografia.  
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Só após a realização de trabalhos sistemáticos (escavações, geofísica), podemos 

objectivar as recolhas de superfície. O caso da A21 permitiu compreender que 

frequentemente o diagnóstico de superfície é contrariado pelo decurso das escavações. 

Apesar de me circunscrever a uma área espacialmente reduzida, 13 por 17 km, 

perfazendo um total de 221 km2, a leitura do povoamento da área da Ribeira de 

Cheleiros procurou integrar os dados desta amostragem no conjunto da Península de 

Lisboa, aferindo tendências numa escala mais alargada.  

 

A opção por definir uma área circunscrita com relativa uniformidade de 

trabalhos de prospecção procurou colmatar a heterogeneidade de informação disponível 

para a área da Península de Lisboa. Não podemos comparar a cartografia de ocorrências 

nos diferentes concelhos que integram a Península de Lisboa.  

Em áreas como a cidade de Lisboa ou Cascais, as alterações antrópicas e o 

crescimento urbano obliteraram decerto parte do povoamento existente. Em outras 

áreas, mais setentrionais, como Arruda dos Vinhos ou Sobral de Monte Agraço, a 

investigação arqueológica é muito escassa, estando certamente por identificar lugares de 

povoamento nestas latitudes.  

Face à heterogeneidade de critérios que sustentam a classificação como “habitat” 

e considerando a fragilidade dos dados de superfície, o universo de estudo para a 

Península de Lisboa incluiu apenas sítios que foram escavados ou, em alguns casos 

excepcionais, sítios de superfície que apresentem dados que permitem uma classificação 

mais rigorosa. 

Sob o conceito de “habitat” inclui-se uma diversidade de tipologias de sítio, 

relacionadas essencialmente com a existência quotidiana traduzida em acções 

residenciais ou de exploração dos recursos naturais e genericamente da vida, em 

contraste com os monumentos cerimoniais que reflectem a esfera do simbólico, do 

transcendente e usualmente da morte (Bruck e Goodman, 1999, p. 2-3). Ainda que 

questionemos essa visão dicotómica do real, a leitura dos pontos no mapa não pode ser 

efectuada quando não sabemos o que efectivamente significam. 

Do universo de sítios escavados na Península de Lisboa, identificámos vários 

tipos de habitats, agrupados em categorias que correspondem essencialmente a dois 

tipos: sítios residenciais e especializados. 
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Os sítios de natureza “residencial” são maioritários, verificando-se também a 

subdivisão desta tipologia de sítio, face à presença ou ausência de determinado tipo de 

estruturas (muralhas, fossos). 

Os sítios especializados apresentam um padrão de ocupação temporário, de 

natureza logística. Apenas recentemente, este tipo de sítio tem vindo a ser identificado 

no universo do 4º / 3º milénio, relacionando-se com a exploração intensiva de um 

determinado tipo de recurso. Este carácter especializado pode dificultar uma 

identificação clara e naturalmente a sua classificação depende da realização de trabalhos 

de escavação (como evidenciou o sítio de Casal Barril, na área da Ribeira de Cheleiros). 

 

10.1. Povoamento 
 

10.1.1. A vivência de um espaço: usos e reusos da paisagem 

 

A relação do povoamento antigo com o espaço delimitado adjacente à área da 

Ribeira de Cheleiros deverá ser entendida de forma cumulativa, numa diacronia 

alargada. Não podemos considerar a paisagem cultural apenas como a sucessão de 

“instantâneos fotográficos” arrumados nas periodizações cronológicas do Neolítico e 

Calcolítico. A leitura de uma paisagem foi efectuada de forma integrada, inserindo não 

apenas os sítios de uma determinada época, mas também o que “vem antes” e o “que 

vem depois”.  

A questão da memória das comunidades que ocupam um determinado território 

encontra-se bem evidenciada com o caso do Penedo do Lexim. A última ocupação do 

sítio data do período romano (Baixo Império), mas a memória perdurou de alguma 

forma, consubstanciada na tradição de celebrar o dia da espiga no Penedo do Lexim. 

Esta festividade, relacionada com o ciclo agrícola da fertilidade, parece indicar que, não 

existindo à superfície evidências físicas das comunidades agro-pastoris, que aqui 

habitaram, perdurou a sua memória. 
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Fig. 10.1: Localização dos habitats da Ribeira de Cheleiros 
1. Casal Barril; 2. Quinta dos Loureiros; 3. Casal Cordeiro 5; 4. Casal Romeirão; 5. Casas Velhas; 6- Moinho do 
Quintal; 7. Quintal 1; 8. Gorcinhos; 9. Sobreiro; 10. Gonçalvinhos; 11. Cova da Baleia; 12. Cabeço dos Palheiros 2; 
13. Serra do Pipo 2; 14. Serra do Pipo 1; 15. Cabecinho da Capitôa 2; 16. Sopé Cabecinho da Capitôa; 17. Pinhal 
Quinta Mato Grande; 18. Louriceira; 19. Cabeço de Alcainça; 20. Marreiros; 21. Cartaxos; 22. Penedo do Lexim; 23. 
Alvarinhos; 24. Funchal; 25. Barreira; 26. Odrinhas; 27. Anços; 28. Negrais; 29. Lameiras; 30. Alto do Montijo; 31. 
Penedo da Cortegaça; 32. Olelas; 33. Seixal; 34. São Julião; 35. Catribana. 
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Também o imaginário do passado se encontra expresso num conjunto de lendas 

relacionadas com alguns dos principais povoados, como o caso da lenda do túnel que 

ligava Negrais a Olelas. 

É também de destacar a escolha de locais de habitat na proximidade de 

afloramentos rochosos de formas peculiares e que ainda hoje estão bem marcados na 

memória das populações, como Funchal, Anços, menires da Barreira, o conjunto de 

sítios de Negrais e o próprio Penedo do Lexim. 

Apenas em dois casos, Casas Velhas e Lameiras, os sítios identificados se 

integram em localidades actuais, o que parece indiciar que existe um deficit de 

informação relativo ao subsolo das principais localidades, nomeadamente em Igreja 

Nova, São Miguel de Alcainça e Cheleiros, localidades que apresentam uma longa 

história de ocupação, nomeadamente no período romano. 

 

Núcleos de povoamento 

Genericamente identificaram-se concentrações de povoamento que 

correspondem a distintas unidades de paisagem e dois casos isolados. 

A definição destas unidades de paisagem resulta de uma percepção empírica, 

assumindo sempre a divisão entre os núcleos posicionados nas duas margens da Ribeira 

de Cheleiros.  

Embora o agrupamento dos sítios resulte relativamente claro, torna-se complexo 

atribuir “nomes” às diversas unidades de paisagem, optando-se quase sempre pela 

referência à proximidade às linhas de água subsidiárias da Ribeira de Cheleiros. 

 
QUADRO 10.1 

NÚCLEOS DE POVOAMENTO NA ÁREA DA RIBEIRA DE CHELEIROS 

Área Margem Cheleiros Posição Bacia Sítios 

1. Seixal / Ericeira Direita Foz / Costa 1-Casal Barril, 2-Quinta dos Loureiros, 3-Casal 
Cordeiro, 33-Seixal 2 

2. Vidigueira Direita Mesial 5 – Casas Velhas, 6-Moinho Quintal, 7-Quintal 1, 8 – 
Gorcinhos, 9-Sobreiro, 10-Gonçalvinhos 

3. Pipo Direita Mesial 13- Serra do Pipo 2; 14 – Serra do Pipo 1; 15 - 
Cabecinho da Capitôa 2; 16 – Sopé do Cabecinho da 
Capitôa; 17 – Pinhal da Quinta do Mato Grande 

4. Mata /Tostões Direita Mesial / Terminal 18-Louriceira, 20 – Marreiros, 21 – Cartaxos, 22 – 
Penedo do Lexim 

5. Odrinhas Esquerda Mesial 23-Alvarinhos, 24-Funchal, 25-Barreira; 26-Odrinhas 
6. Granja Esquerda Mesial / Terminal 29 – Lameiras, 30 – Alto do Montijo; 31-Penedo da 

Cortegaça, 
7. Negrais Esquerda Terminal 27-Anços, 28 – Negrais A, B, C 
8. Almargem Esquerda Terminal 32 – Olelas 
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Fig. 10.2: Núcleos de povoamento da Ribeira de Cheleiros 
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Identificam-se oito concentrações de sítios arqueológicos: 

• Área 1 - Seixal / Ericeira: correspondendo às ocorrências mais setentrionais da 

área da Ribeira de Cheleiros, posiciona-se junto à costa, em área próxima à Foz da 

Ribeira de Cheleiros. Esta zona apresenta relevo atravessado por pequenas linhas de 

água que desaguam directamente no Atlântico, nomeadamente a Ribeira da Fonte Boa, 

que desagua na Praia do Matadouro. Em termos geológicos, verifica-se a presença de 

substrato Cretácico em associação a manchas do Cenomaniano, encontrando-se 

pontualmente áreas de depósito de antigas praias e de terraços fluviais do Pliocénico.  

• Área 2 – Ribeira da Vidigueira: território compreendido entre a margem direita 

da Ribeira de Cheleiros e a margem esquerda da Ribeira da Vidigueira, linha 

subsidiária, situando-se a cerca de 4 – 5 km da costa, correspondendo ao troço mesial / 

foz da referida linha de água. Os sítios implantam-se numa área de interfluvio, num 

terreno onde o relevo não é muito agitado. Localiza-se, geologicamente, numa zona de 

arenitos, argilas, com algumas inclusões do Complexo Vulcânico de Lisboa. 

• Área 3 – Serra do Pipo: linha de cumeada sobre a margem direita da Ribeira de 

Muchalforro, linha subsidiária de Cheleiros (vertente esquerda), situando-se a cerca de 7 

km da costa, correspondendo ao seu troço mesial. Posiciona-se na área terminal de uma 

paisagem relativamente aplanada entre vales com vertentes muito pronunciadas, como o 

vale do Arquitecto, o vale de Muchalforro (ou Macielforro) e em menor grau, o do 

Boco. Trata-se de uma área de vertente com uma grande dinâmica de erosão. O 

substrato geológico desta área corresponde a arenitos e argilas das “camadas de 

Almargem”.  

• Área 4 – Ribeira da Mata / Ribeira dos Tostões: corresponde à raquete 

compreendida entre a Ribeira da Mata e a Ribeira dos Tostões, situando-se no troço 

mesial / terminal da bacia hidrográfica da Ribeira de Cheleiros, a cerca de 10 km da 

costa. É uma área com relevo muito agitado, registando-se numerosas irrupções do 

Complexo Vulcânico de Lisboa, incluindo várias chaminés vulcânicas como o Penedo 

do Lexim, Cabeço dos Cartaxos, Cabeço de Alcainça e Cabeço da Jarmeleira. 

• Área 5 – Odrinhas: na margem esquerda da Ribeira de Cheleiros. A aparente 

rarefacção de povoamento nos troços mais ocidentais da margem esquerda da Ribeira de 

Cheleiros reflecte a própria orientação desta bacia hidrográfica, no sentido NW – SE. 

Tendo o critério de delimitação territorial sido fixado na bacia hidrográfica da Ribeira 

de Cheleiros, o limite SW é constrangido pela Ribeira do Falcão (distando as duas 
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margens menos de 1 km) e, mais a jusante, pela Ribeira da Samarra. O núcleo de 

Odrinhas situa-se justamente entre a área terminal da Ribeira do Falcão e o troço mesial 

da Ribeira de Cheleiros. Trata-se de uma área de interflúvios, com elevações 

relativamente suaves, marcadas também pelo Complexo Vulcânico de Lisboa. 

• Área 6 – Granja: área definida pelas margens esquerdas da Ribeira de Fervença, 

linha subsidiária de Cheleiros, com uma orientação Norte – Sul e da Ribeira de 

Cheleiros. Situa-se na sua parte mesial / terminal, distando mais de 14 km do mar. Nesta 

área, regista-se a presença de grande antropização, correspondendo às localidades de 

Lameiras, Montelavar e Pêro Pinheiro, base aérea da Granja do Marquês e a inúmeras 

pedreiras de mármore. Estas localidades e a laboração de pedreiras deverão ter exercido 

um elevado impacto sob o registo arqueológico, podendo grande parte da informação 

sido destruída prematuramente, como indica o caso da gruta artificial de Folha das 

Barradas (Ribeiro, 1879).  

• Área 7 – Negrais: área de “interior” posicionada na parte terminal de duas bacias 

hidrográficas que desaguam respectivamente no Atlântico (Ribeira de Cheleiros) e no 

Tejo (Ribeira de Loures). Apresenta uma paisagem de relevo pouco agitado, marcado 

por grandes bancos de lapiás que deveriam abranger uma área muito alargada. Verifica-

se ainda a presença de algumas elevações do Complexo Vulcânico de Lisboa. 

• Área 8 – Almargem: área de Almargem do Bispo que inclui a Serra de Olelas, 

integra-se num conjunto de elevações que atravessam obliquamente a Península de 

Lisboa. Situa-se, tal como a área de Negrais na zona terminal das bacias hidrográficas 

de Cheleiros, Loures e Ribeira de Jarda, constituindo a charneira entre várias unidades 

de paisagem. 

 

Verifica-se ainda a presença de sítios localizados nos limites da área da Ribeira 

de Cheleiros e que se apresentam isolados do restante povoamento, como Cova da 

Baleia e São Julião. Ambos correspondem provavelmente a ocupações mais antigas. O 

isolamento desses pontos pode traduzir as dificuldades de prospecção em duas unidades 

de paisagem bastante diferentes.  

São Julião constitui um contexto litoral de praia, onde se regista uma intensa 

dinâmica erosiva e escasseia um povoamento contemporâneo, lacuna que se estende 

mesmo às fases de ocupação boreais, podendo eventualmente existir sítios 

contemporâneos sob a actual linha de costa.  
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Cova da Baleia integra-se no vale da Murgeira onde são muito escassos os sítios 

arqueológicos cartografados. O denso coberto florestal da área onde se localiza anula 

praticamente a visibilidade do solo. Na proximidade deste sítio, está igualmente a 

Tapada de Mafra, área que permaneceu intacta desde o século XVIII, mas onde 

escasseiam os vestígios arqueológicos. 

 

As margens da ribeira 

Em termos globais, regista-se maior concentração de sítios de povoamento na 

margem direita, concelho de Mafra, com um total de 23 sítios face a 10 na margem 

esquerda, no concelho de Sintra. 

Neste âmbito, podemos retomar a leitura que efectuei há cerca de 10 anos a 

propósito das margens da Ribeira de Cheleiros e do vazio do sertão mafrense 

comparativamente com a densidade de sítios situados na margem esquerda, actual 

concelho de Sintra. A interpretação da desproporção entre sítios na margem esquerda e 

direita poderia levar a uma explicação de âmbito ecológico, reflectindo por ventura o 

relevo movimentado da margem esquerda (Sintra). Face à enorme desproporção entre a 

investigação efectuada nos dois concelhos, optei por sublinhar a dificuldade de 

comparar duas realidades tão distintas. 
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Fig. 10.3: Sítios arqueológicos (habitats) na área da Ribeira de Cheleiros identificados em 2009 

A informação recolhida nos últimos dez anos parece ter confirmado esta leitura, 

uma vez que a situação sofreu uma inversão. Actualmente, Mafra apresenta um maior 

número de habitats identificados e também um maior número de escavações 

arqueológicas efectuadas em contexto de habitat. Quanto às necrópoles, mantém-se a 

mesma situação, com reduzido número de contextos claramente identificados, situados 

unicamente na margem esquerda (Sintra). O panorama agora apresentado é contudo 

provisório, dependente da realização de novos empreendimentos de impacto no subsolo. 
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Fig. 10.4: Implantação dos sítios de povoamento na bacia hidrográfica da Ribeira de Cheleiros 

 

Ao nível da distribuição dos sítios de povoamento na bacia hidrográfica, 

verificamos que se regista uma concentração do povoamento na sua área mesial, com 

um afastamento da costa (através da Ribeira de Cheleiros) entre 4 a 8 km. 

A área litoral apresenta um reduzido número de sítios identificados, surgindo 

essencialmente na margem direita, na costa formada por arribas rochosas. Apesar de 

escasso, este povoamento “costeiro” era completamente desconhecido aquando da 

primeira análise desta área (Sousa, 1998). 

A área mesial / terminal, onde se integra o Penedo do Lexim, localiza-se a cerca 

de 10 km da costa, correspondendo ao troço da bacia hidrográfica onde a Ribeira de 

Cheleiros se divide em dois eixos de orientação Norte – Sul: as Ribeiras da Mata e dos 

Tostões na margem direita e a Ribeira de Fervença na margem esquerda. 

A área terminal coincide com a transição entre unidades de paisagem, com 

posicionamento “central” na Península de Lisboa. Situa-se entre a bacia hidrográfica da 

Ribeira de Cheleiros e a de Loures, num ponto de charneira entre o Atlântico e o Tejo, 

sob o domínio visual da Serra de Sintra. 

 

Ao nível cronológico, verificamos não existir claramente uma associação entre 

os núcleos ocupados e tendências cronológicas. Esta leitura é dificultada face à 

desproporção do número de sítios arqueológicos por período cronológico, destacando-se 

o Calcolítico final, com campaniforme, que surge representado em todos os núcleos de 

povoamento.  
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O Calcolítico inicial e pleno surge concentrado nos núcleos posicionados na 

costa (1), nos núcleos posicionados no troço mesial / terminal (4,6) e terminal (7,8). 

Eventualmente este padrão poderá ter algum significado ao nível da estratégia de 

implantação. 

Em comparação com o povoamento do rio Sizandro, verificamos que, de algum 

modo, o afastamento da linha de costa se confirma, evidenciando-se uma concentração 

de povoamento no troço mesial deste curso de água, a cerca de 10 km da costa, onde se 

situa Zambujal, e um núcleo “interior”onde se situa Fórnea, a 15 km da foz do Sizandro. 

 

Embora a transposição da Ribeira de Cheleiros não seja muito complexa, os 

pontos de passagem são relativamente escassos, como se pode confirmar através da 

cartografia medieval.  

A documentação histórica e as pontes construídas parecem indicar que a Ribeira 

de Cheleiros apenas teria três pontos de transposição:  

1) Senhora do Ó, ou Senhora do Porto, a cerca de 1 km da foz;  

2) Carvalhal, a cerca de 8 km da costa 

3) Cheleiros, na parte mesial / terminal deste curso de água. 

 

Apenas a passagem por Carvalhal não apresentou até hoje sítios de povoamento 

neolíticos e calcolíticos na sua proximidade. 

 

10.1.2. Tipos de Implantação 

 

10.1.2.1. Relevo e Geologia 

 

Enquanto a análise da dispersão espacial de uma área circunscrita como a de 

Cheleiros, permite leitura de modelos de povoamento atemporal, ao nível da longue 

durée, a quantificação dos tipos de implantação apresenta-se como um vector 

fundamental para a caracterização sociopolítica destas comunidades. 
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QUADRO 10.2 
Tipos de implantação na área da Ribeira de Cheleiros (nº de catálogo) 

Tipo de 
implantação 

Neolítico 
Antigo 
/médio 

Neolítico 
final 

Calcolítico 
inicial 

Calcolítico 
médio 

Calcolítico 
final Indeterminado Total 

Frequência 

Topo 19, 31, 
32 

31, 32, 
22 

32, 22 30, 22, 32 12, 30, 32  14 

Esporão     17, 27 18 2 
Vertente 9, 28 24, 27, 

28, 25 
 23 (?) 4, 5, 14, 15, 

24, 25, 26, 
28 

6, 13, 33 19 

Vale 11  1 1 16  3 
Planície 10, 29 10, 29  3 2, 3, 8, 29 20 10 

Praia       34 1 
 

A leitura dos vários tipos de implantação considerou genericamente as tipologias 

de topo, esporão, vertente, vale, planície e praia. Uma vez que um mesmo sítio 

arqueológico pode apresentar várias fases de ocupação, quantificaram-se todas as 

ocorrências, tendo como objectivo a análise das frequências. 

Em termos globais, verifica-se que a implantação em vertente é dominante, 

particularmente entre os sítios de povoamento com campaniforme. As ocupações em 

topo correspondem ao segundo tipo de implantação com maior número de ocorrências. 

Este número pode ter sofrido redução em sequência de fenómenos erosivos. Como já foi 

referido, o caso de Cabeço de Palheiros 2 permitiu confirmar que, no Atlântico, esta 

área teria sido objecto de intensa erosão, apenas se conservando os níveis arqueológicos, 

quando existem algumas barreiras naturais ou artificiais, como sucede em Penedo do 

Lexim. Nestas condições, em alguns dos sítios de vertente, apenas a realização de 

escavações arqueológicas, poderia confirmar a posição primária ou secundária da área 

de concentração de materiais arqueológicos. 

Como já constatado para outras áreas regionais, como Reguengos de Monsaraz 

(Gonçalves e Sousa, 1998, 2000), uma vez mais se contraria a leitura maniqueísta: 

Neolítico final – povoamento aberto; Calcolítico – povoamento de altura, uma vez que 

surgem alguns sítios com ocupações do Neolítico final em sítios de altura (Penedo do 

Lexim, Olelas, Cortegaça). No entanto, os dados actualmente disponíveis parecem 

indicar que no Calcolítico inicial, somente se regista a ocupação em altura, 

documentada apenas em dois sítios arqueológicos. De facto, são muito escassas as 

ocupações do Calcolítico inicial em sítios sem defensabilidade. O caso do Alto do 

Dafundo parece traduzir uma ocupação “aberta”, mas a implantação é também em local 

proeminente. 
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No Calcolítico pleno, regista-se já o aparecimento de sítios de povoamento sem 

defensabilidade, embora esta modalidade de implantação aberta esteja apenas 

devidamente documentada para Casal Cordeiro 5 (Ericeira), correspondendo as 

restantes a recolhas de superfície. 

 

10.1.2.2. Litoral: o mar e os rios 

 

“A partir do Neolítico médio os recursos aquáticos parecem 
perder o papel de relevo que mantiveram anteriormente. O 
litoral perde centralidade no processo de desenvolvimento 
económico-social. A afirmação da agro-pastorícia teria então 
contribuído para a interiorização do povoamento”. 

Silva e Soares, 1997, p. 105 

 

Na Península de Lisboa do 4º e 3º milénio, seguramente que o litoral terá 

exercido papel vital nas pautas de povoamento. Na extremidade meridional desta área 

geográfica, tomando a Ribeira de Cheleiros como limite norte, o conceito de interior é 

muito relativo: entre o estuário do Tejo e a costa atlântica distam poucos quilómetros. O 

ponto mais interior a menos de 20 km de ambas faixas litorais. Os pontos mais 

proeminentes manteriam contacto visual com o Tejo e com o Atlântico. Esta perspectiva 

é de alguma forma contrariada com a realidade do mundo contemporâneo de algumas 

localidades rurais do concelho de Mafra, onde habitantes de aldeias mais interiores 

nunca teriam visto o mar. A linha de costa seria ainda mais recortada, sendo pouco 

provável que mesmo as comunidades que habitavam as áreas mais interiores, como 

Olelas, não frequentassem os ambientes oceânicos.  

A relatividade das nossas leituras actuais foi primeiramente evidenciada pelos 

trabalhos desenvolvidos por Suzanne Daveau (Daveau, 1980), efectuando-se o estudo 

da implantação de Vila Nova de São Pedro. Ao nível da costa atlântica, foi usada 

idêntica abordagem para Zambujal, onde estudos do Instituto Arqueológico Alemão 

reconstituíram um cenário de implantação, concluindo que onde a actual distância de 14 

km ao mar se traduziria, na Pré-História, a uma distância de apenas 1 km a uma baía 

marítima (Kunst, 1990; 1995). 

Para a área em estudo, pode ainda observar-se a existência de uma ria flandriana 

na foz de Cheleiros, representada graficamente pelos estudos de Suzanne Daveau. 

Apesar de todos os esforços empreendidos nesse sentido não foi possível efectuar 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             420 

estudos geomorfológicos que permitissem a definição precisa dos limites da área de 

transgressão flandriana no 4º e 3º milénio, mas provavelmente que os vales cavados da 

Ribeira de Cheleiros não permitiriam uma grande transgressão em extensão, sendo 

apenas plausível que o curso de água se encontrasse bastante mais alargado durante o 

Atlântico. 

As faunas malacológicas recolhidas em vários sítios localizados em pontos mais 

recuados (como sucede em Olelas, Penedo do Lexim e Vale de Lobos) parecem indicar 

a importância do ecossistema costeiro nestas comunidades. 
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Fig. 10.5: Distância à costa oceânica – sítios de povoamento de Ribeira de Cheleiros 

 

Como anteriormente assinalado, o número de sítios implantados junto à costa é 

reduzido. À excepção de São Julião, que corresponde a uma tipologia muito específica, 

os sítios próximo da costa encontram-se num posicionamento recuado, cerca de 2 km, 

da linha de costa. Entre os sítios localizados nesta posição relativa, destaca-se Casal 

Cordeiro 5, povoado aberto onde os recursos aquáticos de captação imediata se 

encontram bem representados (malacofauna atlântica, de ambiente rochoso). 

A maior parte dos sítios de povoamento localiza-se entre 5 a 7 km da costa. Dos 

sítios escavados, que se posicionam nesta localização específica (9 de 16), apenas Cova 

da Baleia apresenta conservação de matéria orgânica. Neste sítio, de onde o mar se 

encontra completamente ausente do campo visual regista-se também a presença de 

fauna malacológica, nomeadamente de Cerastoderma edule. 

Entre os sítios que apresentam uma distância ao mar de 7 a 10 km, destaca-se o 

Penedo do Lexim. Neste sítio, o contacto visual com o mar deveria ocorrer na maior 

parte do ano, estando os contextos marinhos bem representados ao nível da fauna 

malacológica, dominada por espécies de ambiente estuarino que poderiam ser captados 
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na Foz do Lisandro / Cheleiros. Na fachada atlântica da Península de Lisboa ainda não 

foi detectado qualquer povoado fortificado que se localize a menos de 7 km do Oceano 

Atlântico. Este posicionamento recuado pode ser interpretado como a localização 

estratégica, controlando os recursos agro-pastoris e cinegéticos, que poderiam ser 

explorados nas bacias hidrográficas de pequenos cursos de água como Cheleiros e 

Sizandro. 

Os sítios mais distantes da linha de costa, a mais de 10 km, encontram-se na área 

terminal da bacia hidrográfica da Ribeira de Cheleiros, representados por Olelas, 

Cortegaça, Negrais e Anços.  

A configuração da Ribeira de Cheleiros (pendor Noroeste-Sudeste) que moldou 

a presente escala de análise afastou um pouco a minha abordagem do vizinho Oceano 

Atlântico. Acompanhando a linha de costa até à Serra de Sintra, encontramos vários 

sítios arqueológicos fora da área marcada: povoados como Pedranta (Neolítico final, 

Calcolítico ?), Casal de Pianos (Calcolítico final), Praia da Adraga (Calcolítico final) e 

necrópoles como a Samarra ou Praia das Maçãs.  

 

O conceito de povoamento costeiro (junto ao Oceano) é distinto do povoamento 

litoral (junto a cursos de água). Embora os recursos aquáticos pressuponham um capital 

de recursos constante e de fácil aquisição, estes não são suficientes para uma 

subsistência anual. Além desta perspectiva económica, o grau de exposição dos sítios 

costeiros e as suas características ambientais podem também ter constituído obstáculo 

para a fixação permanente de comunidades agro-pastoris. Ao invés, as zonas litorais 

(fluviais) incluem (em termos económicos) um complemento de recursos disponíveis 

(terrestres e aquáticos) condições privilegiadas para práticas agrícolas e de 

habitabilidade.  

Podemos considerar que o Oceano não exerceu um papel polarizador no 

povoamento da Ribeira de Cheleiros. Quanto à proximidade aos cursos de água, apenas 

Penedo do Lexim e Anços se localizam directamente nas margens da Ribeira de 

Cheleiros, enquanto os restantes 32 sítios de habitat se posicionam em associação a 

cursos de água subsidiários desta Ribeira. Nesta região a disponibilidade de água é 

muito abundante, não se tratando de um recurso crítico.  
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10.1.3. Natureza das ocupações: casos em análise 

 

A interpretação da malha de povoamento regional apenas pode ser 

verdadeiramente efectuada através da realização de escavações arqueológicas. Apesar 

de este ser um método intrusivo e dispendioso, a escavação constitui a única abordagem 

que permite definir com clareza a morfologia da ocupação dos sítios e aferir a sua 

cronologia. 

Na área da Ribeira de Cheleiros, a par das seis campanhas de escavação 

efectuadas no Penedo do Lexim, foi possível proceder a sondagens em vários sítios, no 

âmbito da arqueologia de salvamento. 

A base documental disponível alterou-se substancialmente desde o meu estudo 

efectuado no âmbito da minha tese de mestrado, realizado há 10 anos (Sousa, 1998). 

Partindo de um universo com escassas escavações (Olelas, Penedo do Lexim e Penedo 

da Cortegaça) a nossa base documental foi alargada, com 14 sítios escavados.  

Do conjunto de sítios conhecidos na área (Sousa, 1998; Simões, 1999), apenas 

Penedo do Lexim foi alvo de novas campanhas de escavação. Apesar da importância de 

alguns dos sítios conhecidos há muito, como Olelas, não foram aí conduzidos quaisquer 

novos trabalhos de escavação, não existindo portanto base documental que possibilite 

novas leituras. 

Os catorze novos sítios escavados referem-se, com excepção de Penedo do 

Lexim, a escavações de emergência. Para além de uma intervenção efectuada no 

concelho de Sintra (Lapiás de Lameiras), as restantes escavações localizam-se no actual 

concelho de Mafra, na sua maioria reportando-se às intervenções efectuadas no âmbito 

da construção da A21 (Mafra). Este conjunto de sítios escavados entre 2005 e 2007 

encontra-se publicado muito sumariamente (Sousa, 2008), considerando-se pertinente a 

sua inclusão no enquadramento regional do Penedo do Lexim.  

A amostra escavada compreende uma área razoavelmente alargada, com 1378 

m2, correspondendo a dois tipos de intervenção: escavação integral da área afectada 

quando se registou a presença de níveis e/ou estruturas conservadas (Casal Barril, Casal 

Cordeiro 5, Cova da Baleia, Gonçalvinhos) ou sondagens quando se verifica a 

inexistência de níveis preservados (Cabeço de Palheiros 2, Cabecinho da Capitôa 2, 

Serra do Pipo 1 e 2, Sopé do Cabecinho da Capitôa, Quintal 1, Quinta do Mato Grande, 

Quinta do Mato Grande). O estudo destes conjuntos está ainda em curso, 
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particularmente dos quatro sítios que apresentavam níveis conservados, mas podemos já 

obter uma imagem da morfologia das ocupações que apresentam. 

Apenas com a compreensão efectiva das modalidades de ocupação e respectivos 

âmbitos cronológicos se poderá analisar a presença de hipotéticas redes hierárquicas de 

povoamento à escala regional bem como a aferição das alterações registadas ao longo 

da diacronia. 

O universo da área da Ribeira de Cheleiros permitiu identificar seis tipos de 

sítio: 

• Povoados fortificados; 

• Povoados com fossos; 

• Povoados abertos; 

• Povoados abertos em afloramentos: sem defensabilidade em termos de 

implantação, mas que constituíam um sistema “fechado” entre os afloramentos; 

• Sítios especializados; 

• Sítios indeterminados: em posição secundária, destruídos ou 

inclassificáveis. 

Face ao conjunto de sítios de habitat identificados na área da Ribeira de 

Cheleiros (total de 34), praticamente todas as categorias funcionais foram objecto de 

escavações, excepto a categoria dos sítios situados junto de afloramentos basálticos, tais 

como Anços, Funchal ou Barreira. Estes sítios apresentam algum controlo de paisagem, 

ao contrário do que sucede com os povoados em campos de lapiás (Negrais, Lameiras 

ou Vale de Lobos), não podendo portanto ser classificados como “sítios abertos” sem a 

realização de escavações.  

Em termos estritamente numéricos, regista-se um número superior de sítios 

escavados (17) do que os que foram unicamente reconhecidos à superfície (14), 

representando ratio único em todo o Neolítico e Calcolítico da Península de Lisboa. A 

prioridade para futuras investigações na área não passa pela abertura de novas frentes de 

escavação, mas pelo estudo integral dos novos contextos identificados e sobretudo, pela 

obtenção de um quadro cronométrico mais alargado. Actualmente, apenas estão datados 

quatro contextos (Penedo do Lexim, Olelas, Casal Cordeiro 5 e Casal Barril), sendo 

relevante proceder-se à datação de outros contextos como Lameiras, Cova da Baleia ou 

Gonçalvinhos. Cheleiros corresponde a uma das áreas regionais melhor documentadas 

de toda a Península de Lisboa.  
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QUADRO 10.4 
Caracterização da ocupação dos sítios intervencionados na área da Ribeira de Cheleiros 

Tipo de Trabalho Sítio Arqueológico Povoado 
fortificado 

Povoado 
fossos 

Povoado 
aberto 

Povoado 
afloramentos 

Sítio 
especializado 

Habitat 
indeterminado 

ESCAVAÇÃO 

Penedo da Cortegaça     ?   

Lapiás de Lameiras       

Olelas       

Penedo do Lexim       

Cabeço de Palheiros 2       

Casal Cordeiro 5       

Casal Barril       

Cova da Baleia       

Gonçalvinhos       

Cabecinho da Capitôa 2       

Sopé Cabecinho da Capitôa       

Quintal 1       

Sobreiro       

Serra do Pipo 1       

Serra do Pipo 2       

Pinhal Quinta Mato Grande       

PROSPECÇÃO 

Alto do Montijo       

Quinta dos Loureiros       

Casal Romeirão       

Casas Velhas       

Gorcinhos       

Negrais       

Barreira       

Funchal       

Alvarinhos       

Odrinhas       

Anços       

Louriceira       

Cabeço dos Cartaxos  ?      

Marreiros       

 

A Ribeira de Barcarena corresponde ao caso que mais se aproxima de Cheleiros, 

com quatro sítios datados (Leceia, Carrascal, Monte do Castelo, Alto do Dafundo).  

Para a área do rio Sizandro, apenas Zambujal foi objecto de datações absolutas. 

O número de escavações efectuadas em povoados é muito circunscrito (quatro 

ocorrências), o que dificulta a leitura rigorosa dos pontos no mapa. Se a datação sem 

contextos de povoados resulta sempre complexa, a datação de matéria orgânica de 

necrópoles, que se situam nesta área geográfica, poderia trazer uma perspectiva 

diacrónica das práticas funerárias, à semelhança do que tem sido efectuado por Victor S. 

Gonçalves em Cascais. 
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QUADRO 10.5 
POVOADOS DA REGIÃO DO SIZANDRO (TORRES VEDRAS) 

Tipo de trabalho Sítio Povoado 
fortificado 

Povoado 
aberto 

Povoado 
fosso 

Sitio 
especializado 

Habitat 
Indeterminado 

ESCAVAÇÃO 

Zambujal      

Fórnea      

Penedo   ?    

Pico Agudo   ?    

SUPERFICIE 

Boiaca  ?     

*Achada  ?     

Sarreira      

*Casal da Amoreira      
*Sequeira      
*Fonte Grada      
*Moinho da Lapa      
*Forte do Canudo      
*Charnais      
*Vespeiro      
*Figueiredo      
*Barrigudo      

 

Comparativamente com Cheleiros, a área do rio Sizandro apresenta valores 

relativamente equivalentes. Apenas se encontra claramente atestada por escavação a 

presença de muralhas em dois povoados (Zambujal e Fórnea), número equivalente ao 

que sucede para a área da ribeira de Cheleiros (Penedo do Lexim e Olelas), ainda que a 

dimensão de Zambujal não tenha paralelo em nenhum povoado da área da Ribeira de 

Cheleiros. É provável que também existam muralhas em Boiaca e Achada (Kunst e 

Trindade, 1991) e não está infirmada a sua presença em sítios como Penedo e Pico 

Agudo, o que potencia o número de povoados fortificados.  
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Fig. 10.6: Leitura comparativa entre os vários tipos de habitat: Ribeira de Cheleiros vs Rio Sizandro 

 

A observação da tipologia dos habitats da área do rio Sizandro parece indicar 

que a investigação foi direccionada para uma tipologia específica de implantação (sítios 
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de altura) e de morfologia de utilização do espaço (muralhas), o que reduz o alcance dos 

dados disponíveis. Também ao nível do âmbito cronológico, parece existir um maior 

leque em Cheleiros, apesar do concelho de Torres Vedras apresentar um conjunto 

significativo de sítios mesolíticos, o Neolítico antigo está ausente e o Neolítico médio e 

final representado apenas ao nível das necrópoles. 

 

10.1.3.1. Fortificações 

 

Na área da Estremadura, os povoados fortificados assumem um lugar central na 

hierarquia do povoamento. A confrontação da inter-relação dos vários povoados torna-

se fundamental para a leitura da malha de povoamento. 

A natureza deste tipo de vestígio, com maior expressão em termos de 

visibilidade, propiciou antigas identificações. Na área da ribeira de Cheleiros, os únicos 

sítios onde a presença de fortificações está confirmada, Penedo do Lexim e Olelas, 

foram identificados em finais do século XIX. À excepção do caso de Moita da Ladra, 

nenhum dos povoados fortificados estremenhos foi identificado na última década.  

O modelo de leitura espacial mantém-se genericamente o mesmo, embora 

surjam alguns indícios de outros sítios que podem incluir estruturas de tipo muralhas 

(Cabeço dos Cartaxos, Cabeço de Alcainça) ainda não escavados e outros cuja 

interpretação está em aberto (Lameiras). 

No âmbito do projecto da presente tese de doutoramento, apenas foi possível 

efectuar escavações no Penedo do Lexim, procurando-se inverter o desequilíbrio dos 

níveis de informação entre Penedo do Lexim e Olelas. A escassez de publicações de 

Olelas resultantes dos trabalhos desenvolvidos por J. Ludgero Gonçalves resulta num 

estado de estagnação do conhecimento do sítio. Apesar de terem sido aqui efectuadas 

diversas escavações, há mais de 13 anos que não se produz novo conhecimento sobre o 

sítio, nomeadamente a publicação dos contextos. 

Em termos de implantação, os dois sítios têm um posicionamento relativamente 

recuado face à linha da costa, modelo de implantação comum à generalidade dos 

povoados fortificados. Se considerarmos válida a nossa amostragem, haveria assim uma 

vasta área litoral sem povoados fortificados, circunstância que pode indicar vários 

modelos de povoamento: 
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1. concentração do povoamento em áreas mais interiores (mesmo considerando o 

recuo da linha de costa) durante o Calcolítico inicial e pleno, fase em que se enquadram 

os povoados fortificados; 

2. área de influência dos povoados fortificados com tendência não circular. 

 

10.1.3.1.1. Olelas (Almargem do Bispo, Sintra) 
 

Natureza da informação 

A detecção de Olelas remonta ao século XIX, sendo Carlos Ribeiro que 

identifica o povoado fortificado “na coroada da montanha d’Ollela” (Ribeiro, 1879, p. 

95). Em inícios do século XX, verificaram-se novos trabalhos conduzidos por Vergílio 

Correia (Correia, 1914) e Mello Nogueira (Nogueira, 1933), procedendo-se à 

localização do povoado e das grutas do vale da Calada, bem como a recolhas de 

material arqueológico. 

Em 1952 efectuam-se as primeiras escavações em Olelas sob a direcção de 

Eduardo da Cunha Serrão e Eduardo Prescott Vicente. Os trabalhos foram efectuados 

numa área restrita designada como «terreno A», plataforma intermédia na qual os 

referidos investigadores efectuaram “uma pequena trincheira” (Serrão e Vicente, 1958, 

p. 92), os quais revelaram níveis de ocupação do Neolítico antigo e final (Simões, 1999; 

Sousa, 1998). 

Durante a segunda campanha de escavações (1953?), Cunha Serrão e Prescott 

Vicente identificaram duas estruturas circulares que denominam de monumento 1 e 2. 

Estas duas estruturas são interpretadas como monumentos funerários (tholoi), pela sua 

forma e pelo número de artefactos relacionados com o sagrado que foram recolhidos no 

monumento 1 (designadamente o zoomorfo de calcário). Esta interpretação condicionou 

definitivamente a leitura das estruturas e dos materiais associados (Serrão e Vicente, 

1958; 1959). 

A prossecução dos trabalhos arqueológicos em 1957 (Julho) não esclareceu os 

autores da escavação, muito embora as plantas publicadas integrem já conjuntamente os 

dois monumentos e uma estrutura entre eles: a muralha ainda não identificada como tal. 

É sublinhado o carácter funerário ou mágico/religioso destas estruturas: «Ora, que 

saibamos, não apareceram ainda habitações eneolíticas - insistimos - com paredes como 

as das duas construções, com 1,60 m ou 1,40 m de espessura, constituídas por duas 
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ordens de pedras, algumas - as da ordem exterior - de proporções invulgares, resultando 

um conjunto, uma estrutura a que podemos chamar ciclópica» (Serrão e Vicente, 1958, 

p. 309). Os protótipos orientais em que Siret se tinha inspirado no século XIX para 

interpretar os povoados fortificados do Sudeste foram aqui utilizados em outro sentido. 

Particular destaque é conferido à comparação dos dois monumentos quanto ao seu 

espólio, estrutura e estratigrafia, insistindo-se no carácter ritual do monumento 2. 

Em 1958, efectua-se uma curta campanha de escavações (29 de Agosto a 4 de 

Setembro), tendo como objectivo a escavação integral do denominado Monumento nº 2 

(Vicente e Serrão, 1959), inserindo-se a intervenção nas “Segunda Jornadas 

Arqueológicas da Câmara Municipal de Sintra”. Nesta campanha derradeira, os autores 

admitem que a estrutura parece apresentar-se como uma fortificação, referindo mesmo 

que os “monumentos” tivessem funções militares, como torre de vigia (Serrão e 

Vicente, 1959, p. 309), mas a presença de ossos humanos parece impedir a discussão do 

sítio, propondo-se que se trataria então de um sítio de culto: “Porque não admitir que 

seria um anexo, destinado a cultos, a cerimónias religiosas primitivas e a sacrifícios, à 

semelhança de tantos outros exemplos que a antiguidade nos oferece?” (Vicente e 

Serrão, 1959, p. 310). Os autores apresentam assim uma visão “simbólica” para as 

muralhas, numa perspectiva que quarenta anos depois seria de alguma forma retomada 

(Jorge, 1994). 

Com os trabalhos desenvolvidos por Ludgero Gonçalves entre 1988 e 1992, o 

estudo de Olelas foi retomado e definitivamente definida a morfologia deste povoado 

fortificado, obtendo-se igualmente seis datações radiocarbónicas. O conhecimento sobre 

este sítio arqueológico está ainda em fase inicial, no que se refere à morfologia da 

ocupação, uma vez que os trabalhos se circunscreveram à plataforma superior, e no que 

se refere ao faseamento da ocupação. A presença de uma fase de ocupação recuada no 

Neolítico, já referida desde os primeiros trabalhos, parece consubstanciar que este sítio 

apresenta uma longa história de ocupações, constituindo o único povoado fortificado 

estremenho que apresenta ocupações prévias ao Neolítico final. A ausência de uma 

correlação entre as datações obtidas, estratigrafia e contextos de materiais publicados 

dificulta a leitura, tendo levado mesmo a algumas interpretações algo equívocas 

(Carreira e Cardoso, 1994, p. 70), evidenciando a necessidade de retomar a sequência 

crono-estratigráfica deste sítio arqueológico. 

Nos finais dos anos 90, foram efectuadas novas leituras da cultura material, 

direccionadas para o estudo dos materiais recolhidos nas campanhas de Eduardo da 
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Cunha Serrão e Prescott Vicente, no que se refere ao Neolítico final – Calcolítico 

(Sousa, 1998) e Neolítico antigo (Simões, 1999). 

 

Caracterização do sítio 

Olelas implanta-se na extremidade de uma cumeada, na Serra de Olelas, estando 

ainda hoje por definir claramente os limites e as dimensões do povoado.  
QUADRO 10.7 

Datações de Olelas (Marques Gonçalves, 1997) 

Ref. Lab Contexto Amostra Idade 
(anos BP) 

Data cal BC 
1 σ 

Data cal BC 
2 σ 

ICEN-878 torre 3.Cam 4. osso 4730±60 3630-3380 3650-3360 

ICEN-879 torre 3.cam 3 osso 4400±45 3090-2920 3294-2910 

ICEN-880 torre 3.cam 3 concha 4310±110 3040-2710 3330-2610 

ICEN-939 torre3. muralha ossos 4630±60 3040-2910 3260-2880 

ICEN-347 corredor muralha ossos 4060±70 3300-2710 2870-2420 

ICEN-346 Corredor ossos 4350±150 2850-2470 3490-2510 

 

A sequência de ocupação do local ter-se-á iniciado no Neolítico antigo, 

evidência confirmada pela presença de cerâmicas de decoração incisa e impressa, com 

paralelos regionais no sítio de São Pedro de Canaferrim, o qual apresenta uma 

cronologia da transição do 6º para o 5º milénio a.n.e. Esta fase de ocupação não se 

encontra datada pelo radiocarbono, mas encontra-se bem documentado em termos de 

cultura material, especialmente numa plataforma intermédia designada por Cunha 

Serrão e Prescott Vicente como “terreno A”. 

As ocupações do 4º e 3º milénio foram já comentadas, importando realçar a 

importância dos níveis do Neolítico final na sequência radiométrica e a dificuldade em 

datar a fase de construção dos dispositivos defensivos. Também os momentos terminais 

da ocupação do sítio não se encontram datados, a avaliar pela importante presença de 

cerâmica campaniforme, nomeadamente do grupo inciso. 

O substrato geológico calcário confere a Olelas diferenças em relação ao Penedo 

do Lexim, embora também a parte natural pareça cruzar-se com a parte construída, 

conforme é evidenciado pelos primeiros escavadores: “Num local menos rochoso do 

que aquele onde se encontram, a sua forma, o seu relacionamento e as ruínas de outras 

construções anexas ou independentes, tudo se evidenciaria com maior clareza (…), os 

penedos de calcário afloram em grande quantidade, especialmente na zona contígua a 

norte e nordeste, e foi com esses mesmos materiais, quase em bruto, que se ergueram as 

construções, resultando muitas vezes o que é intencional se confunde com o que é 

ocasional” (Vicente e Serrão, 1959, p. 300). 
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Fig. 10.7: Núcleo central da fortificação de Olelas (Marques Gonçalves, 1997, p. 35) 

 

A estrutura defensiva identificada apresenta forma quadrangular, com três 

torreões arredondados. Foram ainda localizadas entradas na muralha e em duas das 

torres. Segundo o modelo de fortificação que associa a defensabilidade natural com as 

áreas construídas, as muralhas implantam-se na face Sul e Oeste da plataforma, estando 

as vertentes Norte e Este parcialmente protegidas por uma falésia natural (situação 

também verificada em povoados como Leceia ou Pragança). 

Ludgero Gonçalves acentua o carácter ciclópico desta estrutura, fornecendo 

alguns elementos sobre as suas técnicas construtivas: “A construção das faces 

fortificadas é feita com grandes blocos de pedras. A muralha e os torreões têm duas 

faces, uma virada para o exterior e outra para o interior do recinto. Entre estas duas 

faces existe um enchimento com pedras de menores dimensões” (Marques Gonçalves, 

1990-92, p. 35). 

A área envolvida por estas estruturas é muito reduzida, sendo difícil conceber a 

instalação de uma comunidade numerosa apenas dentro da zona muralhada existindo 

claramente a possibilidade da existência de mais linhas de muralha, verificando-se a 

abundância de materiais fora da área murada. Já Prescott Vicente e Cunha Serrão 

tinham identificado uma área com materiais mais antigos (terreno A) onde se percebe 

uma diferente morfologia de ocupação do espaço. A área ocupada de Olelas seria, muito 

provavelmente, muito maior do que o pequeno espaço muralhado, não sendo possível 
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admitir a dimensão que tem vindo a ser proposta para o sítio, com apenas 0,10 ha 

(Chapman, 1991; Soares, 2003). 

 
QUADRO 10.6 

GRUPOS DECORATIVOS CERÂMICA 

  
Penedo do Lexim Olelas 
N.º % N.º % 

1 – Grupo bordos denteados 21 2% 34 7% 
2 – Grupo cerâmica canelada fina 468 35,5% 9 2,0% 
3 - Grupo Folha de Acácia 697 52,9% 282 61,8% 
4 - Campaniforme 3 0,2% 50 11,0% 
5 - Varia 129 9,8% 81 17,8% 

TOTAL 1318 100% 456 100% 
 

Ao nível da cultura material, efectuou-se um inventário preliminar do espólio 

recolhido nas campanhas da década de 50 (Cunha Serrão e Prescott Vicente), 

complementando a leitura previamente efectuada. Usando como referência a cerâmica 

decorada, registam-se diferenças consideráveis nas proporções dos principais grupos 

decorativos. A presença de bordos denteados é consideravelmente mais elevada em 

Olelas, reflectindo provavelmente uma ocupação do Neolítico final de alguma extensão, 

o que aliás está reflectido na sequência de datações absolutas. No início do Calcolítico 

terá existido uma retracção da ocupação em Olelas, a avaliar pela reduzida expressão da 

cerâmica canelada fina (copos e taças caneladas). O grupo decorativo mais importante 

é o da Folha de Acácia, correspondendo a mais de metade do conjunto, destacando-se 

as decorações de motivo geométrico, bastante mais abundantes do que o motivo de 

folha de acácia. A cerâmica campaniforme encontra-se bem representada em Olelas, 

constituindo o segundo grupo decorativo mais abundante. 

Com os constrangimentos de uma análise baseada em materiais antigos e uma 

sequência radiométrica insuficiente, estes elementos parecem indicar que a história da 

ocupação de Olelas e Penedo do Lexim foi consideravelmente diferente. Apesar de 

contemporâneos, os dois sítios revelam um “desacerto” dos principais momentos de 

ocupação. Nos finais do 4º milénio é Olelas que parece corresponder ao principal núcleo 

de povoamento da Ribeira de Cheleiros (a par de Negrais). No Calcolítico inicial, entre 

2800 e 2600, seria Penedo do Lexim que assumiria um local central. Em meados do 3º 

milénio ter-se-ia registado uma subsequente fase de retracção da ocupação em Lexim e 

maior importância de Olelas, sendo de destacar a escassa presença de cerâmica 

campaniforme no Penedo do Lexim e a sua importância em Olelas. Este modelo de 
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ocupação “alternante” necessita de ser confirmado com novas investigações em Olelas 

mas a informação disponível parece indicar que existiriam talvez uma sobreposição dos 

territórios de influência destes dois povoados, apesar de se situarem em margens 

distintas da Ribeira de Cheleiros. 

 

10.1.3.1.2. Outras fortificações? 
 

Não foram efectuadas quaisquer escavações noutros povoados fortificados. 

Porém, alguns sítios da Ribeira de Cheleiros devem ser mencionados e analisada a 

possibilidade de apresentarem muralhas. 

A análise de fotografia aérea parece indicar a presença de uma linha de muralha 

em Cabeço dos Cartaxos, sitio localizado acerca de 1500 m do Penedo do Lexim, 

apresentando claro domínio da paisagem, numa altimetria superior ao Lexim. Há muito 

que se refere a presença de vestígios arqueológicos pré ou proto-históricos. A única 

referência publicada é uma nota de pé de página de um artigo de Cunha Serrão que cita 

a descoberta por Camarate França (Serrão, 1982-83). Esta citação é muito lacónica, não 

existindo qualquer indicação a tipos de materiais arqueológicos recolhidos. Efectuaram-

se a sucessivas campanhas de prospecção neste local, registando-se um escasso e pouco 

expressivo conjunto artefactual: lasca em sílex, um resto de talhe em sílex, trinta e um 

bojos de cerâmica e um bordo. A cerâmica apresenta-se muito rolada e muito 

fragmentada, com difícil atribuição cronológica. Não podemos atribuir uma cronologia 

segura a este sítio e compreender a relação que teria com o Penedo do Lexim, se 

considerarmos o posicionamento próximo. 

Também Cabeço de Alcainça parece integrar muralhas, numa tipologia muito 

próxima da que se verifica em Penedo do Lexim. Ambos sítios se implantam em 

elevações do Complexo Vulcânico de Lisboa, com a presença de prismas basálticos. 

Situados na proximidade do Penedo do Lexim, apresenta com um denso coberto vegetal 

que dificulta a leitura de superfície. Trabalhos de prospecção antigos (Vasconcellos, 

1891; Vicente e Andrade, 1970) e recentes permitiram identificar taludes e troços de 

muralhas muito semelhantes ao Penedo do Lexim. Ainda que os materiais de superfície 

apenas indiquem a presença de ocupações da Idade do Bronze e Ferro, a recolha pontual 

de cerâmicas integráveis no Neolítico antigo pode consubstanciar ocupações anteriores, 

não estando assim liminarmente afastada uma ocupação contemporânea ao Penedo do 
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Lexim, apenas possível de confirmar através da realização de um programa de 

escavações arqueológicas. 

Situação diversa regista-se no Lapiás das Lameiras (Sintra). Trata-se de um sítio 

com implantação discreta na paisagem, numa área plana, pontuada por afloramentos de 

lapiás. As escavações dirigidas por Teresa Simões apresentadas no Colóquio 

Transformação e Mudança (Cascais, 2005) propiciaram a identificação de uma estrutura 

de «alvenaria» com grandes dimensões, ligando dois afloramentos calcários. Não nos 

parece plausível a interpretação defensiva desta estrutura, que se encontra integrada 

tipologicamente no Neolítico final, aguardando-se a publicação destes conjuntos. 

 

10.1.3.2. Fossas e fossos 

 

Embora na Península Ibérica os povoados com fossas sejam conhecidos desde o 

século XIX, é apenas em finais dos anos 70 que a problemática dos fossos surge 

documentada no registo arqueológico e na agenda da investigação do 4º e 3º milénio.  

A identificação destes contextos, de difícil detecção, surge na sequência da 

tardia industrialização da Andaluzia (Marques Romero, 2007) verificando-se finalmente 

que a «cultura de los silos» correspondia a uma tipologia de sítio inédito para o registo 

arqueológico de finais do 4º e do 3º milénio: largos fossos de perfil em V, implantações 

abertas sem defensabilidade natural, áreas de ocupação muito extensas. Em Portugal, a 

detecção deste tipo de estruturas foi também efectuada tardiamente nos anos 80, em 

Porto Torrão e em Alcalar (Silva e Soares, 1976-77; Arnaud e Gamito, 1978). 

O número de povoados de fossos conhecidos e a definição da sua dimensão 

macro tem sido geralmente consequência de grandes impactos no subsolo, como 

sucedeu nos Perdigões (Lago et al, 1998) ou em Marroquíes Bajos (Zafra, Castro e 

Hornos, 2003; Sanchez, Bellon e Rueda, 2005).  

Inicialmente considerados como fenómeno do Sul Peninsular, a cartografia 

destes povoados tem sido sucessivamente ampliada, quer para o interior, por exemplo 

em Camino de las Yeseras em Madrid (Lieseau et al, 2008) e para o Norte Peninsular, 

referindo-se o povoado da Forca na Maia (distrito do Porto).  

Resulta de difícil compreensão a ausência deste tipo de estruturas na 

Estremadura, apesar desta região possuir um substrato rochoso calcário que facilmente 

seria escavável, como aliás foi feito para as grutas artificiais.  
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A difícil detecção deste tipo de estruturas e a precoce industrialização da 

Península de Lisboa podem ser considerados condicionantes que terão obliterado alguns 

indícios, ainda que não se explique uma completa ausência.  

Neste contexto, é particularmente importante o balanço efectuado para os 

acompanhamentos arqueológicos nesta região, registando-se na A21, Gonçalvinhos, 

uma das primeiras possíveis ocorrências desta natureza. A escassez de elementos 

datantes (escasso conjunto artefactual e ausência de datações absolutas até ao momento) 

impede-nos de situar este sítio face a Penedo do Lexim e aos restantes povoados do 4º e 

3º milénio a.n.e. 

 

10.1.3.2.1. Gonçalvinhos 
 

Natureza da informação 

A identificação de Gonçalvinhos remonta ao século XIX, estando referenciado 

nas recolhas antigas da Comissão dos Serviços Geológicos: O colector Joaquim Scolla 

descreve a identificação do sítio nos seus cadernos de campo: “Hoje, 3 de Julho de 79, 

fomos explo/rar para os lados de Gonçalvinhos, en/contramos um fragmento d’un 

machado, / lascas de sílex, poucas e piquenas, lascas de cortzite em grande 

abundâncias” (Arquivo do INETI / IGM). 

Estes materiais encontram-se depositados no Museu dos Serviços Geológicos e 

foram ainda revistos por G. Zbyszewski e J. L. Cardoso que referem um achado isolado, 

“uma raspadeira” depositada no Museu do Instituto Geológico e Mineiro (Zbyszewski e 

Cardoso, 1978).  

Em 2001, no âmbito do PNTA NEO LEX POV foi efectuada a relocalização do 

sítio. Apesar da densa vegetação foram recolhidos alguns materiais (lascas de sílex) no 

corte da Este da estrada.  

No âmbito dos trabalhos de prospecção sistemática da A21, em 2005, foram 

efectuadas novas prospecções. A má visibilidade do terreno impedia uma leitura eficaz 

do mesmo, não sendo possível efectuar uma caracterização específica quanto à 

cronologia, tipologia e estado de conservação do sítio. Como já foi referido 

anteriormente, o caso de Gonçalvinhos é paradigmático da dificuldade em avaliar dados 

de superfície (Sousa e Pereira, 2005) e das surpresas que os trabalhos de escavação 

podem revelar. 
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A circunstância deste sítio se encontrar no traçado da A21 permitiu que se 

efectuasse aqui uma escavação de grande dimensão em 2005 (5 de Agosto a 18 de 

Novembro). Os trabalhos foram iniciados pela realização de prospecção sistemática, 

tendo sido identificadas quatro áreas, definidas a partir das recolhas de superfície e das 

características topográficas do sítio, cortado pela estrada nacional 549 e respectivas 

ligações. Numa fase inicial, foram abertas 3 sondagens mecânicas 2x10 m e após a 

identificação de uma estrutura negativa foram abertas novas sondagens (2x10 m, 4x8 

m), tendo-se igualmente alargado a sondagem onde se detectou a referida estrutura, 

numa área total sondada de 296 m2. 

As sondagens evidenciaram a inexistência de níveis conservados e a existência 

de camada de aterro totalmente revolvida cobrindo o afloramento rochoso. Após a 

identificação de duas estruturas negativas, tornou-se fundamental alargar a área de 

intervenção de forma a esclarecer da existência / inexistência de outras estruturas 

negativas. Na fase final dos trabalhos procedeu-se à remoção integral das camadas de 

aterro com meios mecânicos até ao substrato rochoso, tendo-se procedido à limpeza 

com niveladora e com meios manuais. A utilização do método atrás descrito permitiu a 

remoção de apreciável volume de terras, num total de 3920,908 m2 que incluiu toda a 

área afectada pelo traçado do referido empreendimento. 

 

Caracterização do sítio 

A área de implantação de Gonçalvinhos caracteriza-se como uma zona de 

arenitos, argilas e dolomitos (Notícia Explicativa da folha folha 34-A Sintra, 1993: 15). 

Os contextos arqueológicos detectados implantam-se numa área plana (área 1 e 4), com 

altimetria média de 180 m, registando-se a presença de duas suaves elevações que 

delimitam o sítio a Norte e a Oeste, correspondendo respectivamente às áreas 2 e 3. 

Nas seis sondagens efectuadas, identificaram-se dois níveis de formação 

antrópica. Trata-se, essencialmente, da mesma camada, tendo-se distinguido apenas um 

estrato superficial, com abundantes componentes vegetais (camada 1). O segundo nível 

(camada 2) caracteriza-se, globalmente, pela presença de fragmentos de cerâmica 

comum atípica, cerâmica vidrada de cronologia moderna e contemporânea a par de 

raros artefactos em sílex. A este nível sucedia-se o substrato geológico, constituído por 

calcários margosos. Nas sondagens 5 e 6 (área 3), foi identificado um nível de aterro de 

características semelhantes à camada 2, directamente sobre o substrato rochoso. 
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Esta sequência, sem quaisquer níveis de ocupação preservados e praticamente 

sem materiais arqueológicos, poderia seguramente sustentar que se tratava de um sítio 

destruído, com uma atribuição cronológica duvidosa à Pré-História, eventualmente 

apontando para uma época pré - holócenica, atendendo à ausência de cerâmicas.  

 
Fig. 10.8: Fosso e fossa de Gonçalvinhos 

 

A identificação de estruturas negativas escavadas no substrato rochoso na área 1 

veio alterar totalmente a atribuição cronológica, a funcionalidade do sítio e mesmo a 

imagem do seu grau de preservação.  

A fossa UE 8 apresenta planta perfeitamente circular (1,20 m de diâmetro), 

paredes alisadas, abertura angulosa e base plana ligeiramente menor que a boca da 

fossa. O enchimento U.E.4 integrava abundantes blocos de pedra, incluindo uma mó 

(dormente), um bordo de cerâmica pré-histórica, resto de talhe em sílex e em quartzo. A 

base da fossa revelou um enchimento com abundantes carvões (UE 7). Para além dos 

artefactos e ecofactos recolhidos, regista-se também a presença de numerosos blocos 

pétreos que poderiam integrar estruturas desmanteladas. É significativo o facto de que 

os únicos blocos pétreos identificados em Gonçalvinhos terem sido encontrados no 

interior da fossa. Não foi ainda possível obter uma datação absoluta para esta fossa, mas 

os artefactos recolhidos indicam claramente uma cronologia neolítica – calcolítica. 
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A interpretação do fosso (UE 6) reveste-se de maior complexidade, uma vez que 

apenas se detectou um troço com 7 m, com uma orientação grosseiramente curva. 

Vários elementos são atípicos em estruturas negativas desta cronologia. Em relação às 

dimensões do fosso, com uma largura média de 60 cm e secção em U, trata-se sem 

dúvida de um “canal” mais do que um fosso. Apresenta secção sub-rectangular, 

terminando abruptamente nas duas extremidades. Apesar do sedimento de enchimento 

(UE 9) ser claramente distinto do substrato e das camadas que cobrem esta unidade, não 

se recolheram quaisquer elementos antrópicos, sendo o enchimento completamente 

estéril. 

Caso não tivesse sido identificada a fossa UE 8, nunca este tipo de realidade 

seria considerada como pré-histórica. Na fase inicial de escavação, ainda foi colocada a 

hipótese de estarem associadas fosso e fosso, como sucedeu com a “fossa-tanque” de 

Alcalar (Móran e Parreira, 2003, p. 317).  

A existência isolada de uma fossa, e um hipotético fosso, face à enorme área 

aberta em redor parece indicar que se trata de um contexto consideravelmente distinto 

dos povoados de fossos que têm vindo a ser identificados no Sul de Portugal. Este 

carácter isolado pode reflectir intensos sinais de destruição do sítio ou traduzir uma 

realidade específica. 

As estruturas negativas em Gonçalvinhos permitem caracterizar vestígios de um 

habitat permanente, com investimento na sedentarização e no armazenamento, não 

existindo elementos que possibilitem classificar funcionalmente o «fosso». É também 

esclarecedor o facto que apenas foram identificados blocos de pedra no interior da fossa 

circular, devendo ter existido uma despedrega dos terrenos, podendo estes blocos terem 

pertencido a estruturas pré-históricas desmanteladas. Podemos propor a existência de 

um pequeno habitat com estruturas positivas e níveis de ocupação que foram 

integralmente destruídos. 

A presença deste tipo de estruturas negativas no concelho de Mafra apenas é 

mencionada por Estácio da Veiga que refere recorrentemente as “tulhas” (Veiga, 1879), 

hipotéticos silos com escasso espólio, algum do qual indicando uma cronologia pré-

histórica, como os casos de Raimonda e São João das Covas.  

Apesar de pontualmente se detectarem silos em povoados calcolíticos, como por 

exemplo em Vila Nova de São Pedro e na Penha Verde, os paralelos de sítios onde 

apenas se detectaram estruturas negativas encontram-se à escala da Península de Lisboa, 

essencialmente no Neolítico antigo. Na área de Ribeira de Cheleiros registam-se as 
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estruturas negativas identificadas em Sintra em S. Pedro de Canaferrim (Simões, 1999) 

com uma cronologia do Neolítico antigo (ICEN-1152: 5203-4830 cal 2 sigmas; ICEN-

1151: 5061-4781 cal 2 sigmas in Simões, 1999) e as de Lameiras, também com uma 

cronologia antiga no Neolítico, ainda sem datações absolutas Na área da Península de 

Lisboa, as estruturas negativas estão também representadas na Encosta de Santana em 

Lisboa, com fossas que apresentam uma cronologia datada desde finais do 5º milénio 

(Sac-1893: 4347 – 4053 cal 2 sigmas; Sac-1894; 4223 -3647 cal 2 sigmas, in Angelluci, 

Costa e Muralha, 2004).  
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Fig. 10.9: Cultura material de Gonçalvinhos. 

Em relação a Gonçalvinhos, não dispomos de datações absolutas, apesar da 

existência de matéria orgânica, carvão, tornando-se muito difícil efectuar o 

enquadramento cronológico do sítio, sendo o espólio reduzido face à enorme área 

intervencionada (e pouco esclarecedor).  

A pedra lascada é o artefacto dominante, não sendo impossível que alguns 

artefactos se enquadrem no Paleolítico, como foi inicialmente proposto para o sítio. 

Regista-se um número considerável de furadores (19), sobre lâmina, lamela e lasca. Está 

presente a debitagem de lamelas e lascas (núcleos e produtos) e completamente ausente 

a utensilagem foliácea. Alguns dos raspadores e raspadeiras identificados podem 

integrar-se numa cronologia pré-holocénica. A cerâmica resume-se a seis ocorrências, 

apenas com 3 bordos que correspondem a taças, sem clara classificação crono-

tipológica. Em relação à pedra polida, nenhum dos fragmentos é de anfibolito, 

destacando-se a presença de um pequeno machado em fibrolite. 

Os escassos elementos da cultura material parecem indicar uma cronologia pré-

calcolítica, eventualmente do Neolítico médio, presunção que apenas poderá ser aferida 

com a realização de datações radiocarbónicas. 
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10.1.3.3. Povoados abertos 

 

A designação de povoados «abertos» é usada em oposição aos povoados 

«fechados», murados por fossos ou por muralhas. Esta designação é frequentemente 

sinónima de um determinado tipo de implantação, sem qualquer defensibilidade. Podem 

existir sítios abertos em locais com defensabilidade natural, (como seriam as primeiras 

fases de ocupação do Penedo do Lexim, Olelas, Leceia ou Alto do Dafundo) e sítios 

abertos em áreas com reduzido domínio da paisagem, como Casal Cordeiro 5, São 

Miguel de Odrinhas, Casal Pianos ou alguns dos sítios do Vale de Alcântara.  

Na ausência de escavações, a maior parte dos sítios identificados apenas por 

prospecção, pode ser classificada nesta categoria, sobretudo quando apresenta um 

modelo de implantação discreto na paisagem. O número de sítios escavados na 

Península de Lisboa que se inserem no modelo aberto é muito reduzido.  

Em Loures, o sítio de Casal de Gaitadas (Santos, 1994) parece enquadrar-se 

nesta tipologia, revelando uma cronologia do Calcolítico final campaniforme, com a 

identificação de estruturas domésticas frágeis. 

Em Lisboa, o conjunto de sítios pré-históricos da Ribeira do Tejo e Vale de 

Alcântara, também poderia incluir sítios abertos sem defensabilidade (Jalhay e Paço, 

1967), mas o historial das pesquisas efectuadas nestes sítios (Cerca dos Jerónimos, 

Tapada da Ajuda, Sete-Moinhos, Vila-Pouca, Montes-Claros…) e a intensa 

antropização registada nesta área, amputa consideravelmente a informação disponível. 

As recentes escavações efectuadas em Montes Claros (Cardoso e Carreira, 1995) não 

foram esclarecedoras, confirmando a presença dos dois níveis de ocupação mas sem 

definição de estruturas e das modalidades de ocupação. A localização parece contudo 

indicar uma implantação discreta, em vertente (Cardoso e Carreira, 1995, p. 280). 

No actual concelho de Oeiras, o sítio do Carrascal (Cardoso, 1997/1998; 

Cardoso, Silva e Soares, 2008; Cardoso, 2009) constitui um exemplo desta morfologia 

de ocupação aberta, com a identificação de estruturas domésticas e possíveis cabanas 

erigidas em materiais perecíveis. Implantando-se em «plataforma de pendor suave, 

situada a meia altura» (Cardoso, Silva e Soares, 2008) não revelou quaisquer estruturas 

de delimitação, apesar da reduzida área escavada. 

Em relação à Espargueira / Serra das Éguas, aguarda-se com interesse o 

resultado das escavações efectuadas entre 2001 e 2008 (Encarnação, no prelo). Em 

Espargueira, tal como em Casal Cordeiro 5, regista-se a presença de uma modalidade de 
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ocupação aberta em comunidades, com cerâmicas de tipo folha de acácia, a qual poderá 

ser balizada em meados do 3º milénio.  

Alto do Dafundo, Casal Cordeiro 5 e Espargueira constituem casos isolados de 

ocupações abertas numa cronologia do Calcolítico inicial e plena. 

 

10.2.3.3.1. Casal Cordeiro 5 (Ericeira, Mafra) 
 

Natureza da Informação 

A primeira referência a Casal Cordeiro encontra-se publicada na Carta 

Arqueológica de Mafra, referindo-se à recolha de um machado de pedra polida (Gandra 

e Caetano, 1993) depositado no Museu Municipal de Mafra. Em 2001, terão sido 

efectuadas recolhas de superfície que consubstanciaram a classificação como villa 

romana (Diogo e Costa, 2002). Face a esta identificação, considerou-se prioritária a 

realização de sondagens prévias à construção da A21 apesar de não ter sido recolhido 

qualquer material em prospecção (Sousa, 2005). Em 2004 e 2005 realizaram-se 

sondagens manuais e mecânicas, não tendo sido identificados quaisquer níveis de 

ocupação romanos (Sousa e Sousa, 2004, 2005).  

Em Fevereiro de 2006, na sequência da abertura de uma estrada em construção, 

o arqueólogo Carlos Costa identificou níveis e estruturas calcolíticas. Os trabalhos de 

escavação decorreram entre 1 de Março a 27 de Junho de 2006. No final da intervenção 

tinham sido escavados 272 m2, tendo sido intervencionada toda a área afectada. Para 

além deste núcleo conservado foram detectadas várias concentrações de materiais 

arqueológicos, designadas como Casal Cordeiro 2 e 4 durante o acompanhamento 

arqueológico do referido empreendimento. Apesar de esses pontos não evidenciarem 

níveis conservados, podem eventualmente indicar a extensão do sítio ou traduzir 

dinâmicas de arrastamento de materiais numa área de intensa exploração agrícola. 

 

Caracterização do sítio 

Casal Cordeiro 5 localiza-se numa área muito próxima do Atlântico (cerca de 1 

km), permitindo o contacto visual directo com o mar. Este sítio implanta-se num topo, 

numa raquete entre várias linhas de água que desaguam no Atlântico, na Ribeira da 

Baleia. A presença destas linhas de água, aliadas à presença de inúmeros seixos e a 

coloração cinzenta escura do sedimento parece indicar a presença de uma área de 
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drenagem onde houve acumulação de matéria orgânica, verificando-se um processo de 

óxido-redução, de uma área quase lacustre. 

 
Fig. 10.10: Núcleos de ocupação de Casal Cordeiro 5 (prováveis unidades habitacionais) 

 

Numa análise micro-topográfica verificamos que o local se situa numa 

depressão, ainda que se deva considerar que toda a área foi profundamente afectada por 

trabalhos agrícolas intensos. A geologia do local é calcária, localizando-se sobre 

calcários margosos com Placenticeras do Cenomaniano. A implantação do sítio no topo 

de um interflúvio permitiu a boa conservação dos níveis arqueológicos, os quais se 

encontravam cobertos com mais de 1 m de sedimento. Neste contexto geoarqueológico, 

de espessa sedimentação, é compreensível que apesar das intensas prospecções e 

sondagens efectuadas nesta área, tenha sido apenas no processo de obra que o sítio foi 

identificado.  

A natureza dos trabalhos aqui efectuados, na fase de escavação e na fase de 

acompanhamento de obra, permite classificar Casal Cordeiro 5 como sítio aberto, não 

tendo sido detectada qualquer barreira física que delimitasse a área de ocupação.  

A potência estratigráfica verificada, e o seu estado de preservação tornam muito 

relevante a importância da estratigrafia aqui identificada. Na área de Mafra 

(nomeadamente no conjunto das intervenções efectuadas na A21) os sítios pré-
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históricos encontram-se geralmente muito erosionados, surgindo na vertente, já sem 

quaisquer níveis de ocupação preservados.  

As escavações efectuadas evidenciaram a presença de um povoado Calcolítico 

com uma estratigrafia bem conservada com a presença de três áreas. Não é possível 

assumir, peremptoriamente, um quadro explicativo para a inter-relação entre as referidas 

áreas. Poderá tratar-se de áreas de ocupação dispersas ou de uma área de ocupação 

contígua, afectada pelas alterações pós-deposicionais que se registaram neste local. 

O elevado grau de dispersão de achados em todo Casal Cordeiro sugere uma 

situação de núcleos dispersos. Recorde-se que são 5 os núcleos identificados em 

prospecção em toda a propriedade designada como Casal Cordeiro e que há materiais 

calcolíticos dispersos por todo este sector. Em duas das áreas (1 e 3), foram 

identificadas duas cabanas. 

 
Fig. 10.11: Estrutura habitacional em Casal Cordeiro 5, núcleo 1 

Salienta-se a importância da Área 1, onde foi detectada uma estrutura 

semicircular (UE 5) e que deverá corresponder ao derrube de uma cabana com vários 

níveis de ocupação e de abandono, incluindo um pavimento. Verifica-se a presença de 

dois troços conservados: UE 5a, apresentando duas fiadas de blocos aparelhados e a UE 

5b, apresentando somente uma fiada. Em associação a esta estrutura, tipo cabana, foi 

identificado um nível de ocupação (UE 5), colmatando praticamente todo o seu 

«interior». Adossado ao «interior» da cabana foi identificado um empedrado (UE 6) 
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composto por blocos de calcário e arenito (pequena dimensão) e seixos de quartzito. Na 

proximidade da área da cabana foram detectadas concentrações pétreas (buracos de 

poste ? – UE 14), bem como uma área de combustão colmatando uma pequena fossa, 

correspondendo a uma lareira em cuvette (UE 17). 

Na área 3 foi identificada uma cabana de forma semi-circular (UE 18), composta 

por blocos de calcário e arenito de média dimensão, parecendo adossada a uma 

depressão no afloramento. Não é possível saber se esta depressão de afloramento 

constitui a topografia original do mesmo ou se se trata de um afeiçoamento de modo a 

engastar a estrutura. 
QUADRO 10.8 

Datações de Casal Cordeiro 5* 

Ref. Lab Contexto Amostra δ13C Idade 
(anos BP) 

Data cal BC 
1 σ 

Data cal BC 
2 σ 

Sac-2160 U.E. 8 Thais haemastoma +1,34 4100±40** 2266-2135 2336-2049 
Sac-2159 U.E. 8 Patella sp. + 1,34 4520±50** 2856-2798 2883-2614 

* Calibrações segundo Stuiver el al (1998) e com base no programa CALIB ver 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1993). 
** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993 
 

Foram efectuadas duas datações de C14 no Instituto Tecnológico e Nuclear que 

indicam duas fases distintas, a primeira das quais na primeira metade do 3º milénio a.C. 

e a segunda dos últimos séculos do 3º milénio. As amostras de osso analisadas não 

apresentavam colagéneo suficiente, tendo apenas sido possível datar amostras sobre 

concha. Face à presença de duas datas que não se recobrem, será fundamental proceder 

a novas datações, sobre amostras de osso ou de carvão. 

O conjunto artefactual de Casal Cordeiro 5 ainda não se encontra estudado, 

tendo apenas sido efectuado um inventário preliminar. Podemos salientar-se que se trata 

de um conjunto onde se encontram presentes os itens artefactuais comuns a povoados 

desta cronologia, com percentagens relativas próximas das que se verificam no Penedo 

do Lexim, ainda que, em Casal Cordeiro 5 a pedra lascada atinja valores 

substancialmente mais reduzidos. Esta proporção resulta de difícil compreensão face à 

proximidade a Casal Barril, sítio especializado na debitagem de sílex, cujas datações são 

contemporâneas de Casal Cordeiro 5 (Sousa e Gonçalves, no prelo).  
QUADRO III. 3. 01 

Materiais arqueológicos de Casal Cordeiro 5 

 

Pedra Lascada Pedra Polida Pedra Afeiçoada Osso Polido Cerâmica Metalurgia Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sector 1 49 38 3 30 5 50   3582 70,5 3 42,9 3642 69,5 

Sector 2 5 3,9 1 10 1 10   444 8,7 0 0,0 451 8,6 

Sector 3 4 3,1 0 0 0 0   610 12,0 0 0,0 614 11,7 

Acompanhamento 71 55 6 60 4 40   448 8,8 4 57,1 533 10,2 

Total 129 100 10 100 10 100   5084 100 7 100 5240 100 
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Comparando Casal Cordeiro 5 com Penedo do Lexim, sítios que genericamente 

são contemporâneos, verificamos que as principais diferenças a nível artefactual estão 

na densidade de materiais recolhidos. Enquanto Casal Cordeiro 5 apresenta uma 

densidade de 19,3 peças por m2, o Penedo do Lexim apresenta uma densidade na ordem 

das 48,3 peças. Esta discrepância é explicada pela existência de extensas áreas onde não 

se recolheu qualquer artefacto. 

As diferenças entre os dois sítios estendem-se também à cerâmica, principal 

ponto de comparação face à existência de lacunas nas datações absolutas dos dois sítios. 

Estão completamente ausentes as cerâmicas do grupo das cerâmicas caneladas finas, 

estando representadas as cerâmicas do grupo folha de acácia e as cerâmicas do grupo 

campaniforme. 

A pedra lascada revela alguns paralelismos com Penedo do Lexim, com a 

presença das cadeias operatórias dos suportes alongados como lâminas e lamelas a par 

dos foliáceos. Destaca-se a escassez de pontas de projéctil, apenas uma ponta de seta de 

base côncava e do tipo de tecnologia utilizada nos suportes alongados, parecendo estar 

ausente a pressão, com produtos que apresentam irregularidades nos bordos externos e 

em geral, menor dimensão. 

Apesar da dispersão dos núcleos e do carácter aberto do povoado, podemos 

considerar que Casal Cordeiro 5 corresponde a uma unidade de povoamento de natureza 

permanente, registando-se o leque de actividades comum em povoados desta natureza. 

Abundante cerâmica, com recipientes de diferentes formas e dimensões, utensílios em 

pedra lascada (corte, perfuração, eventualmente foices), fragmentos de queijeiras, 

utensílios em osso polido, percutores e elementos de moagem e metais. A presença de 

um número considerável de metalurgia do cobre, fragmentos de utensílios, pingos de 

fundição, evidencia o carácter permanente do povoado. 

Para além dos artefactos, foram ainda recolhidos restos faunísticos, presentes 

quase exclusivamente na área 1 (82,8%). A fauna malacológica já estudada (Miranda, 

2006) revelou a presença dominante de Mytillus sp. (76%), seguindo-se a Cerastoderma 

edule (18%), a Patella sp (4,3%) e o Thais haemastoma (1%). Estas espécies 

apresentam como denominador comum a sua associação a substratos rochosos que aliás 

estariam facilmente acessíveis em quaisquer das praias da Ericeira. Encontrando-se a 

menos de 1 km contrasta com a fauna malacológica do Penedo do Lexim onde as 

espécies de ambiente estuarino como a Venerupis decussata são largamente dominantes 

(Miranda, 2006). A fauna mamalógica não foi ainda estudada, apresentando-se muito 
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frágil e decompondo-se na fase de escavação. Saliente-se a detecção de uma mandíbula 

de Bos (classificada Marta Moreno-Garcia). 

Em área próxima ao Oceano Atlântico, Casal Cordeiro 5 regista uma diversidade 

de recursos e actividades que configuram uma ocupação permanente e não um sítio 

especializado nos recursos aquáticos. 

 

10.1.3.4. Povoados abertos em lapiás e em afloramentos 

 

Se o conceito de povoado aberto consubstancia a ausência de barreiras físicas 

que delimitam a área de habitat, podemos também considerar a presença de limites não 

antrópicos. A escolha de locais com abundantes afloramentos onde a visibilidade não 

era aberta, e onde se regista a marcação bem definida do espaço, pode consubstanciar 

uma realidade que surge em vários âmbitos cronológicos e geográficos.  

Os campos de lapiás ou os afloramentos basálticos, exerceriam uma protecção 

tutelar de um espaço, marcando as áreas de ocupação e propiciando apoio à implantação 

de estruturas, num modelo que até à actualidade se repete em casas adossadas aos 

penedos, nas serranias da Serra da Estrela ou nos lapiás de Negrais e Lameiras. 

A vertente defensabilidade é distinta entre os sítios de tipo lapiás ou nos sítios de 

substrato vulcânico. Enquanto os sítios implantados em formações rochosas vulcânicas 

como Penedo do Lexim, Anços, Funchal ou Barreira ou mesmo Penha Verde em Sintra, 

se implantam em elevações que correspondem a irrupções do Complexo Vulcânico de 

Lisboa, os sítios em campos de lapiás não apresentam qualquer defensabilidade 

aparente, encontrando-se verdadeiramente inseridos num labirinto de rochas. 

O conhecimento dos povoados em campos de lapiás é ainda embrionário. O caso 

de Negrais é conhecido há muito da comunidade arqueológica, mas nunca foi efectuada 

qualquer escavação arqueológica neste complexo de sítios, não existindo qualquer 

datação ou sequências de ocupação. O Lapiás de Lameiras constitui uma oportunidade 

de estudo. 

A ocupação humana nos campos de lapiás não se limita à área da Ribeira de 

Cheleiros, surgindo indícios pontuais que tal situação se repetiria na Península de 

Lisboa: no sítio do Castelo 1º em Oeiras (Cardoso e Cardoso, 1993, p. 70) e nos sítios 

destruídos de Saibreira II e Cabreiro II (Cardoso, 1991). 
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Próximo da área da Ribeira de Cheleiros, Vale de Lobos também se localiza 

numa área de lapiás (Valente, 2006) embora o modelo seja completamente distinto do 

que se verifica em Negrais. Segundo a leitura geoarqueológica do sítio seria provável 

que os lapiás estivessem descobertos aquando da ocupação do 4º milénio, contudo 

apresentam uma reduzida dimensão, actualmente completamente colmatados. Segundo 

Diego Angelluci, «é assim provável que durante a ocupação neolítica parte deste 

calcário aflorasse, apresentando-se como um campo de lapiás parcialmente preenchido» 

(Angelluci, 2003, p. 10). A presença do lapiás não constitui aqui provavelmente um 

factor de delimitação do espaço e a sua importância para o sítio é de natureza 

pedogénica. 

Também Cabeço de Marreiros, situado na área da Ribeira de Cheleiros (Gomes, 

2007) parece consubstanciar uma situação semelhante a Vale de Lobos, não sendo 

possível determinar a funcionalidade, duração e características morfológicas deste sítio 

sem a realização de escavações arqueológicas. 

 

O panorama é ainda mais complexo para os contextos situados na proximidade 

de afloramentos vulcânicos, como Anços, Barreira ou Funchal. Para estes locais, a 

própria classificação como “povoado” resulta complexa, uma vez que as formações 

rochosas levaram alguns autores a classificá-los como menires. Barreira corresponde ao 

caso mais paradigmático deste tipo de sítios. 

A história das investigações do recinto megalítico da Barreira é tão complexa 

quanto as leituras por ele propiciadas. Identificado desde os anos 60 por E. Prescott 

Vicente, data consideravelmente recuada se considerarmos o panorama das 

investigações sobre menires e cromeleques em Portugal foi apenas noticiado pelo 

descobridor em conferências proferidas na Sociedade de Geografia de Lisboa (1966 e 

1977). Os títulos publicados sobre os menires da Barreira dispersam-se por vários 

autores (Zbyszewski, et al, 1977; Martins e Morgadinho, 1989).  

Tal como referi há dez anos, está por realizar um trabalho sistemático de 

levantamento topográfico e desenho dos menires que actualmente se conservam e 

adicionalmente, trabalhos de escavação. Situado na proximidade do Museu 

Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, o sítio de Barreira permanece arredado de 

uma intervenção arqueológica moderna. Reconstituir a arquitectura deste monumento é 

portanto tarefa quase impossível já que não existe documentação gráfica suficiente. 

Imagens antigas parecem indicar a existência de um recinto circular em torno de um 
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monólito central, isolado, que constituiria o núcleo central do recinto. A existência de 

outros grupos de menires e alinhamentos (Martins e Morgadinho, 1989) não parece 

todavia evidente.  

Manuel Calado classifica Barreira como um sítio de “menires naturais” (Calado, 

2004, p. 211), parecendo plausível que este tipo de monumentos se concentre para 

latitudes mais meridionais. 

A coexistência de menires - pedras levantadas, com menires naturais afeiçoados 

surge esporadicamente em outras partes como em Monte dos Almendres, Fonte Boa do 

Degebe e Carreiras (menires na área de Évora, Calado, 1994, p. 295). Apenas estudos 

geoarqueológicos poderiam confirmar se existem algum grau de afeiçoamento de blocos 

de pedra em Barreira, Anços e Funchal. 

A primeira referência a menires nesta região remonta contudo ao século XIX, 

por Estácio da Veiga, que classifica um monólito localizado em São João de Covas, a 

menos de 3 km do Penedo do Lexim. A descrição de Estácio da Veiga é bastante clara: 

“Observei também, servindo de esteio a uma parreira plantada em frente da porta da 

sachristia, um famoso ellipsoide egualmente dioritico, medindo na maior grossura 155 

cm e de altura 175 cm, sem contar a porção embebida no chão. Dizem ali que não longe 

se achou aquella pedra cravada na terra e que há já muitos annos a trouxeram para servir 

de poste à parreira. Esta informação deixa-me presumir que poderia ter sido um 

peulvan, porque nada mais consegui averiguar.” (Veiga, 1879, p. 21-22). O 

conhecimento que Estácio da Veiga tinha da realidade francesa e inglesa pode ter 

condicionado esta classificação, bem como àquela que efectuou para o referido 

“trilitho” do Lexim. O dito menir de São João das Covas não foi identificado e quanto 

ao “trilitho”, trata-se de uma formação natural. 

Em ambos casos (São João das Covas e trilitho do Lexim), não foi recolhido 

qualquer material em associação directa aos sítios, contrariamente ao que sucede em 

Barreira, Funchal e Anços, sítios com blocos naturais que apresentam a configuração de 

menires. 

A existência de abundantes materiais arqueológicos, neste espaço, contrasta com 

o panorama da maior parte dos contextos com megalitismo não funerário, em que os 

materiais recolhidos são muito escassos. Já Prescott Vicente e Gil Migueis de Andrade 

tinham referenciado esta situação pouco usual. Os materiais recolhidos nas plataformas 

laterais (onde actualmente se pratica a horticultura) denunciam uma utilização ampla 

deste sítio numa larga cronologia. O tipo de artefactos recolhido denuncia uma 
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actividade doméstica e integra cronologicamente esta ocupação entre o Neolítico e o 

Calcolítico. 

A associação entre formações rochosas e sítios de habitat depreende uma teia 

especifica de significados para as comunidades que os utilizam: “the proximity of an 

older natural feature which contributes to their spatial visibility and temporal duration 

but which may be difficult to detect without prior knowledge of their social rationality 

that work in each specific monuments” (Criado Boado, 1995, p. 199).  

O significado destas evidências para as comunidades que habitavam a área da 

Ribeira de Cheleiros é de difícil percepção, não sendo possível determinar se se trata de 

espaços sagrados, que posteriormente perdem significado e são ocupados em termos 

domésticos ou espaços sagrados que envolvem ritos de utilização de artefactos 

utilitários. A ausência de trabalhos de escavação dificulta a interpretação destes sítios, 

pouco se podendo avançar assim na sua classificação morfológica. 

 

10.1.3.4.1. Negrais (Almargem do Bispo, Sintra) 
 

Natureza da informação 

A identificação de Negrais por Eduardo da Cunha Serrão e Prescott Vicente 

remonta a finais dos anos 50 (Serrão e Vicente, 1965). Negrais deverá ter-se 

transformado num dos sítios paradigmáticos para Cunha Serrão, com a realização de 

cinco artigos publicados entre 1965 e 1981, os últimos dos quais após a morte de 

Prescott Vicente (Serrão e Vicente, 1965, 1981; Serrão, 1979, 1980, 1981). Em todos os 

artigos publicados, Cunha Serrão salienta o desejo de efectuar uma escavação 

arqueológica no sítio mas refere a ausência de apoios financeiros para a concretização 

desse projecto. Apenas a “sepultura do rei mouro”, enterramento da Idade do Ferro, foi 

objecto de uma curta intervenção (Serrão e Vicente, 1981). Apesar da extensão dos 

artigos, que documentam realidades muito importantes como a dispersão do 

povoamento, o levantamento gráfico das manchas de lapiás e a publicação de materiais 

arqueológicos, a informação disponível limita-se a dados descontextualizados, usando 

circunstancialmente leituras dos cortes das pedreiras. 

Os materiais depositados no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, 

não incluem a menção das zonas de origem, desempenhando as recolhas de um colector 

local (António Pedro Ferreira), particular importância, uma vez que indiquem a sua 
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proveniência. Em finais dos anos 90 pude inventariar e analisar estas colecções de 

materiais, as quais integraram a minha tese de dissertação de mestrado (Sousa, 1998) no 

que se refere aos materiais do 4º e 3º milénio. Os referentes ao Neolítico antigo foram 

estudados por Teresa Simões (Simões, 1999). Foi ainda efectuado um balanço 

diacrónico das ocupações de Negrais (Simões e Sousa, 1999), mas apesar dos oito 

títulos publicados, seria muito importante efectuar trabalhos de escavação no local, com 

a colaboração de geo-arqueólogo face aos problemas estratigráficos levantados pelos 

contextos cársicos. 

 

Caracterização da ocupação 

Negrais representa uma estratégia de ocupação do espaço muito particular já que 

é resultado da paisagem única que é oferecida pelos campos de lapiás. A lapialização 

resulta de um processo de corrosão química, erosão mecânica das águas e, por vezes, 

acentuada por organismos vegetais. Este fenómeno não é exclusivo do “mundo 

calcário”, mas é aqui mais frequente e com resultados mais evidentes (Fleury, 1917, p. 

133).  

No actual território português, os campos de lapiás mais paradigmáticos são sem 

dúvida os conjuntos da Pedra Furada (designação genérica para o conjunto de lapiás em 

torno de Negrais). Esta área é caracterizada por um substrato geológico de Calcário 

Turoniano e Cenomaniano, com circulação de água subterrânea de natureza cársica e 

fenómenos de vulcanismo episódico. O processo de desagregação e evolução dos lapiás 

(três momentos de envelhecimento) está aqui representado nas suas diversas facetas, 

inclusive com as “ilhas de terra rossa” resultantes desta desagregação. 

Não se tratando de sítios com estruturas defensivas, a protecção visual e tutelar 

oferecida pelos penedos, constitui um factor determinante para a fixação de 

comunidades ao longo de uma cronologia bastante alargada: desde momentos iniciais 

do Neolítico até ao advento das comunidades agro-metalúrgicas, com uma ocupação 

intensa em momentos terminais do Calcolítico, e até mesmo em épocas mais recentes 

(sepultura do Rei Mouro). 

Os lapiás têm aqui uma altura que oscila entre 1,50 m e 4 m, grupando-se as 

alturas em blocos: as variações em altura ora são gradualmente alteradas ou 

bruscamente interrompidas. Em torno da povoação de Negrais, são frequentes os blocos 

com mais de 3 m. As suas formas são extremamente irregulares e modeladas, 

apresentando mesmo a aparência de silhuetas animais e humanas.  
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Em termos geomorfológicos foram identificados vários campos de lapiás na área 

de Negrais (Fleury, 1917): (1) Grupo central de Pedra Furada, hoje cortado em duas 

partes por uma via-férrea; (2) Grupo Este - Pedra d’Abelha, Negrais, Santa Eulália; (3) 

Grupo Oeste - Granja dos Serrões e Pêro Pinheiro; (4) Grupo Norte - Maceira e Santa 

Eulália (Fleury, 1917). 

As antigas publicações revelam-se muito úteis para reconstituir a mancha dos 

campos de lapiás, uma vez que os modernos trabalhos das pedreiras e o crescimento das 

povoações veio obliterar alguma informação deste património natural e arqueológico. 

Estes pólos de campos de lapiás não têm uma correspondência imediata na distribuição 

dos sítios de ocupação pré-histórica desta região. 

Negrais traduz uma modalidade de ocupação do espaço disseminada, com 

núcleos diferenciados em vários sítios do lapiás que, em alguns momentos, foram 

ocupados simultaneamente, provavelmente nos momentos terminais do Calcolítico, 

inícios da Idade do Bronze. A identificação dos vários núcleos de povoamento não 

parece corresponder a uma mancha extensa, mas a sítios específicos, onde existiu 

intensa ocupação pré-histórica, proto-histórica e romana. Cunha Serrão e Prescott 

Vicente abordaram todos os sítios identificados como um único conjunto, mas não 

deixam de referir três grandes núcleos de povoamento. 

A Zona I corresponde aos campos de lapiás localizados a sudeste da povoação 

de Negrais, verificando-se ainda algumas concentrações locais. A zona Ia corresponde a 

um núcleo de lapiás mais denso, onde se localizam várias cavidades como a Casa da 

Bruxa, onde E. Cunha Serrão realizou uma escavação onde apenas foi recolhido um 

fragmento de queijeira. Assinalam-se os rochedos imbuídos de lendas no imaginário 

local, como o Baile da Bruxa e o Penedo Gordo. A zona 1b está situada a Sudeste da 

zona Ia, também referido como Pedraceiras. A zona 1c corresponde a sítio contíguo da 

zona Ib onde foram efectuados achados de superfície e em pedreiras - “estrato com 

materiais de feição neolítica e outros incaracterísticos”.  

A Zona II integra o núcleo muito próximo da povoação, no sítio dos 

Barruncheiros.  

A Zona III localiza-se no Monte do Musgo, onde está a gruta da Moura. Neste 

local que dista 1000 ESE do largo da povoação de Negrais, foi efectuada uma sondagem 

em 1960 onde foram exclusivamente recolhidos materiais modernos. 
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O acervo material dos trabalhos desenvolvidos por Eduardo Cunha Serrão em 

depósito no Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas é omisso sobre as 

proveniências exactas dos materiais arqueológicos, os quais não foram apenas 

recolhidos à superfície, já que muitas das recolhas se efectuaram nas cavidades das 

pedreiras. Foi a partir desta realidade, que Prescott Vicente e Cunha Serrão tentaram 

reconstituir uma estratigrafia, e identificaram o que poderia, ser estruturas domésticas 

presumíveis estruturas de combustão e fundos de cabana. Actualmente, ainda se podem 

recolher muitos materiais arqueológicos nos campos de lapiás, sobretudo naqueles onde 

laboram as pedreiras (caso de Fonte Figueira). Apenas a prossecução de trabalhos 

sistemáticos poderá esclarecer o tipo de ocupação que aqui se processaria e a existência 

de várias fases de ocupação: desde o Paleolítico médio até ao Calcolítico final. 

Actualmente, a área dos campos de lapiás encontra-se urbanizada, dificultando a sua 

leitura. A ocupação deverá ter-se realizado de forma descontínua, em vários núcleos 

abandonados e reocupados muito depois, resultando num palimpsesto de materiais de 

superfície.  

Os elementos que hoje possuímos permitem apenas georreferenciar alguns dos 

vários pontos de ocupação do lapiás.  

 

Em Pedraceiras (referidos em Serrão, 1981 como Zona Ib), regista-se uma área 

com lapiás menos denso, com implantação ligeiramente sobreelevada em relação à 

localidade de Negrais. Foram aqui efectuadas recolhas de superfície desde os anos 70 

por pessoas da região (colecção de Pedroso Ferreira depositada no Museu Arqueológico 

de S. Miguel de Odrinhas), nos anos 80 por Cunha Serrão e mais tarde (1985) por Gil 

Migueis de Andrade. A observação do corte de pedreiras levou Cunha Serrão a 

identificar dois estratos “com grande predominância de tipos neolíticos num deles, e 

apenas cerâmica campaniforme no outro” (Serrão, 1981, p. 105). A laboração das 

pedreiras que permitiu a observação desta “estratigrafia” já quase destruiu o sítio 

arqueológico, sendo ainda possível recolher material arqueológico nesta área. É também 

citada uma Zona Ic (Amarela), contígua às Pedraceiras. Nesta área, existem várias 

cavidades, como a Casa da Bruxa, investigada por Cunha Serrão. As cavidades poderão 

ter sido utilizadas para fins domésticos, mas também para objectivos do domínio do 

sagrado. Deve salientar-se que foram aqui recolhidos os únicos fragmentos de placa de 

xisto decorada de todos os povoados da área. 
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Barruncheiros (referidos em Serrão, 1981 como Zona II) situa-se em área muito 

próxima da povoação, quase integralmente destruída por um estabelecimento comercial 

de restauração. Concentravam-se aqui os campos de lapiás mais densos e com maior 

monumentalidade, parcialmente conservados, incluindo os conhecidos rochedos onde 

Cunha Serrão identificou os zoomorfos. Neste núcleo numa área com 200 m de 

diâmetro, surgiram cinzas, carvões e ossos entre 20 e 50 cm de profundidade, que 

sugeriram aos investigadores a presença de fundos de cabana. 

Fonte Figueira localiza-se em terrenos a Norte da linha de caminho-de-ferro de 

Pedra Furada, integrados na “Pedreira dos Duartes” que quase arrasou este sítio 

arqueológico. Do conjunto de sítios pré-históricos, este núcleo é o local mais afastado 

dos sítios de Negrais onde foram identificados vestígios arqueológicos neolíticos e 

calcolíticos. Encontra-se na proximidade dos lapiás da Pedra Furada, afloramento com 

uma perfuração, onde se encontram algumas das formações mais monumentais. 

 

QUADRO 10.9 
VALORES RELATIVOS E ABSOLUTOS – CULTURA MATERIAL DE NEGRAIS 

Sítios Cerâmica Pedra 
Lascada 

Pedra 
Polida 

Pedra 
Afeiçoada 

Sagrado Osso 

Barruncheiros 106-53% 86-43% 5-2.5%    1.5% 
Fonte Figueira 7- 11% 54-85.5% 1-1.75%    1-

1.75% 
Pedraceiras 49-22.6% 153-71% 9-41% 1-0.5% 1-0.5%  3-1.3% 

 
A observação da distribuição dos materiais arqueológicos aparenta ligeiras 

diferenças nas proporções dos artefactos identificados. Nos Barruncheiros verifica-se 

um número menos representativo dos artefactos de pedra lascada que são largamente 

maioritários em Fonte Figueira e Pedraceiras (aqui sobretudo restos de talhe). 

 

10.1.3.4.2. Lameiras (Almargem do Bispo, Sintra) 
 

Como já referido anteriormente, Lameiras constituirá uma importante 

contribuição para a interpretação do sítio de Negrais, actualmente muito afectado pelo 

crescimento urbano. Lameiras apresenta ocupações do Neolítico antigo, final e 

Campaniforme. A ausência total de materiais integráveis no Calcolítico inicial e pleno 

(a clássica cerâmica do grupo das cerâmicas caneladas finas e do grupo folha de acácia) 

é também comum aos dois sítios. A existência de uma leitura estratigráfica fina poderá 

contribuir para conhecer melhor as dinâmicas deposicionais deste tipo de sítio.  
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10.1.3.4.3. Anços (Almargem do Bispo, Sintra) 
 

Entre os sítios com afloramentos basálticos, Anços assume uma importância 

muito significativa para a compreensão do Penedo do Lexim. Situado na margem 

esquerda da Ribeira de Cheleiros, a menos de um quilómetro de distância, em margem 

oposta ao Lexim, Anços apresenta-se em perfeita intervisibilidade com este sítio. A 

informação actualmente disponível parece indicar que as ocupações dos dois sítios não 

foram contemporâneas durante o 3º milénio, se considerarmos a cerâmica como 

indicador relativo. Ambos sítios parecem registar uma ocupação do Neolítico final, mas 

Anços não regista qualquer evidência de materiais integráveis no Calcolítico inicial e 

pleno. Situação inversa se regista no Calcolítico final com campaniforme, profusamente 

representado em Anços e praticamente ausente em Penedo do Lexim. Apesar dos 

limites de uma caracterização baseada em dados de superfície, a sequência de Penedo 

do Lexim – Anços, coloca um conjunto de questões relacionadas com a falência do 

modelo de povoamento que os sítios fortificados parecem configurar. 

A primeira referência a este sítio remonta a Estácio da Veiga, que analisa o 

topónimo, questionando se Anços ou Ansos derivaria de antas, mas sem ter recolhido 

qualquer material arqueológico. Foi apenas nos anos 80 que um curioso localiza o sítio, 

tendo sido posteriormente publicados conjuntos de materiais provenientes de recolhas 

de superfície (Cardoso e Carreira, 1996; Sousa, 1998). 

Durante as várias prospecções aqui efectuadas, verificou-se que as condições de 

observação do solo não são uniformes em Anços, uma vez que apenas uma pequena 

parcela sem afloramentos é frequentemente agricultada, permitindo a recolha de 

inúmeros materiais arqueológicos.  

Em termos morfológicos, o sítio apresenta uma pequena dimensão, podendo ser 

individualizadas três unidades. Uma área central mais proeminente, profusamente 

ocupada por afloramentos, onde a utilização residencial não seria muito fácil, 

destacando-se um grande monólito que parece um verdadeiro “menir natural”. A 

vertente Este, ravinada e a vertente Sudoeste apresentando duas plataformas, uma 

plataforma intermédia delimitada por afloramentos e uma outra aberta, frequentemente 

cultivada. Na plataforma aberta foi recolhido um elevado número de materiais 

arqueológicos, indicando que provavelmente os trabalhos agrícolas já terão destruído 

parte da estratigrafia. Em algumas das prospecções efectuadas identificou-se uma 
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mancha escura na plataforma aberta que parece corresponder a uma área de intensa 

ocupação antrópica, eventualmente correspondendo a uma cabana.  

A utilização doméstica encontra-se inequivocamente denunciada pela 

abundância de material de debitagem em sílex. Destaca-se o elevado número de núcleos 

recolhidos. Numa área circunscrita, e apenas através de prospecções, foram recolhidos 

63 núcleos em Anços, enquanto nas seis campanhas de escavação de Penedo do Lexim 

foram identificados 81 núcleos. O sílex não é de proveniência local, como evidenciam 

os afloramentos de gabrodioritos, podendo tratar-se eventualmente de uma área de talhe. 

 

10.1.2.5. Sítios especializados 
 

Para além dos sítios de natureza “residencial” atrás referidos, têm recentemente 

sido identificados vários sítios especializados, evidenciando a complexificação 

territorial patente no Neolítico, a qual se intensifica no Neolítico final / Calcolítico. 

Os sítios especializados estão relacionados com as tarefas de extracção e de 

transformação de alguns recursos, fundamentalmente minerais. A identificação deste 

tipo de sítios está, em termos gerais, num estado incipiente, resultando provavelmente 

da sua mais difícil detecção. Nestes sítios especializados, a extracção de minerais 

assume um importante papel, nas suas diferentes facetas: matéria-prima para talhe da 

pedra, rochas-duras para produção de artefactos de pedra polida, utensílios e adorno e 

matéria-prima metálica. A leitura cartográfica dos sítios de provável captação destes 

recursos é recorrentemente efectuada, ainda que sejam mais escassos os traços directos 

da exploração antrópica. A leitura geo-arqueológica do território poderá minorar o 

carácter aleatório da identificação deste tipo de sítios, uma vez que “a formación de un 

deposito mineral está influída por multitude de factores, deposicionales y 

postdeposicionales. Entre estos últimos destacan los erosivos y meteóricos, que son, 

entendidos de manera global, los de mayor repercusión en cuanto a su deteccion de 

accesibilidade para la explotación antrópica” (Hunt Ortiz, 2005, p. 3) 

Dos vários tipos de sítios especializados na exploração de recursos minerais, os 

locais de extracção de matérias-primas para execução de utensilagem lítica constituem a 

prova melhor conhecida, particularmente a extracção de sílex, em minas e em pedreiras, 

evidência detectada desde o Paleolítico Superior, mina húngara de Lovas, por exemplo, 

sendo no Neolítico que surgem as modalidades de exploração de tipo mina.  
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Na Estremadura, como área de aprovisionamento natural, seria plausível a 

detecção de minas de sílex. Estes sítios têm sido identificados em toda a Europa, 

recentemente registados ao nível peninsular em Casa Montero (Consuegra Rodriguez et 

al, 2004). A única possível área de mineração em território português e estremenho 

encontra-se no subsolo da cidade de Lisboa, detectada já em inícios do século XX na 

sequência das obras de construção do túnel de Campolide (Choffatt, 1907). Na zona de 

Rio de Maior, João Zilhão identificou e escavou o que parecem ser contextos de atelier 

de foliáceos (Zilhão, 1994), Casas de Baixo e Olival do Passal. Neste contexto, os dados 

recolhidos em Casal Barril, ainda em estudo (Sousa e Gonçalves, no prelo), revestem-se 

de particular importância para a compreensão da exploração do sílex estremenho. O 

facto de Casal Barril ter sido identificado em contexto de obra e que os sítios de Rio 

Maior terem sido intervencionados casualmente no decurso de um projecto de 

investigação do Paleolítico superior, parece comprovar a ausência de um programa 

concertado de intervenções.  

Na área da Ribeira de Cheleiros, Casal Barril corresponde ao único contexto de 

“produção de sílex”, estando ainda identificada uma possível área de extracção 

(superficial, pedreira ??) na Cortegaça. 

Ao nível da extracção de minério de cobre, a Estremadura também parece ter 

exercido um papel de recepção. Apesar de escassas referências a áreas de extracção de 

cobre, os únicos trabalhos de terreno publicados foram inconclusivas: “a careful survey 

by Goldenberg and Mass in the area of Matacães did not trace any signs for prehistoric 

mining; around Óbidos, not even the supposedly existing copper ocurrence was found” 

(Müller e Cardoso, 2008, p. 82). No actual território português, apenas foi 

intervencionado um contexto especializado de extracção de minério de cobre, Mocissos 

no Alandroal (Müller et al, 2007). 

Para além destes sítios de extracção de minérios, outros sítios especializados têm 

sido identificados. Os sítios de extracção de sal apresentam igualmente como objectivo 

a extracção de um minério, podendo mesmo apresentar formas de exploração “mineira” 

do sal-gema. A mais comum forma de extracção de sal teria sido contudo a exploração 

da água do mar ou de fontes salgadas, acção extremamente difícil de recuperar ao nível 

do registo arqueológico, recentemente identificada no estuário do Tejo em Ponta da 

Passadeira (Soares, 2001, 2008) e Monte da Quinta 2. 

Alguns autores têm vindo a associar a comercialização de sal com outros 

produtos, nomeadamente moluscos (Soares, 2008). No concheiro do Magoito (Soares, 
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2003), recolhas de superfície e datações recentes evidenciaram a presença de níveis de 

ocupação que podem ser integrados no Neolítico final, apresentando um conjunto 

alargado de datações de radiocarbono (ICEN-425: 4710-4340; ICEN-471: 4710-4170; 

ICEN-427: 3100-2700; ICEN-540: 3520-3100 cal 2 sigma), em associação a cerâmicas 

integráveis neste âmbito cronológico. Em São Julião, uma recente intervenção, em 

2007, permitiu identificar um quarto núcleo do concheiro que não foi ainda objecto de 

datação absoluta. Os contextos são claramente distintos dos que foram identificados no 

núcleo C, situado a cerca de 10 m. Foi registada a presença de lareiras que integram 

predominantemente a espécie Mytillus sp., com exemplares de grande dimensão. Esta 

descrição corresponde exactamente à que Monge Soares apresenta para a área A de 

Magoito, com as datações atrás apresentadas embora não se registe a recolha de 

qualquer fragmento cerâmico. Face às diferenças registadas com os demais núcleos, 

apresenta-se como hipótese que o núcleo D de São Julião apresente uma cronologia 

holocénica, proposta a confirmar através de um programa de datações absolutas, que até 

ao momento ainda não foi possível alcançar. 

Sílex, anfibolito, pedra verde, cobre, sal, conchas são alguns dos recursos que 

terão gerado a existência de sítios especializados e provavelmente de uma rede de 

redistribuição regional e supra-regional. Outras circulações e explorações podem no 

entanto vir a ser identificadas, como evidencia o sítio de Cova da Baleia. Situado na 

área da Ribeira de Cheleiros e que apresenta uma cronologia provavelmente mais 

recuada, integrando-se tipologicamente no Neolítico antigo evolucionado ou Neolítico 

Médio. Apesar da cronologia do sítio se afastar um pouco do âmbito do presente 

trabalho, a constatação de outros modelos de ocupação muito especializados, parece 

evidenciar que esta especialização tem origens bastante recuadas, no Neolítico, aliás 

como parecem evidenciar as cronologias muito antigas de sítios complexos como as 

minas de sílex de Casa Montero ou do Gargano ou as de pedra verde de Can Tintorer. 

 

10.1.2.5.1. Casal Barril (Ericeira, Mafra) 
 
Natureza da Informação 

O caso de Casal Barril é paradigmático na dificuldade em identificar este tipo de 

contexto de exploração do sílex. Implantado num vale, junto a uma linha de água 

(Ribeira da Fonte Boa), que desagua no Atlântico, Casal Barril encontrava-se 

completamente oculto por sedimento e vegetação. 
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Em 2005, no âmbito da realização do Estudo de Impacto Ambiental para a A21 

o sítio foi objecto de uma prospecção sistemática (Sousa, 2005), a qual não propiciou 

qualquer evidência arqueológica. Contudo, a escassos 200 m de Casal Barril, no topo de 

uma elevação, em Casal Camacha foram recolhidos em prospecção alguns fragmentos 

de sílex, tendo aí sido efectuada uma escavação preventiva em Agosto de 2005. As 

sondagens realizadas, cobrindo área de 60 m2, não evidenciaram a presença de qualquer 

vestígio arqueológico, sendo contudo de registar a semelhança do sílex identificado com 

o recolhido em Casal Barril. O. da Veiga Ferreira (Ferreira, 1984) refere a presença de 

“pebble culture” sem uma localização precisa, em associação directa a manchas 

plistocénicas. 

A identificação do sítio foi apenas efectuada em fase de obra, tendo a escavação 

decorrido entre 4 e 20 de Maio. A área intervencionada abrangia apenas 21 m2, tendo-se 

procedido à quadriculagem 1x1m e escavação por planos artificiais. Uma apresentação 

preliminar foi já efectuada (Sousa e Gonçalves, no prelo). 

 

Caracterização da ocupação 

Os depósitos antrópicos encontravam-se concentrados em escassos 9 m2, em 

torno de um afloramento de lapiás, onde existia uma depressão, interpretada como 

fossa, com profundidade máxima de 1,22 m e largura no topo com 2 x 2 m (UE 7),  

 
Fig. 10.11: Perspectiva da cadeia operatória de Casal Barril (leitura efectuada a partir de amostra de quadrado K.6: universo de 6465 

peças de total de 67 000). 

Os níveis arqueológicos resumem-se a duas unidades sedimentares. A UE 4 

corresponde a uma bolsa de sedimento muito escuro incorporando abundantes carvões. 

Apresenta abundantes materiais, destacando-se, percentualmente, uma maior 

representatividade de produtos debitados e utensilagem. Para além desta abundantíssima 

indústria lítica foram ainda recolhidos alguns fragmentos de cerâmica, muito 

fragmentada, incluindo 2 bordos lisos. Foi ainda recolhida uma concha (Glycimeris sp.) 

e um dente (fauna mamalógica). A UE 2 corresponde a uma camada muito argilosa, 

coloração alaranjada (10YR 5/6), surge directamente associada aos afloramentos 
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calcários e é cortada pela UE 4. Apresenta abundante material lítico, incluindo seixos e 

um maior índice de material não debitado, nomeadamente nódulos de grandes 

dimensões 

Os dados estratigráficos e uma análise preliminar do espólio parecem assim 

indicar que Casal Barril corresponde a um sítio especializado em talhe, provavelmente 

em associação directa ou muito próxima com uma área de exploração do sílex. 

Face à ausência de contextos de “produção” conhecidos para a área e perante o 

carácter atípico da indústria lítica, numa primeira fase integrei Casal Barril no Neolítico 

(Sousa, 2008). 
 

QUADRO 10.12 
DATAÇÕES DE CASAL BARRIL* 

Ref. Lab Contexto Amostra δ13C Idade 
(anos BP) 

Data cal BC 
1 σ 

Data cal BC 
2 σ 

Beta-260629 CBR.J5.P4.385.Z4.L2 Carvão -25.110/00 4090+- 40** 2840-2570 2860-2490 
Beta-260628 CBR.J5.P4.384.Z7.L4 Carvão -24.8/0.00 4020+-40** 2580-2480 2630-2470 

* As calibrações segundo Stuiver el al (1998) e com base no programa CALIB ver 5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1993). 
** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993 

 

A obtenção de duas datações absolutas para Casal Barril (Sousa e Gonçalves, no 

prelo) permitiu alterar a primeira proposta cronológica, evidenciando-se a dificuldade 

das atribuições cronológicas apenas com inferências relativas. Pudemos verificar que 

Casal Barril é contemporâneo de Penedo do Lexim, e que se encontra muito próximo de 

um conjunto de sítios arqueológicos “campaniformes”, dos quais se destaca Casal 

Cordeiro 5, sítio aberto, com datações absolutas contemporâneas. Trata-se do único sítio 

especializado efectivo, localizado na área da Ribeira de Cheleiros, ainda que uma 

primeira leitura empírica pareça indicar que o sílex de Casal Barril esteja praticamente 

ausente dos conjuntos do Penedo do Lexim. 

 

10.1.2.5.2. Cova da Baleia (Mafra, Mafra) 
 

Natureza da Informação 

O sítio de Cova da Baleia foi identificado em Julho de 2007, no âmbito do 

acompanhamento arqueológico da CRIMA 3, via rápida subsidiária da A21.  

A extensa escavação foi desenvolvida entre 18 de Julho e 11 de Dezembro de 

2007. Completamente invisível através de meios de prospecção de superfície 

tradicionais, foi apenas com a decapagem mecânica que se detectaram os primeiros 

vestígios. A implantação do local em vertente e a densa sedimentação que aqui se 
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regista provocou a completa invisibilidade dos contextos, cobertos em alguns dos 

pontos por 2 m de sedimentação estéril. 

A área escavada ascende a 500 m2, correspondendo à totalidade da área 

conservada, pelo que considero que o sítio foi integralmente intervencionado. Cova da 

Baleia localiza-se numa área intensamente utilizada para fins agrícolas, com o recurso a 

meios mecânicos muito destrutivos. Esta utilização do solo teria obliterado quase 

completamente os frágeis vestígios arqueológicos aqui identificados, caso não se 

registasse a presença de uma faixa de 10 m em torno de uma linha de água que não foi 

cultivada. Esta faixa corresponde à única área preservada. Efectuaram-se sondagens a 

montante que evidenciaram valas de revolvimento, já patentes nos cortes da referida 

faixa de 10 m de largura. No vale a ocidente de Cova da Baleia, trabalhos mecânicos 

puseram a descoberto uma situação similar, com o mesmo tipo de contextos 

identificados. Face à extensão da área escavada, e à realização de sanjas mecânicas de 

diagnóstico podemos genericamente considerar que foi intervencionada a área que 

apresentava vestígios arqueológicos conservados. Possivelmente a amplitude do sítio é 

bastante superior uma vez que, após o terminus dos trabalhos arqueológicos, foi 

identificado um segundo núcleo de Cova da Baleia, no vale que se encontra a Oeste. Se 

o cálculo efectivo da área total ocupada pelo sítio está ainda em aberto, devemos 

salientar que o total da área escavada é um dos maiores em termos peninsulares, apenas 

paralelizável a Vale Pincel (Soares e Silva, 2003) em Sines e a Mas d’Is (Bernabeu e 

Orozco, 2003) em Valência. 

 

Descrição 

O sítio de Cova da Baleia localiza-se numa área mais interior do concelho de 

Mafra, junto da “Tapada”, extensa área florestal e de montada criada por D. João V em 

1747, em associação com a edificação do Real Monumento de Mafra. A área cercada 

pela tapada poderá constituir um importante manancial de estudo para o conhecimento 

do povoamento antigo, uma vez que se encontrou protegida, sem acções intrusivas no 

subsolo desde o século XVIII. 

Implantado em solos argilosos, numa área de vale junto a uma linha de água, o 

sítio da Cova da Baleia apresenta um conjunto de vestígios arqueológicos que integram 

uma ocupação em vasta área, provavelmente correspondendo a uma utilização 

doméstica muito específica. 
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A implantação do sítio acompanha a vertente natural, estando os vestígios 

arqueológicos directamente sobre o paleossolo antigo. Sobre estas estruturas depositou-

se uma espessa camada de sedimento argiloso, entre 1 m e 2,5 m de espessura, que 

incorpora alguns materiais arqueológicos dos níveis de abandono. Podemos avançar 

que, genericamente, a ocupação do sítio tem um faseamento horizontal.  

Sob o paleossolo antigo foram escavadas e construídas cerca de 123 estruturas 

domésticas, das quais 78 correspondem a fornos de argila. Um tão elevado número de 

estruturas tipo forno parece indicar a especialização do sítio. Estas estruturas, com 

algumas variantes, apresentam formas sub-circulares, escavadas no substrato rochoso e 

revestidas a argila. No seu interior, foram identificados enchimentos com intensos sinais 

de combustão, incluindo nódulos de carvão e termoclastos. Não se regista a presença 

estruturada de uma placa interna para reflexão do calor, como foi identificado em Xarez 

12, Reguengos de Monsaraz (Gonçalves, 2003) mas uma dinâmica de utilização, tipo 

forno polinésio, com camadas sucessivas de combustível (ramos) e de blocos. Algumas 

das estruturas apresentavam uma estrutura de pedras, revestida a argila. 

O elevado número de estruturas e a sua aglomeração em núcleos parece indicar 

que a sua utilização seria temporária, como aliás sucede em exemplos etnográficos, na 

Indonésia. A interpretação efectiva destas estruturas permanece contudo por 

compreender, uma vez que ainda não foi possível efectuar nem datações de 

radiocarbono que nos permitiriam identificar o faseamento de ocupação do sítio, nem 

análises antracológicas para determinação da espécie que foi utilizada como 

combustível. Não se recolheram restos faunísticos que pudessem indicar utilização 

como forno culinário, nem vasos que permitiriam indicar uma utilização como forno de 

cerâmica. 

Em associação directa e indirecta com este complexo conjunto de estruturas, foi 

recolhido um espólio de características crono-tipológicas bastante homogéneo, 

denunciando uma mesma fase cultural. As cerâmicas estão quase ausentes, com a 

presença de escassos fragmentos com decoração impressa, o que pode também 

confirmar a especialização do sítio. A pedra lascada integra uma indústria lítica micro-

laminar, com lamelas, trapézios e múltiplos entalhes sobre lasca e lamela. Estes 

materiais parecem indicar uma cronologia no Neolítico antigo, provavelmente Neolítico 

antigo evolucionado, o qual está balizado na Estremadura para os finais de 5º milénio 

a.C. 
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Para além deste conjunto de evidências estruturais e artefactuais que indicam um 

sítio doméstico altamente especializado, regista-se ainda uma deposição funerária 

(Miranda, no prelo). Apenas a datação radiocarbónica pode confirmar a 

contemporaneidade entre os vestígios de habitat e o enterramento identificado. 

Embora sítios com fornos de argila tenham vindo a ser detectados no Sul e agora 

no Centro de Portugal, Cova da Baleia evidencia uma intensificação de actividade 

especializada. 

 

10.1.3.6. Os (não) sítios ou sítios destruídos 

 

Do conjunto de sítios de possível cronologia neolítica ou calcolítica, apenas 14 

foram caracterizados através dos dados de prospecção. Em alguns casos, a observação 

directa do terreno pode indicar possíveis bons níveis de conservação, Marreiros ou 

Anços, por exemplo. Noutros casos, é provável que os contextos arqueológicos se 

encontrem já destruídos, a exemplo de Louriceira ou Mil Regos. Para a maior parte dos 

contextos, não temos indicadores suficientes que permitam avaliar a conservação do 

sítio, a morfologia de ocupação ou mesmo o seu faseamento cronológico, caso de 

Cabeço dos Cartaxos. 
 

QUADRO 10.13 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DESTRUÍDOS / NÃO SÍTIOS NA ÁREA DA RIBEIRA DE CHELEIROS 

Sítio Arqueológico Área 
escavada (m2) 

Implantação Nº materiais 
arqueológicos  

Cronologia 

Cabeço de Palheiros 2 40 Topo, vertente 122 Calcolítico final 
Cabecinho da Capitôa 2 22 Vertente 47 Calcolítico final 
Sopé do Cabecinho da Capitôa 60 Vale 182 Calcolítico final 
Quintal 1 32 Vertente 46 Neo – Calc. ind 
Sobreiro 24 Vertente 77 Neolítico Médio 
Serra do Pipo 1 32 Topo, Vertente 68 Calcolítico final 
Serra do Pipo 2 32 Topo, Vertente 40 Neo – Calc. Ind 
Casal Camacha 60 Topo 0 Neo – Calc. Ind 
Pinhal Quinta do Mato Grande 52 Topo 125 Calcolítico final 

 

Numa análise ao povoamento de Cascais, efectuei uma análise semelhante 

(Sousa, 2005), sendo claro que o numeroso conjunto de pontos referenciados na Carta 

Arqueológica (Cardoso, 1991), não se traduz em outros tantos habitats. 

A possibilidade de efectuar intervenções sistemáticas num número significativo 

de sítios, evidência o carácter incerto das classificações através dos dados de superfície. 

Consideraram-se sítios destruídos / não sítios, aqueles que não apresentaram níveis de 
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ocupação conservados em termos estratigráficos, com a presença de materiais 

arqueológicos misturados com materiais modernos nem estruturas arqueológicos. Em 

todos os casos, à excepção de Casal Camacha, registou-se a recolha de alguns materiais 

arqueológicos. 

Vários dos sítios intervencionados não permitiram clara atribuição cronológica 

(Quintal 1, Serra do Pipo 2, Casa Camacha), sendo referenciados genericamente como 

sítios neolíticos / calcolíticos indeterminados, normalmente com recolha de cerâmica 

manual muito rolada, a par de alguma utensilagem lítica de fundo comum. Para os 

restantes casos foram recolhidos alguns “fósseis directores” que podem classificar com 

algum grau de incerteza os contextos em estudo. Destaca-se o conjunto de sítios com 

campaniforme, Cabeço de Palheiros 2, Cabecinho da Capitôa 2, Sopé do Cabecinho da 

Capitôa, Serra do Pipo 1, Pinhal da Quinta do Mato Grande o que pode traduzir um 

povoamento aberto, em áreas mais expostas à erosão ou a alterações deposicionais 

(nomeadamente trabalhos agrícolas). Apenas um sítio apresentou uma cronologia mais 

antiga (Sobreiro), atribuída através da recolha de um geométrico sobre lâmina, 

associável a um desconhecido Neolítico médio. 

A causa da não preservação destes contextos poderá ser de 1) origem 

deposicional / sedimentar, encontrando-se os contextos em posição secundária ou 2) 

perturbações antrópicas posteriores. 

Em relação ao primeiro tipo de sítios destaca-se Cabeço de Palheiros 2 (Igreja 

Nova, Mafra). As sondagens efectuadas permitiram identificar um paleossolo sobre o 

qual foi efectuada uma ocupação em finais do Calcolítico. Esta ocupação provavelmente 

ocorreria no topo do Cabeço, mas a erosão a que foi exposto fez “subtrair” quer os 

níveis de ocupação pré-históricos, quer mesmo o paleossolo. A meia encosta foram 

detectadas concentrações de cerâmica fragmentada em conexão, estando dispostas em 

alinhamentos, com 3 áreas de concentração de material. O sítio de Cabeço de Palheiros 

2 corresponde a mais uma situação de erosão que temos vindo a detectar na área da 

Ribeira de Cheleiros (Angelucci, Sousa e Gomes, em fase de preparação).Para além 

desta erosão muito antiga, o plantio de eucaliptos (que remonta há mais de 20 anos) 

exerceu um factor perturbador que conduziu à quase integral destruição do sítio. 

Os contextos agora escavados constituem, provavelmente, as únicas evidências 

desta ocupação calcolítica, não se conservando estruturas ou níveis de ocupação. Esta 

situação está muito bem detectada, uma vez que o topo do Cabeço já tinha sido 

escavado em 2004, aquando da construção do troço Mafra-Malveira (Sousa, Madeira e 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             463 

Sousa, 2004). No topo do Cabeço foram escavados níveis muito destruídos de um casal 

rústico tardo-romano. Apenas foi recolhida uma lasca de sílex, não tendo sido 

identificada em toda a área escavada (900 m2) qualquer outra evidência de ocupação 

pré-histórica, não se conservando o paleossolo tardi-glaciar.  

 

Idêntica situação pode ter ocorrido na área de Cabecinho da Capitôa / Serra do 

Pipo, onde foi identificado um conjunto significativo de locais com materiais 

arqueológicos, com idêntica cronologia: Cabecinho da Capitôa 2, Sopé do Cabecinho da 

Capitôa, Serra do Pipo 1, Serra do Pipo 2, Pinhal da Quinta do Mato Grande.  

Apesar de existirem alguns indícios de ocupação neolítica, consubstanciados nas 

referências de Estácio da Veiga que cita o topónimo “Casal das Antas” e terá recolhido 

material (Veiga, 1879), não está cartografado qualquer sítio arqueológico nesta área. 

Nenhum dos sítios atrás referidos apresentava níveis conservados, nem 

densidades de materiais ou presença de estruturas. A explicação tafonómica relacionada 

com intensidade dos trabalhos agrícolas não pode ser aplicada indiscriminadamente, 

uma vez que na zona foi também identificado o sítio do Bronze Final de Cabecinho da 

Capitôa, que revelou a presença de vários depósitos em bom estado de conservação 

(Sousa, 2008). 

Em Cabecinho da Capitôa 2, as sondagens efectuadas evidenciaram a 

inexistência de quaisquer níveis preservados, tendo sido observados revolvimentos 

mecânicos e alguns materiais calcolíticos muito fragmentados e erosionados (Sousa e 

Fernandes, 2006). Não podemos saber se se trata efectivamente de um sítio 

arqueológico muito destruído ou de materiais em posição secundária, uma vez que são 

abundantes os sítios desta cronologia nas imediações desta área. 

No Sopé do Cabecinho da Capitôa, sítio implantado numa área de vale, os 

contextos encontram-se também muito alterados, com níveis de revolvimento 

originados pela acção da maquinaria e pela precedente actividade agrícola (Sousa, 

Pereira e Silva, 2006). Os materiais pré-históricos poderiam ter sido remobilizados de 

áreas de topo, ficando “presos” numa depressão natural e por isso, rapidamente 

incorporados nas suas camadas superficiais. 

Em Pinhal da Quinta do Mato Grande, observou-se a presença de materiais 

romanos e calcolíticos, numa área profundamente alterada pela surriba de vinhas. 

Apesar de topograficamente este sítio se encontrar num topo e da existência de 
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afloramentos que permitiriam suster a erosão detectada em Cabeço de Palheiros 2, os 

trabalhos agrícolas terão afectado profundamente esta área. 

Na localidade da Serra do Pipo verificou-se uma situação idêntica, também com 

a presença de dois sítios, Serra do Pipo 1 e 2, a curta distância. O lugar do “Pipo” é 

mencionado por Estácio da Veiga. Aquele autor refere que terá sido aí recolhido um 

pequeno tesouro de numismas romanos. Contudo, o próprio Estácio da Veiga 

desconhece a proveniência das mesmas, atribuindo a sua cronologia através de uma 

descrição oral. No sítio da Serra do Pipo 1, as sondagens efectuadas evidenciaram a 

inexistência de quaisquer níveis preservados (Sousa e Inácio, 2006). Os materiais 

identificados (cerâmica manual, sondagens e punhal de cobre em acompanhamento) 

indiciam uma ocupação calcolítica, contemporânea de Cabecinho da Capitôa 2, Sopé do 

Cabecinho da Capitôa.  

Apesar do mau estado de conservação, podemos considerar que as ocupações 

desta área parecem indicar uma cronologia do Calcolítico final, estando totalmente 

ausentes ocupações do Calcolítico inicial e pleno, bem atestado no Penedo do Lexim, 

situado a escassos quilómetros da Serra do Pipo. 

Face a este povoamento disseminado, poderemos estar perante uma das 

situações:  

1. presença de um povoado importante, nas imediações, ainda não identificado, 

correspondendo as recolhas a materiais off site; 

2. modelo de ocupação com frágeis estruturas, grupo pequeno, com fraca 

expressão estrutural e estratigráfica. 

 

Para além de sítios em posição secundária ou muito destruídos, foram ainda 

identificados “não sítios”, locais onde nas sondagens efectuadas praticamente não se 

recolheram materiais e que não permitem uma correcta atribuição crono-cultural. Nesta 

situação encontram-se os sítios de Quintal 1, Serra do Pipo 2 e Casal Camacha. 

 

10.4. Uma perspectiva diacrónica. Neolítico e Calcolítico na Ribeira de Cheleiros 
 

A contextualização cronológica é um exercício incerto, quando lidamos com 

pautas de povoamento: na mesma pauta de ocupação podem estar condensados 

milénios.  
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Os trabalhos desenvolvidos no Penedo do Lexim confirmaram as dificuldades 

em efectuar leituras cronológicas sem bases crono-estratigráficas, tendo os dados de 

escavação alterado o faseamento indicado pelas colecções descontextualizadas 

depositadas no Museu Municipal de Mafra e Museu Nacional de Arqueologia. 

Dos 34 sítios de povoamento, apenas foram escavados 17 e só dispomos de 

datações radiocarbónicas para quatro: Penedo do Lexim, Olelas, Casal Barril e Casal 

Cordeiro 5. Falta assim muito “tempo” ao espaço de Cheleiros, dificultando uma leitura 

mais fina do povoamento.  

 
QUADRO 10.14 

DATAÇÕES ABSOLUTAS DOS HABITATS RIBEIRA DE CHELEIROS* 

Sítio Ref. Lab. Contexto Amostra Data  
Convencional 

Data  
cal 1 σ 

Data  
cal 2 σ 

PL1 Beta-175774 Locus 3b, U.E. 16 Osso (Ovis aries) 4100±40BP 2880-2680 2890-2620 

PL2 Beta-186854 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus sus) 4080±50 2870-2630 2880-2580 

PL3 Beta-175775 Locus 3b, U.E. 10 Osso (Bos sp) 4080±40 BP 2830-2570 2860-2490 

PL4 Sac-2067 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus sus) 3820±50 2396-2150 2459-2140 

PL5 Sac-2069 Locus 3b, U.E. 7b Osso 3930±45BP 2480-2344 2568-2118 

PL6 Beta-186855 Locus 3, U.E. 18 Osso (Human sapiens) 3850 ±40 BP 2400-2220 2460-2200 

PL7 Beta-142451 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus) 3820±40BP 2340-2155 2547-2141 

PL8 Sac-2168 Locus 5, U.E. 8 Osso,(Sus sus) 3760±50 2280-2051 2343-2026 

PL9 Sac-2158 Locus 3b, U.E. 7 Concha, Venerupis decussata 3880±60** 2463-2292 2557-2148 

PL10 Sac-2156 Locus 1, U.E. 9 Osso, (Sus sus) 3640 ±40 2125-1939 2188-1887 

OL1 ICEN-878 Torre 3, Camada 4 Osso 4730±60 3630-3380 3650-3360 

OL2 ICEN-879 Torre 3, Camada 3 Osso 4400±45 3090-2920 3294-2910 

OL3 ICEN-880 Torre 3, Camada 3 Concha, Pecten Maximus 4310±110 3040-2710 3330-2610 

OL4 ICEN-939 Torre 3, Muralha Ossos 4630±60 3040-2910 3260-2880 

OL5 ICEN-347 Corredor, Muralha Ossos 4060±70 3300-2710 2870-2420 

OL6 ICEN-346 Corredor Ossos 4350±150 2850-2470 3490-2510 

CBR 1 Beta-260629 CBR.J5.P4.385.Z4.L2 Carvão 4090+- 40 2840-2570 2860-2490 

CBR 2 Beta-260628 CBR.J5.P4.384.Z7.L4 Carvão 4020+-40 2580-2480 2630-2470 

CC1 Sac-2160 Sector 1, U.E. 8 Concha, Thais haemastoma 4100±40 2266-2135 2336-2049 

CC2 Sac-2159 Sector 1, U.E. 8 Concha, Patella sp. 4520±50 2856-2798 2883-2614 
* Calib 5.0.1 , (Stuiver e Reimer, 1983) 
** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993 
 

Perante estas condições, para a maior parte dos contextos, temos de nos limitar 

aos indicadores tipológicos, nomeadamente a cerâmica decorada. Este indicador não 

pode contudo ser utilizado em todos os casos, em virtude de em nove dos sítios não 

terem sido recolhidos os chamados “fósseis indicadores”, apenas sendo possível atribuir 

uma classificação muito genérica de “Neolítico e Calcolítico”. 

Por outro lado, mais uma vez o nosso conhecimento dos vários períodos é 

marcado pelas dinâmicas de investigação, registando-se uma concentração das 
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investigações no 3º milénio e pontualmente no Neolítico antigo (Simões, 1999). O 

chamado “Neolítico médio” permanece por compreender. 

A leitura diacrónica efectuada para a Ribeira de Cheleiros pretende traçar as 

linhas gerais das modalidades de povoamento, pautas de ocupação e funcionalidade dos 

sítios. 

A confrontação dos dados da Ribeira de Cheleiros com a Península de Lisboa 

terá de necessariamente ser efectuada, ainda que às duas escalas de análise estejam 

associadas distintas metodologias de análise. Para uma escala de análise regional, 

apenas considerei os sítios que foram objecto de escavação ou, excepcionalmente, sítios 

não escavados, mas cujos dados de superfície permitam uma classificação mais ou 

menos rigorosa. Nesta escala de análise regional, dos 34 sítios de Cheleiros apenas se 

consideraram 15, dos quais apenas Negrais não foi objecto de escavações arqueológicas. 

Na Península de Lisboa e Setúbal foram considerados 51 sítios domésticos, dos quais 26 

correspondem a sítios abertos, 19 com fortificações e 6 sítios especializados. 

Este duplo critério está relacionado com a dificuldade em classificar sítios com 

escassas recolhas de superfície e do carácter não sistemático que traduziria a colocação 

de todos os pontos: os critérios de classificação como sítio arqueológico parte de 

diferentes pressupostos (vide caso de Cascais, in Sousa, 2005) e o trabalho arqueológico 

realizado é também desigual. A cartografia integral de todas as ocorrências, mais do que 

a malha de povoamento, evidencia diferentes ritmos de investigação arqueológica e 

impacto de antropização moderna e contemporânea. 

O principal âmbito de estudo está centrado nos finais do 4º milénio e a primeira 

metade do 3º milénio, correspondendo ao Neolítico final, Calcolítico inicial e pleno, 

faixa cronológica onde se centra a ocupação de Penedo do Lexim. Contudo, para uma 

leitura integrada da paisagem teremos de partir do momento anterior, recuando ao 

Neolítico antigo e à fase terminal do Calcolítico, dominado pela presença da cerâmica 

campaniforme. 
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Fig. 10.12: Principais sítios de povoamento de finais do 4º e 3º milénio nas Penínsulas de Lisboa e 
Setúbal. Sítios escavados ou com significativos dados de caracterização. Mapa por Maia Langley. 
 
POVOADOS MURALHADOS: 1.Outeiro da Assenta; 2. Outeiro de S. Mamede; 3. Columbeira; 4. Vila 
Nova de São Pedro; 4. Pragança; 5. Ota; 6. Fórnea; 7. Zambujal; 8. Penedo (?); 9. Pedra do Ouro; 10. 
Castelo; 23. Penedo do Lexim; 25. Moita da Ladra; 34. Olelas; 43. Penha Verde; 48. Leceia; 64. Rotura 
(?); 62. Chibanes; 66. Castro de Sesimbra 
POVOADOS ABERTOS: 14. Casal Cordeiro 5; 15. Sobreiro; 16. Casas Velhas; 17. Gonçalvinhos; 19. 
Quintal 1; 20. Cabeço de Palheiros 2; 21. Cabecinho da Capitôa 2; 22. Sopé do Cabecinho da Capitôa; 24. 
Moinho dos Bichos; 26. Anços; 27. Negrais (Barruncheiros); 28. Salemas; 30. Negrais (Pedraceiras); 31. 
C. P. Lousa; 32. Negrais (Fonte Figueira); 33. Lameiras; 35. Penedo da Cortegaça; 36. C. Mortal; 37. 
Gaitadas; 38. Serra da Amoreira; 39. Vale de Lobos; 41. Alto da Cabreira; 42. Espargueira; 44. Baútas; 
45. Serra das Éguas; 46. Alfragide; 47. Vila Pouca; 50. Montes Claros; 51. Carrascal; 52. Monte Castelo; 
53. Carnaxide; 54. Barotas; 55. Encosta de Santana; 56. Estoril; 57. Parede; 58. Alto do Dafundo; 59. 
Murtal; 61. Miradouro dos Capuchos; 63. Pedrão; 65. Moinho da Fonte do Sol 
SÍTIOS ESPECIALIZADOS: 12.Casal Barril; 13. Cova da Baleia; 18. São Julião; 29. Magoito; 40. 
Pedreira do Aires; 49. Campolide; 60. Ponta da Passadeira 
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10.4.1. O que vem antes. O Neolítico antigo e médio. 5º a 4º milénio 

 

Embora o presente estudo esteja centrado no 4º e 3º milénio, o conhecimento do 

povoamento das primeiras comunidades produtoras torna-se fundamental para 

contextualizar o povoamento desta área. 

O número de sítios arqueológicos integrados nas primeiras fases do Neolítico 

ascende a um total de nove, dos quais cinco foram identificados após as sínteses 

efectuadas para a região (Sousa, 1998; Simões, 1999). 
 

QUADRO 10.15 
Sítios com ocupação integrável no Neolítico antigo a Médio 

Nº Sitio Neolítico 
antigo 

Neolítico 
Antigo 

evolucionado 

Neolítico 
médio 

C14 

9 Sobreiro   ?  ?  

8 Gorcinhos     

10 Gonçalvinhos   ?  ?  

11 Cova da Baleia     

19 Cabeço de Alcainça     

28 Negrais     

29 Lameiras     

31 Penedo da Cortegaça     

32 Olelas     

34 São Julião     

 

Não há ainda dados cronométricos para estes contextos, ainda que exista registo 

arqueológico moderno e matéria orgânica para datação em Lameiras, Cova da Baleia e 

Gonçalvinhos. Apesar de não possuirmos dados concretos sobre a cronologia absoluta, 

podemos de encontrar dois patamares cronológicos entre os finais do 6º e meados do 4º 

milénio. 

 

Lameiras, Olelas, Cabeço de Alcainça, Gorcinhos, São Julião e Penedo da 

Cortegaça parecem integrar-se no Neolítico antigo, encontrando paralelo no sítio 

neolítico de São Pedro de Canaferrim, que se encontra datado de finais do 6º e inícios 

do 5º milénio (ICEN-1152: 5230-4830; ICEN-1152: 5061-4781 cal 2 sigmas). A 

integração destes sítios numa fase recuada do Neolítico é efectuada exclusivamente 

através da presença de cerâmica decorada impressa, nomeadamente com motivo de 

“falsa folha de acácia”. 

Verifica-se que não existe um padrão de povoamento tipificado: sítios de altura 

(Olelas e Cabeço de Alcainça), habitats em afloramentos de lapiás (Lameiras e Negrais), 
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praias (São Julião). Esta diversidade de tipos de implantação já tinha sido sublinhada 

aquando do estudo de São Pedro de Canaferrim, o qual contraria o modelo aberto do 

povoamento das primeiras fases do Neolítico. Em termos de núcleos de povoamento, 

encontramos uma concentração de sítios na parte terminal da Ribeira de Cheleiros. 

Verifica-se contudo a continuidade de exploração de recursos costeiros, como evidência 

o vaso de São Julião. Apesar dos quatro núcleos já escavados no concheiro de São 

Julião, ainda não foi detectado um contexto com cronologia absoluta compatível com o 

vaso inteiro aqui recuperado.  

 

Cova da Baleia e Sobreiro parecem integrar-se num patamar posterior, 

eventualmente balizado entre os finais do 5º milénio e os inícios do 4º milénio. Estes 

sítios evidenciam escassez e mau estado de conservação da cerâmica, não se tendo 

recolhido qualquer fragmento tipologicamente classificável. Apesar disso, as pastas 

destas cerâmicas são claramente distintas dos contextos calcolíticos, com a presença de 

aguadas e uma reduzida compacidade das cerâmicas. A indústria lítica constitui o único 

indicador mais ou menos claro. Regista-se o aparecimento de geométricos (trapézios) 

sobre lâminas, contrastando com as armaduras presentes nas fases mais antigas: em São 

Pedro Canaferrim apenas estão presentes os segmentos. Em termos de povoamento, 

todos os sítios se localizam na margem direita e corresponde a ocorrências muito 

específicas. A intervenção em Sobreiro não permitiu identificar níveis conservados, 

sendo provável que o contexto original se encontre no topo de uma suave vertente, 

provavelmente afectado pelos intensos trabalhos agrícolas da região. Por outro lado, 

Cova da Baleia corresponde a um sítio muito especializado. O seu isolamento, face à 

malha de povoamento conhecida para a região, parece indicar que provavelmente 

existirá nas imediações um sítio de natureza residencial. No caso de Gonçalvinhos, não 

possuímos quaisquer indicadores para uma integração cronológica, mas a cerâmica lisa 

com aguadas tipo almagre parece indicar uma cronologia antiga, leitura que poderá ser 

confirmada pela obtenção de datações absolutas. 

 

Conhecendo o que vem antes, importa perspectivar as continuidades / rupturas 

com os momentos mais avançados do Neolítico, dos nove sítios cartografados verifica-

se a continuidade de ocupação em quatro deles: Negrais, Lameiras, Olelas e Penedo da 

Cortegaça.  

 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             470 

10.4.2. Neolítico final – finais do 4º milénio 

 
QUADRO 10.15 

SÍTIOS DE CHELEIROS COM OCUPAÇÃO INTEGRÁVEL NO NEOLÍTICO FINAL 

Nº Sitio Trabalho 
arqueológico Tipo de sítio Bordos 

denteado Taças carenadas C14 

5 Casas Velhas Prospecção Hab. Ind    

22 Penedo do Lexim Escavação Pov. Fort.    

24 Funchal Prospecção Pov. Afl.    

25 Barreira Prospecção Pov. Afl.    

27 Anços Prospecção Pov. Afl.    

28 Negrais Prospecção Pov. Afl.    

29 Lameiras* Escavação Pov. Afl.    

31 Penedo da Cortegaça Escavação Pov. Afl.    

32 Olelas Escavação Pov. Fort.    

* informação pessoal de Teresa Simões 

 

Sem pretender retomar o já refutado conceito de grupo da Parede (Spindler, 

1976; Gonçalves, 1995), considerámos como integráveis no denominado Neolítico 

final, os sítios que apresentam recipientes cerâmicos carenados e/ou bordos denteados. 

Do conjunto de nove habitats identificados na área da Ribeira de Cheleiros, apenas dois 

foram identificados nos últimos 10 anos: Penedo do Lexim e Lameiras. 

A implantação destes sítios na área da Ribeira de Cheleiros evidencia uma 

dispersão ao longo da bacia hidrográfica, embora não tenha sido identificado nenhum 

sítio na zona da Foz ou Costa Atlântica, registando-se apenas a presença de um sítio em 

posicionamento mesial, Casas Velhas, situado a cerca de 4 km da costa. Este 

afastamento da linha de costa resulta de difícil compreensão, contrastando com o 

posicionamento costeiro de Parede e de sítios especializados como Ponta da Passadeira, 

ambos situados no estuário do Tejo. Alargando a área de amostragem a uma escala mais 

ampla, podemos considerar que escasseiam os sítios do Neolítico final com implantação 

junto à costa atlântica, constituindo Pedranta, a escassos quilómetros da área da Ribeira 

de Cheleiros, uma excepção insuficientemente conhecida.  

A maior parte dos sítios com cronologia do Neolítico final implanta-se numa 

área mesial / terminal da bacia hidrográfica de Cheleiros, como sucede com Penedo do 

Lexim, Funchal, Barreira, Odrinhas, Cortegaça, Anços, Negrais e Olelas.  

Das oito unidades de povoamento identificadas para a área de Cheleiros, apenas 

se encontra documentada ocupação do Neolítico final nos seguintes núcleos: Vidigueira, 

Mata / Tostões, Odrinhas, Granja e Almargem. Destaca-se a concentração de sítios no 
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limite da Plataforma detrítica a Norte da Serra de Sintra, no núcleo da Granja do 

Marquês. Até ao momento ainda não foi identificada uma clara ocupação doméstica na 

Serra de Sintra, surgindo os sítios essencialmente na superfície detrítica que se encontra 

na vertente Sul, dominada paisagisticamente pela Serra de Sintra. Apesar desta 

concentração geográfica, devemos considerar que a malha de povoamento poderá ainda 

ser ampliada com alguns dos sítios que não permitem uma classificação cronológica 

segura, nove sítios de um total de 34.  

Em relação à ocupação do Neolítico final do Penedo do Lexim, foram já 

previamente apresentados os problemas estratigráficos relacionados com esta fase de 

ocupação, a qual não se encontra documentada pelas datações absolutas efectuadas. 

Apesar desta lacuna, os dados da cultura material, nomeadamente a distribuição da 

decoração cerâmica e a análise geoarqueológica dos horizontes sedimentares do Penedo 

do Lexim, parecem confirmar esta atribuição cronológica. A identificação tardia desta 

fase de ocupação inicial foi já diversas vezes debatida (Sousa, 2003), reforçando a 

noção da fragilidade de uma atribuição estratigráfica baseada exclusivamente em dados 

de superfície.  

O Neolítico final do Penedo do Lexim corresponde a uma ocupação pontual, 

apenas documentado em dois locais do povoado (locus 1 e 4). Em comparação com 

outros povoados fortificados que apresentam ocupações prévias, registamos o modelo 

de ocupação de Leceia, onde as descrições estratigráficas indicam que “sempre que a 

escavação atinge o substrato geológico, ocorre, directamente assente sobre ele, camada 

com abundantes materiais neolíticos (Cardoso, 1996, p. 47). Segundo esta perspectiva, 

resulta pouco clara a definição do modelo de ocupação da fase neolítica de Leceia ao 

nível da dimensão, organização e morfologia. Segundo J. L. Cardoso, no Neolítico final 

existira “um vasto povoado aberto que teria ocupado boa parte da extensa plataforma 

calcária” (Cardoso, 2006). Quererá isto significar que o povoado neolítico de Leceia 

teria exactamente a mesma dimensão que o povoado fortificado calcolítico? 

No caso de Olelas, a informação é muito reduzida, mas os dados publicados para 

as primeiras campanhas de Cunha Serrão e Prescott Vicente, parecem indicar que tal 

como em Penedo do Lexim, existe uma ocupação expressa vertical e horizontalmente, 

como parece indicar os dados do denominado “Terreno A”, em área exterior ao núcleo 

muralhado, onde se registam níveis de ocupação do Neolítico antigo e final e 

escasseiam os materiais calcolíticos. 
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Não possuímos dados suficientes para avaliar com precisão a dimensão dos 

povoados com Neolítico final à escala da Península de Lisboa, lacuna que dificulta a 

compreensão integrada da leitura da transição 4º / 3º milénio. 

Na Ribeira de Cheleiros regista-se também a dificuldade em caracterizar o tipo 

de ocupação, uma vez que apenas três sítios foram objecto de escavações. Os dados 

disponíveis parecem contudo indicar que as áreas de ocupação são relativamente 

reduzidas. Numa primeira análise, o caso de Negrais destaca-se pela dimensão da área 

que ocupa, mas tudo indica tratar-se de um complexo de sítios, Pedraceiras, 

Barruncheiros, Fonte Figueira, sem ocupação continua. Torna-se questionável incluir 

sob a mesma designação este complexo de sítios, que apresentam distintas implantações 

e eventualmente diferentes histórias de ocupação. O modelo de ocupação de Negrais 

poderá também encontrar-se na área de Odrinhas, com o conjunto de sítios: Funchal – 

Barreira – São Miguel de Odrinhas, partilhando uma modalidade de implantação 

semelhante, na proximidade de afloramentos rochosos. 

O interrelação com sítios naturais que apresentam afloramentos rochosos 

proeminentes é denominador comum de todos os sítios com ocupação integrável no 

Neolítico final na área da Ribeira de Cheleiros:  

• povoados em áreas de lapiás: Negrais, Lameiras, Penedo da Cortegaça, 

Olelas; 

• povoados em área de afloramentos vulcânicos: Anços, Penedo do Lexim, 

Funchal e Barreira. 

 

Apenas Casas Velhas, sítio já destruído e que não permite uma classificação 

segura do tipo de ocupação doméstica, não regista esta associação a afloramentos 

rochosos. 

O conceito de “povoado aberto” assume contornos distintos quando aplicável a 

estas áreas “fechadas”, em termos visuais e tutelares, por um obstáculo natural. A 

situação identificada em Cheleiros ao nível da morfologia do habitat não deve contudo 

ser generalizada ao conjunto dos povoados do Neolítico final, da Península de Lisboa, 

podendo corresponder a uma marca regional. São de referir os habitats com cronologias 

do Neolítico final com algumas informações ao nível da morfologia do habitat, 

podemos contudo evidenciar a diversidade de situações. Refiram-se os casos de Parede, 

um verdadeiro povoado aberto, sem quaisquer limites morfológicos e de Carrascal. 

Apesar das intervenções efectuadas em Vale de Lobos (Valente, 2006), a área 
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intervencionada corresponde provavelmente a deposições secundárias, pelo que a 

morfologia de ocupação do povoado permanece por compreender. 

 

Considerando a reduzida amostra de sítios escavados integráveis no Neolítico 

final, resultam de difícil compreensão as modalidades de exploração económica. Apenas 

disponho de dados arqueozoológicos para Penedo do Lexim e estes parecem indicar a 

continuidade ao nível da recolecção de moluscos (Miranda, 2005), situação que também 

se encontra documentada em Leceia, onde se refere que “a estratégia de captação de 

recursos marinhas vigente no decurso daqueles períodos cronológico-culturais 

[Neolítico final, Calcolítico inicial e pleno] era idêntico” (Guerreiro e Cardoso, 

2001/2002, p. 89-129). Em Penedo do Lexim, existe uma maior representatividade da 

fauna malacológica nos níveis do Neolítico final face aos contextos do Calcolítico 

inicial e pleno. 

Apesar dos locais de povoamento na área de Cheleiros estarem relativamente 

afastados da costa, na área da Plataforma Litoral a Norte da Serra de Sintra encontra-se 

documentada a presença de um sítio especializado na recolecção (e consumo) de 

moluscos. Os últimos trabalhos arqueológicos efectuados em Magoito evidenciaram a 

presença de uma área de ocupação no flanco da duna com cronologia absoluta de finais 

do 4º e inícios do 3º milénio (Soares, 2003), associada a cerâmicas carenadas. Trata-se 

de uma ocupação separada espacialmente do concheiro epipaleolítico, situada no flanco 

da duna, caracterizando-se pela presença quase exclusiva de uma única espécie 

recolectada, o Mytillus sp. Como já foi referido, no núcleo D de São Julião surgiu um 

contexto muito semelhante, ainda que em aqui estejam ausentes as cerâmicas. Magoito 

(e talvez São Julião e Pedranta) evidenciam à escala regional a importância dos recursos 

aquáticos para estas comunidades. 

No que respeita a recursos animais “terrestres” e “mamíferos” parece também 

evidenciada continuidade entre o Neolítico final e Calcolítico, ao nível da importância 

relativa de fauna selvagem e doméstica, embora o número total de espécies selvagens 

seja superior no Neolítico (39% vs. 24,2%), resultando particularmente importante a 

percentagem de coelho. Em termos de espécies selvagens, é de salientar uma maior 

variedade no Calcolítico, representada fundamentalmente por carnívoros de pequenas e 

médias dimensões: a fuinha, o lince, o lobo que não ocorrem no Neolítico. As grandes 

diferenças entre o Neolítico e o Calcolítico verificam-se ao nível da estratégia de abate, 

como evidenciam os trabalhos efectuados para o Penedo do Lexim, relacionando-se 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             474 

com as alterações das práticas agro-pastoris intensificadas no 3º milénio (Moreno-

Garcia et al, 2003; Davis e Moreno-Garcia, 2007). Embora a gestão de recursos 

pecuários seja distinta do Neolítico final para o Calcolítico, estas alterações não 

parecem consubstanciar uma mudança na pauta de povoamento. A análise dos dados 

arqueozoológicos reflecte prioritariamente o meio ambiente circundante do povoado 

(Cardoso, 2007, p. 116), ao nível dos recursos cinegéticos e da pastorícia. A 

concentração do povoamento numa área afastada do litoral poderá reflectir a escolha de 

um ecossistema arbustivo, onde o porco representaria um importante papel, evidencia 

que se encontra bem representada no Penedo do Lexim e em Leceia.  

 

Relativamente à exploração dos recursos agrícolas, apenas no caso de Negrais 

seria mais complexo o cultivo das terras, com os terrenos pesados e argilosos que 

surgem entre o lapiás. 

A estratégia de implantação dos sítios evidência a diversidade de: 

• topo: Penedo do Lexim, Olelas, Penedo da Cortegaça; 

• esporão: Anços; 

• vertente: Casas Velhas, Funchal, Barreira, Odrinhas, Negrais – 

Pedraceiras; 

• planície: Lameiras, Negrais – Barruncheiros. 

 

Esta diversidade de tipos de implantação, tem sido interpretada por diversos 

autores como indício da ausência de preocupações com a defensabilidade. Como 

efectivamente não podemos caracterizar morfologicamente e funcionalmente os vários 

núcleos, não podemos compreender se todos os sítios eram ocupados permanentemente. 

No entanto, pode ser afastado um modelo de ocupação de lugares centrais proeminentes 

e de sítios satélites em áreas sem defensabilidade, uma vez que é justamente num dos 

locais com menos características defensivas que encontramos maior investimento em 

termos de estruturas, no sítio de Lameiras.  

A área de Cheleiros parece configurar um modelo de povoamento com núcleos 

de sítios de pequenas dimensões, Odrinhas e Negrais, sem sinais de hierarquização de 

povoamento. 
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10.4.3. Calcolítico inicial e pleno – 1ª metade do 3º milénio 

 

QUADRO 10.16 
SÍTIOS DE CHELEIROS COM OCUPAÇÃO INTEGRÁVEL NO CALCOLÍTICO INICIAL E PLENO 

Nº Sitio Tipo de sítio Copo canelado Folha de acácia Metalurgia C14 

1 Casal Barril Sitio esp.     

3 Casal Cordeiro 5 Pov. aberto     

22 Penedo do Lexim Pov. Fort.     

23 Alvarinhos Hab. ind  ?   

30 Alto do Montijo Hab. ind     

32 Olelas Pov. Fort.     

 

É na primeira metade do 3º milénio que, em Cheleiros, se regista um número 

alargado de sítios intervencionados que possuem datações radiocarbónicas, 

particularmente na margem direita da Ribeira de Cheleiros.  

O número de sítios onde podemos, com alguma segurança, avançar com uma 

cronologia integrável na primeira metade do 3º milénio é muito restrito, correspondendo 

apenas a seis ocorrências, com escavações em quatro dos deles. A integração 

cronológica de sítios sem escavações ou datações radiocarbónicas no Calcolítico é 

limitada à circunstância de serem recolhidos os chamados “fósseis directores”, 

nomeadamente a cerâmica decorada. Entre os vários grupos decorativos, assumem 

particular importância as cerâmicas decoradas do grupo das cerâmicas caneladas finas, 

designadamente os copos, e do grupo folha de acácia. Como os conjuntos de Penedo do 

Lexim, Leceia e Zambujal evidenciam, a presença de copos / taças caneladas parece 

corresponder aos primeiros séculos do 3º milénio (2900 – 2700 a.C.) e as folhas de 

acácia ao período seguinte (2700 – 2300 a.C.). 

Considerando que a cerâmica decorada representa uma parte reduzida do 

conjunto, o carácter aleatório e limitado das recolhas de superfície pode eventualmente 

mascarar uma ocupação deste período cronológico. Em Penedo do Lexim, a cerâmica 

decorada representa 10% do total de 11 330 peças classificáveis. Entre os sítios de 

Cheleiros regista-se um número considerável de contextos que podem enquadrar-se 

neste patamar cronológico, nomeadamente em Barreira, Odrinhas, Alvarinhos, 

Cartaxos. A ausência de qualquer indício tipológico que confirme uma fase de ocupação 

da primeira metade do 3º milénio impede no entanto a sua integração nesta faixa 

cronológica. Numa leitura estritamente tipológica, dificilmente classificaria Casal Barril 
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no conjunto de sítios da primeira metade do 3º milénio, ao contrário do que se veio a 

confirmar no primeiro estudo sistemático (Sousa e Gonçalves, no prelo). 

Apesar destas limitações, podemos claramente confirmar que a primeira metade 

do 3º milénio corresponde a uma fase de ruptura ao nível de tipologias de implantação e 

provavelmente na área ocupada pelos núcleos habitacionais.  

Em relação à implantação, existe a clara tendência para ocupação de sítios de 

altura, como no Penedo do Lexim, Olelas e Alto do Montijo, os quais apresentam 

defensabilidade e controlo visual da envolvente. Contudo, deve ser destacado que esses 

locais proeminentes eram já ocupados no Neolítico final, como se pode concluir pelas 

ocupações detectadas no Penedo do Lexim e em Olelas. A grande clivagem em termos 

de modalidades de ocupação encontra-se centrada no abandono de locais de 

povoamento sem qualquer defensabilidade ou domínio de paisagem como Negrais, 

Funchal, Casas Velhas. Outros habitats neolíticos que apresentavam destaque na 

paisagem, como Penedo da Cortegaça ou Anços, são abandonados no 3º milénio, 

evidenciando que a vertente defensabilidade não constitui a única variável que 

determinou as modalidades de ocupação no Calcolítico inicial e Pleno. Para além desta 

tendência de ocupação de sítios de altura, existe uma clara concentração do número de 

povoados e provavelmente da sua área ocupada. A questão da dimensão dos habitats 

revela-se estratégica para compreender eventuais relações hierárquicas de povoamento 

ao nível intra e supra regional. Perante uma contracção do número de sítios do 4º para o 

3º milénio (de nove para cinco), duas hipóteses podem ser colocadas: 

1. diminuição demográfica; 

2. concentração demográfica num conjunto restrito de sítios, resultando num 

aumento da dimensão dos sítios. 

 

Na Ribeira de Cheleiros, apesar do número relativamente alargado de sítios 

escavados, há poucos dados sobre a área total ocupada. No caso do Penedo do Lexim 

podemos considerar que a ocupação do Calcolítico inicial corresponde a uma grande 

expansão da área ocupada. Para Olelas, a informação disponível não é esclarecedora.  

Esta tendência de concentração do povoamento está presente em toda a 

Estremadura, não existindo quaisquer indícios de diminuição demográfica. A 

intensificação económica que se regista na primeira metade do 3º milénio é aliás um dos 

argumentos que contraria a hipótese da diminuição demográfica.  
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Quando comparamos este panorama com outras áreas regionais do Sul 

Peninsular, nomeadamente na área do Alentejo Central, verificamos que a concentração 

do povoamento é ainda mais claramente acentuada do que sucede na Estremadura, ainda 

que com uma dinâmica completamente diversa. Os grandes sítios de fossos, com 

dimensões quase “proto-urbanas” convivem com os povoados fortificados de dimensões 

paralelizaveis à Estremadura e estes também coexistem com pequenos habitats abertos.  

Esta tendência é ainda mais acentuada quando restringimos o nosso campo de 

análise para os primeiros séculos do 3º milénio a.n.e. Dos 34 sítios de Cheleiros apenas 

três podem ser claramente integrados no Calcolítico inicial (um dos quais corresponde a 

um sítio especializado, Casal Barril). Este panorama parece estender-se a toda a 

Estremadura. Se considerarmos como indicadores, o radiocarbono ou, na sua ausência, a 

presença de cerâmicas caneladas, verificamos que o número de sítios regista uma 

contracção em relação à quantificação de sítios integráveis no Neolítico final. 

A concentração do povoamento está também associada com a generalização de 

um modelo de ocupação “residencial” de tipo campesino. No actual território português 

é apenas no 3º milénio que se regista um modelo residencial de natureza permanente, 

com estruturas habitacionais agregadas, que alguns autores interpretam como 

indicadores de pré-urbanismo (Ramos Millán, 2007; 2004), correspondendo às 

primeiras aldeias. 

A associação do processo de concentração de sítios com o aparecimento de 

muralhas delimitadoras parece constituir um argumento para defender uma leitura 

belicista do início do Calcolítico na Estremadura. Esta leitura belicista pode ser 

interpretada à luz de um processo de evoluções internas das comunidades do Neolítico 

final ou perspectivada segundo um modelo de colonização / difusão exterior. 

Naturalmente que estas perspectivas deverão ser matizadas com outros indicadores 

arqueográficos, e analisadas face aos modelos teóricos que têm sido propostos para este 

período cronológico. 

Ao nível arqueográfico, deve ser salientada a inexistência de rupturas ao nível da 

cultura material, infirmando uma leitura estritamente colonial do Calcolítico inicial. A 

leitura da continuidade da cultura material Neolítico final / Calcolítico inicial parte 

naturalmente do caso monográfico do Penedo do Lexim, mas também se baseia nos 

restantes sítios analisados, nomeadamente nos sítios do Neolítico final da margem 

esquerda (Sintra), analisados aquando da minha tese de mestrado (Sousa, 1998). 

Registamos algumas inovações ao nível morfológico e decorativo nos reportórios 
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cerâmicos do Neolítico final face ao Calcolítico inicial, com o desaparecimento de 

decorações como bordos denteados e de formas carenadas, e o aparecimento de novos 

grupos decorativos como as cerâmicas caneladas finas e os recipientes decorados 

internamente, mas o conjunto formal de “uso comum”, permanece sensivelmente 

semelhante, com ligeiras alterações. No que se refere à pedra lascada, a situação é 

idêntica, com semelhantes proporções dos vários componentes da cadeia operatória, 

registando-se apenas uma tendência para diminuição do número de utensílios e aumento 

da frequência de lascas e de foliáceos. A metalurgia, que poderia ser considerada como 

elemento diferenciador, também não exerceu um papel muito representativo, uma vez 

que apenas está documentada a partir do Calcolítico pleno, nomeadamente em Penedo 

do Lexim, situação já detectada para Leceia. 

Se a cultura material não parece registar uma clara ruptura que indique um 

modelo “colonial”, os dados paleoeconómicos registam igualmente uma leitura em 

continuidade, com indicadores de intensificação económica que surgem particularmente 

marcados nos níveis do Calcolítico inicial. A questão dos produtos secundários 

encontra-se documentada, não só nos artefactos que indirectamente apontam o uso do 

leite, mas sobretudo na estratégia de abate de animais. A ausência de contextos do 

Calcolítico inicial de carácter costeiro, parece indicar que as “economias anfíbias” 

propostas para a Península de Setúbal não se encontram claramente documentados na 

Península de Lisboa. A distribuição dos sítios do Calcolítico inicial nas unidades de 

paisagem identificadas na Ribeira de Cheleiros parece indicar que os sítios de habitat se 

localizam no troço mesial e terminal da área da Ribeira da Mata e Tostões, restringindo-

se apenas a duas unidades: Ribeira da Mata / Tostões e Almargem.  

A questão da intensificação económica parece constituir um argumento para 

perspectivar o carácter aparentemente indigenista da passagem Neolítico final / 

Calcolítico inicial, ainda que possamos considerar a presença de influências exógenas, 

como se encontra bem evidenciado na rede de trocas de produtos especializados. É 

justamente no Calcolítico inicial que se encontra o único sitio especializado identificado 

na Ribeira de Cheleiros, Casal Barril. Na rede de trocas transregional, o sílex 

desempenhou um papel fundamental, sendo provável a existência de explorações 

orientadas para consumo doméstico e para circulação. 

Em relação às modalidades de ocupação, as estruturas de tipo muralha parecem 

constituir um dos elementos que indicia a mudança de paradigma, numa tendência 

unificadora ao nível do Sul Peninsular. Na área da Ribeira de Cheleiros, apenas foi 
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claramente detectada a presença de muralhas em Olelas e Penedo do Lexim, os únicos 

povoados com níveis de ocupação do Calcolítico inicial datados cronometricamente.  

Esta circunstância pode apenas reflectir o estado da investigação: os casos de 

Alto do Dafundo e Parede parecem indicar que o panorama não é tão dicotómico como 

sucede para a área da Ribeira de Cheleiros. Encontramos sítios abertos que apresentam 

uma cronologia da primeira metade do 3º milénio, como indicam as recentes datações 

absolutas da Parede (Gonçalves, 2005), ainda que, com a natural reserva de uma 

investigação marcada pelo tempo e pela escassez de informação estratigráfica. Regista-

se a presença de sítios que se integram neste espectro cronológico e que não revelam 

quaisquer estruturas defensivas, como o caso do Alto do Dafundo, um dos raríssimos 

contextos domésticos sem muralhas onde surgiram copos, mas que infelizmente 

apresenta uma reduzida área escavada. Regressando à escala da Ribeira de Cheleiros, a 

estrutura de Lameiras poderá representar um importante contributo para compreender a 

génese destas estruturas. 

 

Alargando o âmbito de análise para a primeira metade do 3º milénio, 

verificamos que o Calcolítico pleno envolve já uma maior diversidade de contextos e de 

tipos de implantação. O leque de contextos domésticos amplia-se de dois para cinco 

contextos, verificando-se também a ocupação de novas unidades de paisagem, 

nomeadamente a área da costa atlântica. 

Entre os sítios integráveis no Calcolítico pleno, destaca-se Casal Cordeiro 5, um 

sítio aberto, provavelmente com uma morfologia de ocupação disseminada. Podemos 

claramente considerar que o Calcolítico pleno apresenta uma maior diversidade de 

tipologias de ocupação, provavelmente já numa fase de retracção das actividades 

construtivas do tipo “defensivo”. Também ao nível da morfologia de ocupação se 

regista uma diversificação tipológica, com o aparecimento de núcleos de povoamento 

dispersos, com afastamento entre as várias “casas”, sem o carácter unificador da 

muralha circundante que caracteriza os povoados do Calcolítico inicial.  

Na mesma área regional encontramos distintas modalidades de ocupação: 

continuam as ocupações de altura, com a presença de níveis construtivos no aparelho 

“defensivo” e surgem novos modelos de ocupação abertos. Esta dicotomia não se 

reflecte na cultura material, a qual regista uma equivalência morfo-tipológica na 

cerâmica e na pedra lascada. A presença de evidências de práticas metalúrgicas 

incipientes, no povoado fortificado de Penedo do Lexim ou no povoado aberto de Casal 
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Cordeiro 5, contraria uma perspectiva hierárquica de poder e da existência de 

especialistas restritos a centros de poder. Será importante proceder à análise das faunas 

destes contextos abertos para confirmar a intensificação económica, a presença da 

utilização secundária da pastorícia e as diferenças na gestão do abate dos rebanhos. 

Usando apenas os indicadores indirectos podemos citar a presença de queijeiras também 

em Casal Cordeiro 5, confirmando a transformação do leite. 

A importância de Casal Cordeiro 5 prende-se com a escassez de sítios 

estremenhos com ocupação do Calcolítico pleno que apresentam este modelo de 

implantação / ocupação. Citam-se os casos de Carnaxide e de Espargueira, ambos 

insuficientemente caracterizados e, eventualmente, Carrascal. 

Apesar do povoamento integrável no Calcolítico pleno ter também um número 

restrito de localizações, deve ainda ser salientado que os habitats de meados do 3º 

milénio apresentam uma maior dispersão ao longo da Ribeira de Cheleiros, surgindo 

junto à costa, na área de Seixal / Ericeira, a área da Ribeira da Mata / Tostões, na área 

da Granja, dominado a plataforma detrítica a Norte da Serra de Sintra e em Almargem, 

no hinterland da área da Ribeira de Cheleiros. Será também no Calcolítico pleno que 

surge a fortificação de Penha Verde, sítio localizado em plena Serra de Sintra, elevação 

que domina paisagisticamente a área de Cheleiros.  

 

10.4.4. Calcolítico com campaniforme - de meados a fim do 3º milénio 

 

O final do Calcolítico constitui o período que regista o mais elevado número de 

sítios arqueológicos em toda a Bacia Hidrográfica de Cheleiros, num total de 19 

ocorrências.  

A integração nas fases finais do Calcolítico é efectuada exclusivamente através 

da presença de cerâmica campaniforme, uma vez que apenas dispomos de datações 

radiocarbónicas para um dos sítios (Casal Cordeiro 5), correspondendo a generalidade 

dos sítios, a recolhas de superfície. Nestas, verifica-se a tendência para valorizar este 

tipo de artefacto, baseada numa amostragem pré-condicionada, sobretudo porque em 

alguns casos se trata de recolhas antigas. Por outro lado, muitos destes sítios têm uma 

ocupação prévia do Neolítico final, circunstância que valorizei (Sousa, 1998), uma vez 

que esta associação surgia na maior parte dos sítios então analisados: Negrais, Anços, 
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Funchal, Odrinhas, Casas Velhas. Esta circunstância é comum a outros sítios da 

Península de Lisboa, como Parede, Carrascal ou os sítios de Monsanto.  
 

QUADRO 10.17 
PRESENÇA RELATIVA DE CAMPANIFORME NOS SÍTIOS DE CHELEIROS 

NATUREZA 
INFORMAÇÃO Nº SITIO % 

CAMPANIFORME 
% 

LISA* 

ESCAVAÇÃO 

3 Casal Cordeiro 5 4% 96% 
12 Cabeço dos Palheiros 2 5% 95% 
15 Cabecinho da Capitôa 2 76% 24% 
16 Sopé Cabecinho da Capitôa 52% 38% 
17 Pinhal Quinta Mato Grande 44% 56% 
28 Negrais 41% 59% 
32 Olelas 2% 98% 

PROSPECÇÃO 

2 Quinta dos Loureiros 100% 0% 
5 Casas Velhas 35% 65% 
4 Casal Romeirão 50% 50% 
8 Gorcinhos 68% 32% 
24 Funchal 49% 51% 
25 Barreira 6% 94% 
26 Odrinhas 83% 17% 
27 Anços 64% 36% 
30 Alto do Montijo * * 

* cerâmica com reconstituição de forma (bordo, fundo) 

 

Recentemente, na área da Ribeira de Cheleiros foram identificados e escavados 

vários contextos que apenas apresentam ocupações do Calcolítico final, nomeadamente 

Cabeço de Palheiros 2, Sopé do Cabecinho da Capitôa e Cabecinho da Capitôa. Apesar 

destes sítios não apresentarem estratigrafias conservadas e resultarem provavelmente de 

arrastamentos secundários de materiais, a leitura destes conjuntos reveste-se de uma 

particular importância. Os referidos sítios permitem a análise da indústria lítica 

associada, vertente da cultura material insuficientemente conhecida para estas fases, 

sendo impossível determinar a sua cronologia, quando se trata de sítios com várias fases 

de ocupação. Por outro lado, uma metodologia de escavação moderna permite conferir 

com rigor a representatividade estatística do campaniforme, uma vez que, nas recolhas 

antigas existe a tendência para a selectividade. 

Este elevado número de sítios arqueológicos parece configurar um povoamento 

disseminado, registando-se um modelo de ocupação do espaço de eventualmente 

ocorreriam curta duração. A fragmentação do povoamento em finais do 3º milénio 

parece verificar-se ao longo de toda a Estremadura: o número de sítios arqueológicos é 

elevado, mas são escassos os contextos escavados.  
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Em termos das modalidades de povoamento, regista-se a diversidade de tipos de 

implantação.  
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Fig. 10.13: Tipos de implantação dos sítios com campaniforme 

 

Está documentada a presença de cerâmicas campaniformes em sítios de altura, 

alguns dos quais já ocupados previamente, destacando-se Alto do Montijo com grande 

densidade de materiais de superfície. Além da continuidade de ocupações, como o caso 

atrás citado, ou no povoado de Olelas, registam-se novas ocupações como Cabeço de 

Palheiros. Verificam-se ainda sítios de esporão, como Anços. 

As implantações mais frequentes ocorrem em vertente, correspondendo a 44% 

do total de sítios da Ribeira de Cheleiros. Em alguns casos não existe qualquer dúvida 

do carácter intencional desta ocupação aberta, em vertente, como sucede com o sítio de 

Casas Velhas ou Negrais. A leitura geoarqueológica efectuada para Cabeço de Palheiros 

2, permitiu concluir que em alguns dos casos, os contextos em vertente correspondem a 

um posicionamento secundário de sítios de topo que foram fortemente erosionados. Este 

poderá ser o caso de Cabecinho da Capitôa 2 e eventualmente Sopé do Cabecinho da 

Capitôa, circunstância que poderá diminui o número de sítios em vertente.  

A inexistência de estratégias de controlo de paisagem encontra-se também 

documentada na presença de sítios em vales e em áreas de planície, como os sítios de 

Gorcinhos e Casal Cordeiro 5. Parece registar-se uma grande heterogeneidade ao nível 

das modalidades de ocupação, contrastando com o panorama identificado para a 

primeira metade do 3º milénio. Não se regista qualquer preocupação defensiva, 

parecendo delinear-se um povoamento disseminado em pequenos núcleos habitacionais. 

A ausência de dados sobre a dimensão dos sítios constitui, uma vez mais, o 

principal obstáculo de leitura da malha de povoamento. Face a um aumento exponencial 

do número de sítios entre o Calcolítico pleno e o final (de 5 para 18), as possibilidades 

de interpretação oscilam sempre nas linhas já apresentadas para a transição Neolítico 
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final / Calcolítico inicial: oscilações demográficas ou dimensão dos núcleos de 

povoamento. Apesar do aumento em 180% do número de sítios, não temos quaisquer 

dados que indiciem crescimento demográfico em finais do Calcolítico. Por outro lado, 

face à escassez de dados sobre a dimensão dos sítios, parece-nos plausível conceber que 

se verificou uma redução da área na segunda metade do 3º milénio a.n.e., a avaliar pela 

contracção da área ocupada em povoados fortificados como Leceia e Zambujal. 

O modelo de sítios consubstanciado em Casal Cordeiro 5, parece assim 

corresponder a uma tendência de povoamento disperso, já prenunciada desde o 

Calcolítico pleno. Podemos ainda considerar a existência de “clusters” de sítios, os 

quais podem corresponder a unidades dispersas de um mesmo sítio arqueológico. São 

exemplo, o complexo de Negrais (Barruncheiros, Pedraceiras, Fonte Figueira), o 

conjunto de Odrinhas (Barreira, Funchal, Odrinhas) ou da Serra do Pipo (Cabecinho da 

Capitôa 2, Sopé do Cabecinho da Capitôa, Quinta do Mato Grande, Serra do Pipo 2). 

A ruptura com o modelo anterior está ainda bem evidenciada noutras esferas do 

registo arqueológico, nomeadamente a cultura material. Se podemos registar uma 

continuidade Neolítico final – Calcolítico inicial – Calcolítico pleno, entre a indústria de 

pedra lascada e os recipientes cerâmicas, a ruptura é mais clara na transição Calcolítico 

pleno / final. As indústrias líticas são particularmente importantes neste âmbito, uma 

vez que correspondem a uma evidência da cultura material que, genericamente, 

apresenta um maior tradicionalismo. Comparando as indústrias líticas dos sítios com 

campaniforme com os conjuntos do Penedo do Lexim, são claras as diferenças: as 

grandes peças foliáceas estão praticamente ausentes, o número de lascas é superior, o 

número de projécteis é reduzido e regista-se a abundante presença de utensílios com 

denticulados, lâminas, lamelas, lascas, com claros sinais de lustre de cereal. Em relação 

às cerâmicas, para além das notórias diferenças ao nível dos padrões decorativos, com a 

presença dominante das gramáticas campaniformes, as diferenças registam-se ainda a 

nível das pastas, mais depuradas, mas com escassos tratamentos de superfície, engobes 

ou espatulamentos, abundantes nas cerâmicas do Calcolítico inicial e pleno, dominando 

as cerâmicas de cozedura oxidantes. Nas formas, existe uma continuidade, 

permanecendo dominantes os recipientes baseados na calote de esfera. 

A ausência de conjuntos faunísticos estudados entre os sítios com campaniforme 

dificulta a leitura paleoeconómica, mas a diversidade de ecossistemas onde se implanta 

esta malha de povoamento parece indicar a heterogeneidade de recursos explorados. 
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Entre os sítios de habitat com campaniforme avultam as fases de ocupação 

terminais de povoados fortificados. Efectivamente, na Estremadura apenas Penedo do 

Lexim e Columbeira terão sido abandonados antes da generalização do uso da cerâmica 

campaniforme.  

É ainda pouco claro o papel que as fortificações teriam exercido na fase final do 

Calcolítico, uma vez que os dados obtidos para Leceia e Zambujal são contraditórios. 

Em relação a Leceia, o campaniforme surge numa fase tardia do sítio, quando a 

fortificação se encontra já em ruínas: “a presença campaniforme, na área intramuros, se 

verificou numa altura em que todo o dispositivo defensivo se encontrava já francamente 

degradado e mesmo, nalguns casos, totalmente arrasado” (Cardoso, 1997/1998, p. 90). 

O campaniforme detectado na área central do povoado é maioritariamente marítimo (em 

52 peças, 24 são de estilo marítimo). Além desta ocupação “central”, regista-se ainda 

um contexto extra-muralhas, onde surge uma maior diversidade dos padrões decorativos 

e formais, com exemplares decorados com pontilhado geométrico e inciso. A 

interpretação das datações obtidas para a área extra-muralhas com campaniforme resulta 

de difícil entendimento, uma vez que se sobrepõem com a sequência geral do sítio. 

Apesar destes problemas, Leceia evidencia claramente uma introdução tardia na história 

do sítio, quando o aparelho defensivo já se encontrava derrubado. No Zambujal, pelo 

contrário, as datas obtidas apontam para uma introdução antiga do campaniforme 

(marítimo) na história do sítio, com uma distribuição sectorial, não generalizada ao 

conjunto do povoado e em associação à prática metalúrgica (Kunst, 2001). 

A questão da ausência de cerâmica campaniforme no Penedo do Lexim e da 

proximidade do sítio de Anços, localizado a menos de 1 km, reveste-se de particular 

interesse. Ainda que na última campanha de escavações realizada no Penedo do Lexim 

se tenham recuperado dois fragmentos com decoração campaniforme, essa presença não 

é significativa, sendo certo que os habitantes deste povoado não a incorporaram no seu 

reportório artefactual. Esta ausência pode ser interpretada face a um abandono 

prematuro do sítio, mas algumas das datações absolutas obtidas são comparáveis a 

contextos congéneres com campaniforme. Esta questão necessita de uma maior 

fundamentação arqueográfica, uma vez que as datações absolutas obtidas correspondem 

maioritariamente a amostras de conchas ou obtidas por método convencional. Mesmo 

com estes constrangimentos, existem indubitavelmente contextos datados numa 

cronologia avançada no Calcolítico final, nomeadamente a datação Beta-142541, 

A.M.S, com um intervalo de tempo entre 2310 e 2200 a.n.e. 
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Incluindo num mesmo bloco, todos os sítios com campaniforme, considero 

contudo a existência de diferentes dinâmicas, desde o aparecimento das primeiras 

cerâmicas campaniformes, ainda em meados do 3º milénio, até à generalização das 

cerâmicas campaniformes incisas, na charneira para a Idade do Bronze. 

O campaniforme marítimo é claramente minoritário nestes conjuntos, em termos 

do número total de sítios e da sua representatividade nos conjuntos. Apenas se 

encontram fragmentos de campaniforme marítimo em 7 dos 19 sítios. Na generalidade 

dos casos, trata-se de sítios que apresentam ocupações do Calcolítico pleno, como 

Olelas, Casal Cordeiro 5 ou Penedo do Lexim. Noutros casos o campaniforme marítimo 

surge em sítios sem ocupação prévia, como em Cabecinho da Capitôa 2, Sopé do 

Cabecinho da Capitôa e Gorcinhos. O carácter restrito da circulação destas cerâmicas 

encontra-se evidenciado pela sua distribuição na área geográfica da Ribeira de 

Cheleiros. Das oito unidades de povoamento identificadas, apenas quatro registaram a 

presença de campaniforme marítimo: desde a costa (1. Ericeira / Seixal), ao troço mesial 

(3. Pipo, 4. Ribeira da Mata / Tostões) até ao interior (8. Almargem). Em termos de 

modalidades de implantação, registam-se sítios de altura, em continuidade com 

ocupações prévias, surgindo ainda em planícies e em vertente. 

O posicionamento das cerâmicas campaniformes marítimas nos níveis de 

abandono dos povoados fortificados, circunstância documentada para quase todos os 

sítios, à excepção de Zambujal, dificulta a definição arqueométrica e contextual clara.  

A evidência cronométrica de Zambujal e Leceia, parece apontar para uma 

cronologia antiga em relação ao campaniforme, a qual poderá mesmo remontar a 

meados do 3º milénio. Nesta primeira fase do campaniforme, o número de fragmentos 

marítimos é reduzido. No caso de Zambujal, apenas estão publicados os campaniformes 

marítimos (Kunst, 1987), desconhecendo-se a quantificação de campaniformes 

geométricos e incisos, com a respectiva inserção no faseamento do sítio. 

Em relação a Leceia, verificamos que, no interior da fortificação, dominam as 

cerâmicas campaniformes marítimas. Segundo J. L. Cardoso, a ocupação campaniforme 

no interior da fortificação estaria balizada entre 2600 e 2300 a.n.e (Cardoso, 1997/1998, 

p. 97). As ocupações exteriores registam menor preponderância do estilo marítimo, com 

a presença de taças tipo Palmela bem como decorações ponteadas geométricas e no caso 

da cabana EN, com decoração incisa. Permanece por compreender o enquadramento 

cronológico destas ocupações extra-muralhas, sendo provável que estas correspondam a 

um momento posterior à camada 2 de Leceia, a qual se encontra bem definida 
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cronometricamente no seu parâmetro superior, rondando o parâmetro superior 2600 

a.n.e. mas mal definida no seu terminus. 
 

QUADRO 10.18: 
ESTILOS DE CAMPANIFORME NOS POVOADOS DA RIBEIRA CHELEIROS 

Nº Sitio 
Marítimo Ponteado 

geométrico Inciso 
TOTAL 

nº % nº % nº % 
2 Quinta dos Loureiros 2 29% 3 43% 2 29% 7 

3 Casal Cordeiro 5 2 11% 1 5% 16 84% 19 

4 Casal Romeirão 0 0% 0 0% 1 100% 1 

5 Casas Velhas 3 5% 19 30% 41 65% 63 

8 Gorcinhos 0 0% 18 29% 44 71% 62 

12 Cabeço dos Palheiros 2 0 0% 0 0% 1 100% 1 

15 Cabecinho da Capitôa 2 5 31% 2 13% 9 56% 16 

16 Sopé Cabecinho da Capitôa 1 4% 4 15% 22 81% 27 

17 Pinhal Quinta Mato Grande 0 0% 0 0% 8 100% 8 

22 Penedo do Lexim 3 100% 0 0% 0 0% 3 

24 Funchal 0 0% 1 3% 29 97% 30 

26 Odrinhas 0 0% 0 0% 5 100% 5 

27 Anços 0 0% 2 29% 5 71% 7 

28 Negrais 0 0% 6 3% 177 97% 183 

30 Alto do Montijo 1 1% 14 13% 89 86% 104 

32 Olelas 8 16% 8 16% 34 68% 50 

 

Os sítios da Ribeira de Cheleiros que apresentam decorações campaniformes 

ponteadas com motivos geométricos são claramente superiores aos sítios com marítimo, 

ascendendo a 12 ocorrências. Todos os sítios que apresentavam a presença de 

campaniformes marítimos registam o grupo decorativo ponteado geométrico, surgindo 

ainda em novos sítios como Gorcinhos, Funchal, Sopé do Cabecinho da Capitôa, Quinta 

dos Loureiros, Odrinhas, Casas Velhas, Negrais ou Alto do Montijo. Com este grupo 

decorativo verifica-se, uma fase de “explosão” do número de sítios, dispersos por todo o 

território. Das unidades de povoamento identificadas, apenas uma não apresenta 

qualquer sítio com cerâmicas campaniformes decoradas com motivos geométricos 

ponteados: trata-se justamente da área da Ribeira da Mata / Tostões, unidade de 

paisagem onde se enquadra Penedo do Lexim. Os dados disponíveis parecem indicar 

que a ausência de cerâmica campaniforme que se regista no Penedo do Lexim é comum 

a toda a unidade de paisagem onde este povoado se insere. 

A disseminação do povoamento culmina no final do Calcolítico, com a presença 

de numerosas ocorrências de sítios com campaniforme inciso, num total de 17. Apenas 

em dois sítios ocorre a presença de campaniforme inciso sem outros estilos decorativos: 
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Cabeço de Palheiros 2 e Casal Romeirão. Para a generalidade dos sítios verifica-se um 

processo contínuo de ocupação, ainda que não seja possível compreender se estes locais 

foram habitados em permanência na segunda metade do 3º milénio. 

A quantificação relativa dos vários tipos de campaniforme parece ainda indicar 

que, paralelamente ao processo de expansão territorial, ocorre a generalização deste tipo 

de cerâmica nas comunidades calcolíticas. Em termos absolutos, o campaniforme inciso 

domina em quase todos os conjuntos. Como estes conjuntos são praticamente todos 

descontextualizados, não podemos compreender se se trata de ocupações sobrepostas ou 

se efectivamente estes três grupos decorativos eram usados em simultâneo. 
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CAPÍTULO 11.  
O MUNDO FUNERÁRIO 
 

“The dead are everywhere, inhabiting our memories and 
forming our world. We read or retell their stories, live in their 
houses, and work and play in the places that they created and 
used. Where we put their remains is generally a conscious and 
carefully thought-out activity by which the dead are both 
remembered and forgotten, and though these, to place reaffirm 
and construct our attitudes to death and the dead and, trough 
these, to place identity”  
 
(…) Placing the dead is one of the most visible activities 
through which human societies map out and express their 
relationships to ancestors, land and the living”  
Pearson, 1999, p. 124, 141 

 

11.1. Velhos dados, novas leituras: o Megalitismo da Península de Lisboa no século 
XXI 
 

Se a análise do povoamento registou substanciais acréscimos de informação com 

as recentes prospecções e com a arqueologia preventiva realizada na última década, a 

leitura espacial das necrópoles presentes na região mantém-se sensivelmente a mesma 

há várias dezenas de anos.  

É muito remota a detecção de novas necrópoles. Quanto a tholoi e grutas 

artificiais, podemos alvitrar a presença de alguns monumentos por cartografar, 

dependentes da contingência das remobilizações de subsolo e do achado fortuito. Um 

programa de prospecção espeleológica poderia evidenciar a existência de novas 

cavidades naturais que foram usadas como espaço sepulcral, mas não foi possível ainda 

efectivar integralmente esses trabalhos, particularmente importantes para a área do 

concelho de Sintra. Com a intensa antropização da paisagem será difícil antever a 

detecção de antas, mas a informação de natureza histórica e patrimonial pode ainda 

fornecer alguns indicadores. Parti praticamente do mesmo patamar de análise em que se 

baseou a breve análise efectuada aquando da realização da minha tese de mestrado 

(Sousa, 1998). 

Estará “condenado” o estudo do Megalitismo na área da Península de Lisboa?  

A profusão de publicações relativas ao mundo funerário de Cascais (Gonçalves, 

2005, 2008, 2009) parece contrariar essa perspectiva, confirmando-se que não são 
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necessários dados “inéditos”, para avançar em estudos analíticos e modelos teóricos. 

Estes estudos desenvolvidos por Victor S. Gonçalves propiciaram um avanço 

substancial no faseamento cronológico do megalitismo estremenho, obtendo-se um 

conjunto impressionante de novas datações absolutas: Porto Covo, Poço Velho, 

Alapraia e São Pedro do Estoril. Este corpo de datações tem permitido dar “contexto” 

aos materiais recolhidos em antigas escavações, tarefa que ainda permitirá muitos novos 

estudos, como os que foram desenvolvidos por Rui Boaventura, nomeadamente para a 

área da antropologia física (Boaventura, 2009). 

 

11.2. Viver e morrer no 4º e 3º milénio na Península de Lisboa 
 

O exercício da correlação entre o mundo funerário e do sagrado com o mundo 

doméstico permanece como um dos mais difíceis exercícios para um pré-historiador. Na 

realidade, nem o passado pode ser lido de forma exclusivamente materialista e 

cartesiana nem concebido como uma vivência exclusivamente social e simbólica. 

Podemos considerar assim que ” any practical action is also symbolic because it 

reproduces the sets of values and social relations that are embedded in cosmological 

schemes.” (Bruck e Goodman, 1999, p. 10-11). 

A separação entre estas duas esferas é patente na forma como os investigadores 

integram os dados, surgindo usualmente como referência complementar ao objecto de 

estudo. Encontramos frequentemente análises ao megalitismo regional que inserem os 

dados de povoamento como se tratasse de uma caracterização geográfica da área, não 

incorporando os dados na explicação da evolução das práticas funerárias. Por outro 

lado, os estudos centrados no povoamento, facilmente resumem a esfera do sagrado a 

um capítulo, separando-o das linhas interpretativas globais. Esta separação reflecte 

frequentemente a segregação espacial entre monumentos funerários e sítios de 

povoamento. Esta aparente patente em algumas áreas como o Megalitismo da Galiza ou 

da Bretanha, começa a esfumar-se com o desenvolvimento de novas ferramentas de 

pesquisa territorial.  
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Fig. 11.01: Sepulcros da Estremadura e indicação de sítios habitacionais, sobretudo da região de Lisboa. Mapa de 
Maia Langley in Boaventura, 2009 
 
1- Grutas de Pedreira do Sobral e Vale do Freixo 2;  
2- Grutas do Morgado, dos Morcegos, da Nossa Senhora das 
Lapas, dos Ossos, do Cadaval e Penha da Moura;  
3- Grutas da Buraca das Andorinhas e do Caldeirão;  
4- Zurrague 1;  
5- Buraco Roto 2;  
6- Cova das Lapas;  
7- Pragais;  
8- Lapa da Mouração;  
9- Buraca da Moura da Rexaldia;  
10- Gruta do Cadoiço;  
11- Grutas do Cabeço da Ministra Alta, Pena Velha, 
Mosqueiros Alta, Ervideira, Calatras Alta, Calatras Média e 
Casa da Génia;  
12- Ventas do Diabo;  
13- Lapa da Modeira;  
14- Algar do Picoto;  
15- Nascente do Almonda e Lapa da Bugalheira;  
16- Ribeira Branca;  
17- Lapas;  
18- Gruta do Rio Seco;  
19- Gruta do Vale do Touro;  
20- Algar do João Ramos;  
21- Gruta do Carvalhal de Turquel;  
22- Casa da Moira do Cabeço de Turquel;  
23- Fontes Belas;  
24- Gruta dos Ursos;  
25- Gruta das Alcobertas;  
26- Anta das Alcobertas;  
27- Raposa;  
28- Lugar do Canto;  
29- Carrascos;  
30- Algar dos Casais da Mureta;  
31- Lapa da Galinha;  
32- Gruta dos Casais do Arrife;  
33- Algar do Barrão;  
34- Marmota;  
35- Lapa do Saldanha;  
36- Ribeira de Crastos;  
37- Outeiro da Assenta;  
38- Furadouro (Amoreira de Óbidos);  
39- Malgasta;  
40- Casa da Moura;  
41- Cesareda;  
42- Lapa Furada;  
43- Outeiro de São Mamede;  
44- Serra da Roupa;  
46- Gruta das Pulgas e Lapa do Suão;  
47- Anta da Columbeira;  
48- Grutas da Senhora da Luz 1 e 2;  
49- Abrigo Grande das Bocas;  
50- Buraca da Moura;  
51- Furninha;  
52- Paimogo 1 e 2;  
53- Feteira;  
55- Rochaforte 2;  
56- Furadouro de Rochaforte;  
57- Charco (Fórnea);  
59- Salvé Rainha;  
60- Algar do Bom Santo;  
61- Furadouro;  
62- Fontaínhas;  
63- Lapa da Rainha 1 e 2;  
64- Ermegeira;  
65- Quinta das Lapas 1 e 2;  
66- Sítio dos Malhães;  
68- Quinta do Vale das Lajes;  
69- Paiol;  
70- Bolores;  
71- Abrigo da Carrasca;  
72- Portucheira 1 e 2;  
73- Fórnea;  

75- Charrino;  
76- Cova da Moura;  
77- Zambujal;  
78- Serra da Vila e Barro;  
79- Serra das Mutelas;  
80- Cabeço da Arruda 1 e 3;  
81- Cabeço da Arruda 2;  
83- Refugidos;  
85- Arruda;  
86- Pedra Furada;  
87- Juromelo;  
88- Tituaria;  
89- Lameiro das Antas;  
90- Moinho das Antas;  
91- Fojo dos Morcegos;  
92- Antas (Sintra);  
93- Samarra e Pedranta;  
94- Faião;  
97- Carcavelos;  
98- Crasto de Ponte Lousa e Grutas do Tufo e das 
Salamandras;  
99- Gruta das Salemas e povoado do Alto da Toupeira;  
100- Alto da Toupeira 1 e 2;  
101- Casaínhos;  
102- Lapa da Figueira;  
103- Monte Serves 
104- Casal do Penedo e Verdelha dos Ruivos;  
106- Praia das Maçãs;  
107- Várzea;  
108- Pedras da Granja;  
110- Folha das Barradas;  
113- Cova da Raposa;  
115- Correio-Mór;  
117- Trigache 1 a 4;  
118- Pedras Grandes e Batalhas;  
119- Conchadas;  
120- Pedreira do Campo;  
121- Tojal de Vila Chã 1 a 4, e Espargueira;  
123- Pedra dos Mouros, Estria e Monte Abraão;  
124- Carrascal;  
125- Agualva;  
126- São Martinho 1 e 2;  
127- Castanhais;  
128- Bela Vista;  
129- Monge;  
130- Porto Covo;  
132- Leceia e Moinho da Moura;  
134- Grutas e povoado de Carnaxide;  
136- Ponte da Laje;  
137- Antas (Oeiras);  
138- Alapraia 1 a 4;  
139- São Pedro do Estoril 1 e 2;  
143- Grutas de Poço Velho;  
144- São Paulo 1 e 2;  
145- Casal do Pardo 1 a 4;  
147- Rotura e Lapa da Rotura;  
150- Sampaio;  
151- Castelo de Sesimbra;  
153- Lapa do Fumo e Pinheirinhos 1 e 2;  
154- Lapas do Bugio e da Furada;  
155- Lapa da Janela 1, Lapa 4 de Maio e Lapa da Janela 3;  

  



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             492 

 
 
Fig. 11.01: Sepulcros da Estremadura e indicação de sítios habitacionais, sobretudo da região de Lisboa. Mapa de 
Maia Langley in Boaventura, 2009 
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A questão não se centra agora no sentido literal: “muitas antas, pouca gente ?” 

(Gonçalves, 2000) ou em “muita gente, poucas antas?” (Gonçalves, 2003) mas 

sobretudo na visibilidade dos dois tipos de construções. No 4º e 3º milénio parece existir 

uma tendência auto-exclusivista entre comunidades, onde a paisagem é marcada 

exclusivamente pelos monumentos funerários, como parece ter sucedido no 4º milénio e 

a situação inversa no 3º milénio, onde a questão da visibilidade e da perenidade das 

construções se centra nos chamados povoados murados: com muralhas ou com fossos. 

Apesar de podermos genericamente atestar esta tendência no 4º e 3º milénio, podemos 

ainda identificar algumas especificidades regionais.  

A elevada antropização que se regista na área da Península de Lisboa dificulta 

uma leitura definitiva, mas os dados disponíveis parecem indicar que a questão da 

visibilidade e da monumentalidade do megalitismo regional tenha assumido um papel 

muito menos pronunciado do que se verificou, por exemplo, no Alentejo Médio. A 

importância da utilização funerária de grutas naturais e o advento das grutas artificiais / 

hipogeus na Estremadura, parece indicar que a visibilidade tenha exercido aqui um 

papel distinto, destacando-se ao invés, o elevado investimento nos espólios funerários. 

Para além desta tendência, a informação disponível parece indicar que pode 

existir alguma segregação entre áreas geográficas profusamente ocupadas com 

povoados e outras, onde o número de necrópoles supera o de povoados. As áreas de 

Cascais (litoral) e de Amadora (Carenque) parecem evidenciar um número superior de 

necrópoles face a povoados, os quais apresentam uma visibilidade muito reduzida, sem 

estruturas monumentais. A área da Ribeira de Cheleiros, por seu lado, parece 

corresponder a uma situação inversa, escasseando as ocorrências de necrópoles. 

A relação entre monumentos megalíticos e povoados não pode contudo cingir-se 

a uma lógica de proximidade/distância, tal como se tratasse de uma área de captação de 

recursos. É possível que as necrópoles não se situassem muito longe da vigilância dos 

vivos, mas a lógica de acesso aos monumentos não é necessariamente limitada aos 

nossos critérios actuais de fácil transitabilidade podendo ser orientada por percursos da 

esfera do sagrado: “the shortest rout to a ritual mountain from any point on the plain is 

not taken but rather a prescribed walk in which it can be approached and seen from the 

propitious direction” (Tilley, 1995, p. 28). 

Aparentemente, existiria abundância de necrópoles na Serra de Sintra e nas suas 

imediações e rarefacção na zona mais a Norte. Esta distribuição desigual poderá 

corresponder de facto à implantação preferencial junto de uma montanha que marca a 
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linha de horizonte e que poderia ter um significado mágico-religioso. A Serra pode ter 

condicionado implantações e simbologias como as lúnulas de calcário, sobretudo 

presentes em seu redor (Alapraia, Praia das Maçãs, Baútas, Trigache, Folha das 

Barradas), mas também surgindo em monumentos setentrionais como em Pai Mogo. 

A área do Rio Sizandro (Torres Vedras) corresponde contudo ao único âmbito 

geográfico da Estremadura onde encontramos um ratio equilibrado entre povoados e 

necrópoles, com um número significativo de povoados que apresentam grande 

expressão monumental, destacando-se naturalmente Zambujal, e simultaneamente um 

elevado número de necrópoles de diferente tipologia, com a ausência do megalitismo 

ortostático. 

 
QUADRO 11.1 

Necrópoles da região do Sizandro (Torres Vedras) 

Sítio Gruta Artificial Gruta Natural Tholos Indeterminado 

Ermegeira     

Quinta das Lapas     

Casal da Lapa      

Maceira     

*Casal da Lapa  ?    

*Charrinho    ?  

Bolores     

*Casal da Serra/Borracheira    ?  

Serra das Mutelas     

Serra da Vila     

Barro     

Cabeço Arruda     

Cova da Moura     

*Cucos      

Portucheira 1     

Portucheira 2     

*Casal do Sobrigal     

 

Se considerarmos a totalidade das ocorrências (sítios escavados e prospectados), 

verificamos que existem 17 necrópoles, aos quais estão associadas 15 ocorrências 

habitacionais, quatro das quais escavadas e confirmadas (Zambujal, Penedo, Fórnea e 

Pico Agudo). Não podemos contudo efectuar uma leitura matemática destes contextos, 

até porque alguns deles são certamente anteriores. As grutas artificiais correspondem 

genericamente ao contexto funerário mais abundante na área do Sizandro, com um 

número equilibrado entre tholoi e grutas naturais.  
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Ainda que se considere o factor tempo, os dados do Sizandro apresentam um 

equilíbrio entre necrópoles e povoados muito diferentes do que se regista para 

Cheleiros, onde as evidências são muito escassas. 

Los Millares foi durante muitos anos, o exemplo isolado de um grande povoado 

calcolítico com associação directa a uma necrópole contemporânea. Desde cedo se 

compreendeu que na Estremadura, área que assumiu igualmente um papel decisivo na 

compreensão do calcolítico peninsular, não se verificava, aparentemente, esta 

associação de proximidade entre espaço sepulcral e doméstico.  

Nenhum dos grandes povoados calcolíticos estremenhos, Zambujal, Vila Nova 

de São Pedro ou Leceia, regista uma situação similar a Los Millares. Para Vila Nova de 

São Pedro, o vazio é completo e em relação a Leceia, escasseiam as evidências de 

necrópole na área imediata, apenas representadas por Monte do Castelo. O caso de 

Zambujal é distinto pois é relativamente abundante o número de necrópoles na área 

envolvente. 

Apesar de pontualmente se registar a presença de depósitos funerários em 

povoados fortificados, como sucede em Penedo do Lexim e muitos outros sítios, 

podemos considerar o afastamento da esfera doméstica com a esfera do mundo 

funerário. Ao invés, nos povoados de fossos como Perdigões, Valencina de la 

Concepcion ou Porto Torrão, o espaço cercado inclui várias necrópoles, ainda que a sua 

relação cronológica não esteja claramente definida. O caso de Perdigões é 

particularmente significativo: situado num território marcado pelo Grupo Megalítico de 

Reguengos de Monsaraz, que integra 142 monumentos funerários, Perdigões congrega 

vários sepulcros, ainda que deva ser realçado que não existe informação radiométrica 

sobre a área de fossos ou da necrópole. 

 

11.2.4. Territórios da morte em Cheleiros: uma aproximação 

 

No caso dos povoados fortificados de área Cheleiros, Penedo do Lexim e Olelas, 

a situação é semelhante aos restantes povoados fortificados estremenhos, sendo escassos 

ou inexistentes os contextos funerários na área anexa dos referidos povoados. 

Na leitura das necrópoles associadas alargamos o nosso espectro de análise para 

uma área mais vasta, na Plataforma Litoral a Norte da Serra de Sintra, até porque 

algumas das ocorrências distam poucos quilómetros da área definida para Cheleiros.  
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Fig. 11.02: Sepulcros da Ribeira de Cheleiros.  
36. Pedras da Granja; 37. Folha das Barradas; 38. Grutas de Olelas; 39. Igreja Nova; 40. Faião 
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No total foram identificadas 10 ocorrências, das quais três correspondem a 

grutas artificiais (Folha das Barradas, Praia das Maçãs e provavelmente Samarra), 

quatro grutas naturais (Serra de Olelas e Fojo dos Morcegos), uma anta (Pedras da 

Granja) e duas prováveis antas. 
 

QUADRO 11.2 
NECRÓPOLES DA REGIÃO DE CHELEIROS 

ÁREA SÍTIO GRUTA 
ARTIFICIAL 

GRUTA 
NATURAL 

THOLOS ANTA 

CHELEIROS 

Folha das Barradas     

Cova da Raposa     

Cova do Beguino     

Gruta do Arco     

Igreja Nova     ? 

Faião     ? 

Pedra da Granja     

PLATAFORMA 

LITORAL NORTE 

SERRA SINTRA 

Fojo dos Morcegos     

Praia das Maçãs     

Samarra  ?    

 

No que se refere às grutas naturais, provavelmente o mais antigo contexto 

megalítico da península de Lisboa (Boaventura, 2009), apenas se referenciam cavidades 

na Serra de Olelas e no Fojo dos Morcegos. 

A área da Estremadura tem um substrato geológico calcário que permitiu o 

surgimento de inúmeras cavidades cársicas, sobretudo na área do Maciço Calcário, 

“área calcária situada aproximadamente entre Leiria, Vila Nova de Ourém e Rio Maior” 

(Teles, 1993, p. 347). Também na Península de Lisboa surgem cavidades que foram 

utilizadas como espaços de inumação: tanto nas áreas a Norte, como no vale de Loures.  

Apesar da abundância de grutas em torno de Mafra, também neste domínio se 

verifica um vazio no espaço concelhio. A análise toponímica indica a presença de 

nomes como Covões (Carapinheira), N. Sra. da Lapa, Cruz da Lapa (Murgeira), Lapa da 

Serra (Sra do Ó); Cova do Lino (Fonte Boa dos Nabos); Casal das Lapas (Malveira); 

Cova da Porca (Praia dos Cochos) e outros tantos deve ser investigada.  

A existência de cavidades cársicas no vale da Calada, junto a Olelas, já é 

conhecida desde o século passado devido aos trabalhos de Carlos Ribeiro. Desde essa 

época, apenas se fizeram breves incursões nas grutas, revendo-se os materiais 

arqueológicos recolhidos no século XIX (Correia, 1914; Nogueira, 1933; Ferreira, 
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1977). Está ainda por realizar um trabalho de escavação sistemático destas cavidades 

tão próximas do povoado de Olelas.  

No vale da Calada, conhecem-se três grutas: Cova da Raposa, gruta com dupla 

abertura com um conjunto de galerias e corredores nos quais foram recolhidos materiais 

dispersos incluindo pedra lascada, afeiçoada, cerâmica lisa e campaniforme (taça tipo 

Palmela), elementos de adorno (contas de pedra verde e botão com perfil em V) e fauna; 

Cova do Beguino, pequena gruta, muito estreita com materiais semelhantes aos da Cova 

da Raposa, mas também com cerâmica impressa e incisa de tradição antiga; Gruta do 

Arco, cavidade de corredores sinuosos, explorada muito parcialmente por Carlos 

Ribeiro. Em Olelas, o substrato geológico calcário e a presença de cavidades cársicas, 

forneceu um espaço sepulcral natural para inumação. A relação povoado fortificado – 

gruta natural é frequente em vários povoados fortificados (Columbeira, Pragança e 

mesmo Leceia), mas o significado do uso desses espaços funerários é distinto da 

construção de monumentos megalíticos, até porque, em todos os casos, é escassa a 

informação do tipo de utilização funerária a nível das práticas rituais e do seu 

enquadramento cronológico. 

A gruta do Fojo dos Morcegos apenas teria tido uma ocupação tardia 

(campaniforme), mas também aqui os trabalhos realizados foram preliminares.  

Apesar do reduzido número de cavidades conhecido e investigado para esta área 

podemos constatar a continuidade de ocupação, à semelhança do que sucede em outras 

partes da Península de Lisboa (por exemplo no Vale do Sizandro).  

 

No que respeita às antas na Península de Lisboa, o seu número é muito limitado 

“rondando as duas dezenas” (Boaventura, 2009, p. 35). Surgem esporadicamente em 

zonas para além da Grande Lisboa e estão virtualmente ausentes de importantes zonas 

de ocupação pré-histórica como no vale do Sizandro (Torres Vedras). Construídas em 

matérias mais frágeis do que o granito utilizado em outras partes do país, e implantadas 

numa área de intensa e antiga actividade antrópica, os monumentos megalíticos desta 

zona deverão ter sido objecto de muitas agressões limitando o número de antas 

actualmente conhecidas. Apesar dos dados obliterados, é inegável que nesta área 

existiria um número reduzido de antas, em contraste com o que sucede em outros sítios.  

De todos os monumentos funerários existentes na Península de Lisboa, as antas 

seriam as únicas a desempenhar um verdadeiro papel de monumentalidade, com uma 

altura considerável, apesar da fragilidade dos seus ortóstatos, e com uma afirmação 
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positiva sobre a área envolvente, em contraste com as grutas artificiais e talvez mesmo 

com os tholoi que deveriam ter um tumulus de menores dimensões. 

Recentes análises cronométricas permitiram situar os primeiros monumentos 

ortostáticos em meados do 4º milénio a.n.e. (Boaventura, 2009, p. 367), com um 

número mais restrito de inumações na fase dos “construtores” e uma tumulação com 

mais indivíduos na 1ª metade do 3º milénio a.n.e. A interpretação destas diferenças foi 

efectuada através dos dados antropológicos, vantagem da Península de Lisboa em 

relação a outras áreas megalíticas: apesar das diferenças em número de indivíduos não 

existe uma selectividade de carácter etário ou de género, indicando eventualmente a 

existência de linhagens em associação a monumentos específicos (idem, ibidem, p. 

415), hipótese ainda a confirmar, considerando a escassez de contexto com dados 

“estratigraficamente” fiáveis. 

Na área da Ribeira de Cheleiros apenas se conhece actualmente a anta das 

Pedras de Granja, embora sejam abundantes os indícios da sua presença. 

Já Estácio da Veiga havia salientado a importância destes topónimos na área 

envolvente do Penedo do Lexim (Veiga, 1879): “se os quatro referidos logares 

chamados Antas, distando uns dos outros poucos kilómetros, deixam presumir que não 

longe d’elles houvesse população em tempos remotos, não parece inverosímil que entre 

si poderiam ter tido alguma comunicação” (Idem, ibidem, p. 30). A existência de uma 

formação geológica basáltica junto da localidade do Lexim é contudo interpretada por 

Estácio da Veiga como “trilitho” dedicando extensa descrição sobre esse “monumento” 

e efectuando mesmo um croquis (Idem, ibidem, p.16). Trata-se claramente de uma 

formação natural mas o coberto vegetal da área impede que se averigúe da existência de 

materiais arqueológicos nas suas imediações,  

A história da investigação das antas da Península de Lisboa está marcada pelo 

labor da “Comissão Geológica do Reino”, nomeadamente na obra de Carlos Ribeiro, 

Estudos Prehistoricos em Portugal: Noticia de algumas estações e monumentos 

prehistoricos. II - Monumentos megalithicos das visinhanças de Bellas (1880). Na área 

de Lisboa regista-se a detecção e escavação das antas de Monte Abraão, Estria, Pedra 

dos Mouros, Carrascal, Pedras Grandes, Alto da Toupeira 1 escavadas entre 1875 e 

1878 (Boaventura, 2009, p. 28). 

Com este contexto, a detecção nos arquivos do Instituto Geológico e Mineiro de 

documentação relativa a pesquisas em Mafra efectuadas pela Comissão Geológica não 

constituiu uma total surpresa (agradeço a Ana Melo que detectou a documentação e a 
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compilou), até porque a presença de colectores em Mafra estava documentada pela 

existência de uma colecção de materiais em depósito e publicados no Guia Descritivo 

(Ferreira, 1966).  

O caderno de campo de Joaquim Scolla, colector dos Serviços Geológicos, que 

permaneceu em Mafra entre 22 de Junho e 19 de Julho de 1879, relata com pormenor os 

levantamentos de campo e com surpresa regista-se a descrição de uma anta na Igreja 

Nova, junto ao Penedo do Lexim, e que aqui se transcreve: 

 

“23-6-79 
Ex.mo.Sr., 

Hoje segunda-feira 23 de Junho de 79 / fomos percorrer a ribeira que nasçe na Igreja / 
Nova, e a uns 300m, a SeO, encontramos, / parece-me, um dolmen, e junto xx ao 
dolmen, encontramos huma ponta de faca de sílex piquena, do comprimento de 0,02 m 
dois centímetros) e uma parte / maior d’uma setta com o mesmo comprimento / da 
faca.” 
 
“24-6-79 
Hoje 24 de Junho de 79, exploramos a ribeira / 300m, a S30O da torre da Igreja Nova. 
Na terceira carga da Ribeira / que nasce na Igreja Nova no logar da Igreja / Nova. 
(croquis) 
Todas as pedras que formam o dólmen estão / salientes apenas dois palmos, mas 
parecem estarem / fundos. Não posso dizer a largura das pedras / o que não se vê fora 
da terra, a mais larga, terá 0,50m” 
 
Cs de V.Exa 

Joaqm  Scolla 
 

As referências à anta da Igreja Nova resumem-se a estas duas notas. Joaquim 

Scolla dirige-se directamente a Carlos Ribeiro e estranhamente não há 

desenvolvimentos posteriores. Tendo este documento sido detectado numa fase final da 

realização deste trabalho não foi possível efectuar a sua completa investigação, ainda foi 

efectuado um reconhecimento da área descrita por Joaquim Scolla, que não se encontra 

urbanizada. Apesar de se localizar na aldeia da Igreja Nova que recentemente tem 

conhecido um grande crescimento urbanístico, existem assim possibilidades de 

detecção. Não foi efectuado uma completa prospecção mas pudemos confirmar que o 

local indicado por Scolla teria ligação visual directa com o Penedo do Lexim. 

Não possuo qualquer indicação se Carlos Ribeiro terá efectuado reconhecimento 

de terreno a partir da indicação do colector Scolla. Deve ser recordado que existe um 

caso de uma possível anta no Zambujal (Loures) referida pelo colector António Mendes 

e que posteriormente foi objecto de tentativa de relocalização, infrutífera, por M. C. 
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Santos e O.V. Ferreira (Boaventura, 2009), existindo a possibilidade de uma incorrecta 

interpretação de blocos basálticos. Assim, a identificação deste documento deve ser 

considerada com prudência, aguardando-se uma completa pesquisa documental noutras 

fontes do Instituto Geológico e Mineiro e um levantamento de campo exaustivo. 

Para além desta possível anta, em área muito próxima do Penedo do Lexim, 

existe informação que J. L. Cardoso e A. M. Soares identificaram uma provável anta no 

Faião (Boaventura, 2009). 

A documentação antiga é também um bom indicador para identificar este tipo de 

monumentos. Já em inícios do século, Pedro de Azevedo publicou um documento 

datado de 1610 que refere uma anta no sítio do Casal de Malfornos (concelho de Mafra, 

na fronteira com o concelho de Sobral de Monte Agraço, fora da área de Cheleiros), 

referindo-se aqui que: “deste caminho vay partindo direyto as outras pedras das antas 

que estão mais açima do dito casal contra o leuante honde estão sete pedras grandes de 

Redondo e hua deytada no chão antre ellas” (Azevedo, 1905, p. 164). Esta descrição 

parece corresponder ao esquema clássico de construção das antas. Nos anos 90, observei 

um amontoado de lajes calcárias de média dimensão (hipotéticos esteios) e recolhi um 

fragmento de pedra polida, mas em visita ao local já em 2002, os referidos blocos 

tinham sido remobilizados para construção de um estradão. 

A abundância de topónimos como Anta, Casal das Antas em vários pontos do 

concelho é sugestiva de uma eventual presença, muito embora este possa representar o 

único vestígio. Estácio da Veiga analisa a designação “Peras Pardas” associando-o esta 

designação a uma derivação de “Pedras Pardas”. Também o sítio de São João das Covas 

poderia ter algum significado, não apenas pela referência a covas, mas também porque o 

mesmo refere a presença de um menir neste local. Em ambos casos, a prospecção não 

foi esclarecedora.  

Em relação aos topónimos de anta do concelho de Mafra, foi efectuado um 

levantamento de campo, com contactos directos com a população local: 

• Antas (Azueira): Após contacto com a população, verificamos que nenhum 

inquirido se lembrava da existência de “pedras antigas” ou antiguidades de outro género 

naquela localidade. A única referência que eventualmente poderá corresponder a essa 

ocorrência remetia para a destruição de um aglomerado pétreo, no centro da povoação, 

quando do alargamento da estrada principal. 

• Antas (Montemuro). Não havendo registos cartográficos de um lugar assim 

denominado, deslocámo-nos à povoação de Montemuro para obter informações orais 
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que nos pudessem esclarecer acerca deste topónimo. Na povoação foi-nos dada uma 

indicação vaga da existência de um lugar com esse nome. Estando relativamente 

próximo da Anta de Carcavelos (Loures), pode ter existido migração toponímica ou 

existência de outro monumento. 

• Antas (Santa Eulália): Em contacto com a população todos foram unânimes na 

localização do lugar denominado Antas. Deslocámo-nos ao terreno, com densa 

vegetação (silvas e vegetação rasteira), mas não foi identificado qualquer tipo de 

monumento funerário. 

 

Na parte meridional da área da Ribeira de Cheleiros situa-se a anta de Pedras da 

Granja também conhecida por Pedras Altas (Zbyszewski et al., 1977), Pedra Erguida, 

Pedras Brancas ou de Meirames (Serrão, 1982-83), e Várzea (Cunha e Silva, 2000). Este 

monumento foi intervencionado sucessivamente por Cunha Serrão (1982-83) na década de 

50 e pela equipa dos Serviços Geológicos de Portugal na década de 70 Zbyszewski et al., 

1977). Segundo a (re)leitura efectuada recentemente por Rui Boaventura, o monumento 

apresentaria planta poligonal de sete esteios (Boaventura, 2009, p. 177), não existindo 

evidências da presença de corredor.  

Os estudos antropológicos apontam para um número mínimo de apenas 16 

indivíduos, embora a dispersão de materiais e o “desaparecimento” de algumas peças 

coloque este universo subavaliado. Confrontando o espólio publicado com os conjuntos 

depositados nos Museus Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e dos Serviços 

Geológicos, registam-se consideráveis falhas (idem, ibidem), estando provavelmente um 

dos vasos marítimos depositados em Mafra, uma peça com a indicação PG com a indicação 

de proveniência extra-concelhia. Este monumento foi recentemente datado (Boaventura, 

2009), incluindo evidências de uma utilização da primeira metade do 3º milénio: Beta-

225171: 2860-2470 cal BC 2 σ (Boaventura, 2009, p. 4 Anexo). Apesar das lacunas do 

registo estratigráfico e da dispersão do espólio, pode-se avançar com uma cronologia de 

construção ainda na segunda metade do 4º milénio e uma utilização no 3º milénio 

provavelmente até “ao terceiro quartel do 3º milénio” (Boaventura, 2009, p. 183), 

registando-se a ausência de campaniforme inciso ou de motivos geométricos. 

Este monumento insere-se em plena “plataforma litoral a Norte da Serra de Sintra” 

encontrando-se posicionada relativamente próxima ao núcleo da Granja. 

Em relação às grutas artificias ou hipogeus, a detecção de monumentos deste 

tipo é de extrema dificuldade, só sendo identificáveis num processo de destruição ou no 
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caso de se tratar de um complexo de cavidades, onde a identificação se faz por arrasto. 

A zona de protecção alargada que o Penedo do Lexim apresenta, constitui um factor de 

conservação do território antigo, permitindo uma leitura da micro-topografia e dos 

recursos explorados, mas reduz a probabilidade de achados casuais do tipo necrópole, 

como a que sucedeu para Monte Canelas ou Sobreira de Cima. 

Esta fragilidade levou a uma investigação demasiado antiga da generalidade das 

grutas artificiais. Já no século XIX foram identificados e escavados sítios como Casal 

do Pardo e Folha das Barradas, e ao longo da 1ª metade do século XX a maior parte das 

grutas artificiais (Carenque, Cabeço da Arruda, Quinta das Lapas e Ermegeira, Alapraia 

e S. Pedro do Estoril, Praia das Maçãs). Os recentes trabalhos de Victor S. Gonçalves na 

Gruta 3 e no Largo Afonso do Paço em Alapraia (Gonçalves, 2009) revestem-se de 

grande importância, face à escassez de intervenções recentes. 

No território do concelho de Mafra não foi identificado qualquer monumento 

deste tipo, apesar do substrato geológico calcário. As numerosas tulhas referidas por 

Estácio da Veiga indicam-nos a existência de cavidades (silos ?). Até uma prova em 

contrário, a ausência de grutas artificiais em Mafra é tanto mais inexplicável quanto se 

sucedem as grutas nas fronteiras concelhias, podendo apenas reflectir a investigação da 

zona. Em Sintra, na margem esquerda da Ribeira de Cheleiros, situam-se alguns 

monumentos com esta tipologia, nomeadamente Folha das Barradas e na área anexa 

situa-se Samarra e Praia das Maçãs. 

O monumento da Folha das Barradas reveste-se de particular significado pois 

situa-se perto dos povoados do Alto do Montijo, de Lameiras e nas imediações do 

Penedo da Cortegaça, não estando muito distante do Penedo do Lexim. A sepultura da 

Folha das Barradas foi identificada no decurso da abertura de uma estrada na Granja do 

Marquês, tendo sido então sumariamente investigada por Carlos Ribeiro (1880). Esta 

identificação fortuita obliterou muita informação que mesmo então poderia ter sido 

recolhida, sendo a descrição de Carlos Ribeiro a única fonte disponível. A 

especificidade formal, que este monumento aparentemente teria, coloca algumas 

reservas na denominação a adoptar: gruta artificial ou outro tipo de monumento 

megalítico compósito?  

Segundo Carlos Ribeiro, a Folha das Barradas “é uma caixa aberta no solo 

natural formado de calcareo branco e marcas verdoengas com cerca de dezenove (?) 

metros de comprimento, e orientado na linha EO (...) Da parte do nascente começa esta 

sepultura por uma cavidade de forma cylindrica, com seis decimetros de média altura e 
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quatro metros de diametro, fazendo-se representar na parte restante por um canal de 

paredes verticaes, mas de secção variavel (Ribeiro, 1880, p. 78). A Folha das Barradas 

seria bastante longa (semelhança com Alapraia I) e corresponde a uma morfologia 

semelhante às demais grutas artificiais conhecidas para a área da Península de Lisboa e 

Setúbal. Usualmente estes monumentos constituem-se em núcleos (Alapraia, S. Pedro 

do Estoril, Palmela, Tojal da Vila Chã, Quinta das Lapas...). O seu carácter isolado 

monumento poderá reflectir a forma como este monumento foi identificado, durante o 

acto da sua destruição. 

Na Folha das Barradas, estamos perante um caso de utilização restrita no tempo 

e com um espólio reduzido, que parece indicar um pequeno número de inumações. 

Carlos Ribeiro propõe a existência de 12 inumações, incluindo quatro (4) crianças. Os 

estudos antropológicos efectuados por Ana Maria Silva e Rui Boaventura apontam para 

um número mínimo de 33 indivíduos (Boaventura, 2009, p. 296). Nas descrições das 

inumações na câmara (única área utilizada com esse fim) parece antever-se uma 

distinção dos enterramentos: “estava repartida em compartimentos limitados por septos, 

cujas paredes divisorias eram formadas por lages delgadas da formação cretacea 

visinha, mas sem aparelho, ou taes quaes foram arrancadas da pedreira. Foi dentro 

d’estes compartimentos que se encontraram os restos de esqueletos humanos e a sua 

respectiva mobilia funerária” (Ribeiro, 1880, p. 80).  

Apesar de tipologicamente surgirem alguns materiais que podem remeter para o 

4º milénio, a datação obtida indica a primeira metade do 3º milénio sendo 

contemporâneo do Penedo do Lexim: Beta-234135 cal BC 2 σ (Boaventura, 2009, p, 5 

Anexos). Existentes na Estremadura, Extremadura, Algarve e Andaluzia (e 

recentemente no Baixo Alentejo), as grutas artificiais e hipogeus podem ter uma génese 

no Neolítico Final, anteriormente aos tholoi calcolíticos, e mantém-se em utilização ao 

longo do 3º milénio, sendo revisitados pelas comunidades portadoras do vaso 

campaniforme. 

Samarra também se encontraria bem próxima da área de Cheleiros: outra 

sepultura destruída da qual apenas se registam os artefactos e a localização. Implantada 

junto à costa (de alguma forma paralelizável ao que sucede em S. Pedro do Estoril) 

apresenta um conjunto artefactual notável, representativo da diversidade de influências 

da área em estudo, consubstanciado nos artefactos votivos e nos artefactos de 

proveniência longínqua como o marfim ou a pedra verde. A datação obtida indica a 
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segunda metade do 3º milénio: Sac-1827 – 2470-2060 cal BC a dois sigmas 

(Boaventura, 2009, p. 4 Anexos). 

 

No que concerne à distribuição dos tholoi da área, verifica-se a sua total 

ausência da Ribeira de Cheleiros. Com efeito, os tholoi concentram-se em áreas 

relacionadas com a Serra de Sintra (S. Martinho, Monge, Trigache, Bela Vista), 

existindo ainda o tholos da Praia das Maçãs (junto ao mar) e o da Tituaria (mais 

próximo do vale do Tejo). 

Os monumentos de falsa cúpula (tholoi) são construídos e utilizados ao longo do 

3º milénio a.C. por comunidades que também utilizam outro tipo de monumentos 

funerários, como as grutas artificiais e as antas. Estes monumentos surgem em vários 

pontos do Sul Peninsular, com ligeiras diferenças estruturais, surgindo isolados 

(Tituaria, Pai Mogo, Barro, Monge), agrupados (S. Martinho de Sintra, Alcalar) ou 

acoplados a outros monumentos como em Praia das Maçãs. As suas variantes foram 

definidas por Victor S. Gonçalves (1989). Rui Boaventura propõe que estes 

monumentos se implantem em áreas com domínio de paisagem, quer em topo como 

Barro e Monge quer em vertentes como Tituaria (Boaventura, 2009). 

O acidentado relevo entre a área de Cheleiros e a área da Tituaria parece indicar 

que este monumento não estará correlacionado com os povoados desta área. Este tholos 

situa-se a meia distância entre o Atlântico e o Tejo, sendo mais acessível o caminho até 

ao rio.  

 

Dez anos volvidos sobre a primeira análise efectuada para as necrópoles de 

Cheleiros (Sousa, 1998), que mudanças temos no panorama traçado? 

Apesar de alguns trabalhos de campo, os progressos situam-se essencialmente na 

obtenção de datações de radiocarbono. Passamos de um pequeno conjunto de 17 para 69 

datações, em muito contribuindo os trabalhos de Victor S. Gonçalves para Cascais 

(Gonçalves, 2009) e de Rui Boaventura para as antas (Boaventura, 2009). A associação 

de datas a espólios, mesmo que proveniente de escavações antigas, tem permitido afinar 

leituras. Nas necrópoles, como nos povoados, não basta escavar um contexto com 

métodos modernos, é também necessário proceder ao estudo integrado da informação já 

recolhida. 

No caso da Ribeira de Cheleiros e Plataforma Litoral a Norte da Serra de Sintra, 

a cronologia absoluta obtida nos vários sepulcros centra-se toda na 1ª metade do 3º 
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milénio, à excepção de Praia das Maçãs. Parece que a concentração de povoamento que 

se regista na primeira metade do 3º milénio não tem equivalente ao nível das 

necrópoles, registando-se sobretudo o uso de grutas artificiais. 

Para Penedo do Lexim, foi efectuada uma prospecção sistemática do território 

envolvente, incluindo não apenas as clássicas prospecções de âmbito arqueológico, por 

mim conduzidas desde as primeiras campanhas de escavação, mas também prospecções 

de âmbito geoarqueológico (Angelluci, 2006; Gomes, 2007). Foram ainda analisados os 

microtopónimos da região envolvente. Para além do caso da possível anta da Igreja 

Nova não foi detectada qualquer outra ocorrência nas imediações do Penedo do Lexim. 
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CAPÍTULO 12.  
O NOME DAS COISAS: POVOADOS, FORTIFICAÇÕES, 
RECINTOS, MONUMENTOS, ALDEIAS E QUINTAS 
 

“No excavamos yacimientos, excavamos conceptos” 
Marques Romero e Jimenez Jaimez, 2008 

 

Como se de uma questão exclusivamente semântica se tratasse, dar nome às 

estruturas pétreas verticais que definem recintos murados, é actualmente uma opção 

teórica basilar para o investigador do 3º milénio a.n.e. na Península Ibérica. 

É apenas no final do presente trabalho que é apresentada e explicada a 

nomenclatura que foi usada em todo o corpo do texto. As expressões «muralha», 

«fortificação», «povoado» são frequentemente utilizadas, denunciando a opção 

metodológica da autora.  

Assumidamente, não adoptei a designação “recinto murado”, usando-se 

fundamentalmente a designação “sítio fortificado”. A adopção de expressões já 

vulgarizadas no discurso arqueológico foi a opção efectuada, procurando minimizar a 

proliferação de novas designações (nomeadamente de âmbito artefactual). Apesar de 

manter o léxico arqueológico vulgarizado, proponho-me contudo a efectuar um curto 

exercício de análise conceptual. 

Neste exercício de conceitos, o âmbito de análise está naturalmente centrado no 

Penedo do Lexim e nos sítios fortificados estremenhos, escala que frequentemente é 

transgredida na esfera peninsular. A interpretação destas estruturas requer, 

simultaneamente, uma confrontação com a totalidade do registo arqueológico 

contemporâneo: analisar separadamente os sítios com fortificações reduz o seu 

significado face ao cosmos envolvente. O caso da área da Ribeira de Cheleiros é 

paradigmático: em 39 sítios identificados, apenas dois apresentam seguramente 

muralhas, mas é impossível interpretar Penedo do Lexim e Olelas separadamente dos 

restantes sítios contemporâneos. 

Partindo dos diversos ângulos de leitura que as estruturas pétreas tipo muralha 

têm sido alvo, efectua-se uma análise dos vários significados, começando de um âmbito 

geral (conceito de aberto e fechado), com incidência específica nas estruturas e as suas 

características, caracterizando os indicadores de vivência dos sítios com muralhas: os 

indicadores da vida, da morte e do âmbito ritual e reflectindo sobre as circunstâncias 

sociais e económicas relacionadas com a fundação e abandono destas estruturas. 
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12.1. O conceito de aberto e fechado 
 

O primeiro nível de análise é abrangente, com uma separação clara entre os 

sítios abertos e fechados. Entre os sítios que se encontram na segunda categoria 

inserem-se os sítios com muralhas e com fossos, comungando de uma mesma 

concepção de definição do espaço, com o estabelecimento de barreiras físicas que 

efectuam a dialéctica “dentro e fora”, podendo conceber-se a “restricciones de acesso 

aplicables a comunidades enteras o, quizá, solo a grupos de sexo y / o edad” (Marques 

Romero, 2007, p. 33). As barreiras físicas, para além de definirem a relação com o 

exterior, afectam ainda o relacionamento social intracomunitário (Monks, 1997, p. 9). 

O próprio conceito de aberto e fechado deve ser usado com prudência, não sendo 

avisado usar liminarmente uma perspectiva dicotómica do real. O caso dos povoados do 

Neolítico final da área da Ribeira de Cheleiros disso é exemplo: trata-se de sítios sem 

limites artificiais de definição de um espaço usado, mas a ocupação sistemática de áreas 

com “campos” de afloramentos (calcários ou vulcânicos) permite uma delimitação 

natural dos espaços. Embora a vertente “defesa” e “controlo de paisagem” esteja 

ausente, não podemos admitir totalmente que sítios como Negrais, Funchal ou Anços 

sejam classificados como abertos.  

A definição de sítio aberto é bastante mais arriscada do que a de sítio fechado, 

sendo necessária uma intervenção de larga escala para a sua caracterização rigorosa. 

Entre os sítios de Cheleiros apenas podemos claramente caracterizar como “abertos” os 

sítios com campaniforme, como Casal Cordeiro 5, onde não se se identificaram 

quaisquer obstáculos artificiais ou naturais. Nesta perspectiva, recorde-se que na 

Andaluzia, até à década de 80, se caracterizam os sítios com estruturas negativas como 

sítios abertos inserindo-os na “Cultura de Los Silos” (Carrilero, Martinez e Martinez, 

1982) e apenas posteriormente, após as intervenções em Papa Uvas e Valencina de la 

Concepción, se identifica à escala peninsular, a tipologia de sítios “fechados” por 

fossos. 

Apesar da existência de alguns sítios de fossos de cronologias antigas (Passo di 

Corvo, Mas d’Is, Vale de Ambrona), parece que terá havido uma tendência geral de 

associar sítios abertos ao início do Neolítico, com delimitação externa no 4º e 3º milénio 

e sítios abertos aos finais do Calcolítico / Idade do Bronze antigo. 
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12.2. Sítios fechados: recintos de fossos e de muralhas. Uma perspectiva 
comparativa 

 

“How can I so glibly include so much agency, such diverse 
construction work, such variety of context, by the use of s single 
concept? Perhaps all enclosure enclose, but this is done to 
varying degrees”  

Whittle, 2006, p. 16 
 

Entre os sítios fechados, ou seja, aqueles que se encontram definidos fisicamente 

por um obstáculo concreto, encontramos no Neolítico e Calcolítico duas soluções 

distintas: os sítios com muralhas e os sítios de fossos. Apesar de partilharem um fundo 

comum de conceptualização de espaços, registam contudo diferenças notáveis.  

O carácter difuso em termos geográficos de sítios “fechados”, e a sua longa 

duração (do 7º milénio ao 2º milénio a.n.e.) resulta na existência de diferentes 

significados sociais, e mesmo culturais e simbólicos, sendo difícil identificar uma razão 

específica para a sua existência (Parkinson e Duffy, 2007). A própria diversidade de 

designações usadas em língua inglesa para estas estruturas é reveladora da dificuldade 

em unifica-las num conceito abrangente: Causewayed camp, Causewayed enclosures, 

Enclosure, Enceinte, Fortification, Hillfort, Neolithic camps, System ditches (Parkinson 

e Duffy, 2007, p. 102). Estas designações correspondem a sítios com distintas tipologias 

e, provavelmente, a funções diferenciadas com maiores ou menores indícios de vivência 

residencial (Whittle, 1988). A inadequação da designação “enclosures” tem sido 

também referida na escala peninsular. A propósito de Marroquies Bajos, refere-se que a 

tradução da designação enclosure remete para três acções: cercar, circundar e incluir 

(Castro Lopez e Zafra de la Torre, 2008), o que, em sentido literal, exclui os fossos de 

per se: “los enclosures, en una problemática traduccion en el sentido de incluir, no 

habrian referencia tanto a los próprios fosos, como a la superfície compreendida dentro 

de los mismos (Castro Lopez e Zafra de la Torre, 2008, p. 149). Marques Romero e 

outros investigadores sustentam a designação de “recintos prehistoricos atrincherados 

(RPA) como sinónimo castellano de los ditched enclosure ingleses o enceintes fosses 

franceses” (Marquez Romero e Jimenez Jaimez, 2008, p. 160), estando actualmente 

generalizada à escala ibérica, a designação «recinto de fossos». 

O carácter disseminado em toda a Europa dos recintos com fossos ganhou 

visibilidade nos finais do século XX com a generalização dos projectos de salvaguarda 

do património arqueológico, tendo-se ampliado largamente a amostragem desde a 
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Hungria à Andaluzia. No que se refere aos sítios com muralhas, a sua distribuição 

geográfica é consideravelmente mais restrita, em termos geográficos (Mediterrâneo) e 

em termos cronológicos (3º milénio), podendo contudo existir soluções alternativas, 

como as fortificações de madeira da Bélgica (Keeley e Cahen, 1989). A leitura 

comparativa extra-europeia pode sugerir que o aparecimento de estruturas de 

delimitação não é universal, como parece indicar a sua ausência nas comunidades 

produtoras do Próximo Oriente, nomeadamente no PPNB (Parkinson e Duffy, 2007, p. 

119). 

Sem rejeitar uma visão abrangente deste fenómeno, parece-me fundamental 

focar o ângulo de leitura numa perspectiva regional, o que representa, à escala deste 

trabalho, a Península Ibérica. Também neste âmbito geográfico verificamos diferenças 

consideráveis entre sítios com fortificações e com fossos, ao nível da sua arquitectura, 

cronologia, distribuição, implantação, dimensão e, provavelmente, funcionalidade. 

 

No que respeita ao enquadramento cronológico, verificamos que os sítios de 

fossos apresentam cronologia mais antiga do que os sítios com muralhas. Na Península 

Ibérica, estão presentes em Mas d’Is (Bernabeu Auban et al, 2003) ou em Ambrona 

(Rojo et al, 2008), em contextos com fossos que remontam ao 6º milénio, enquanto os 

sítios fortificados apenas estão documentados a partir de inícios do 3º milénio. O 

terminus destes sítios é também diferenciado. Registam-se sítios de fossos durante todo 

o 2º milénio, ainda que diferentes dos anteriores, enquanto os primeiros sítios 

fortificados “colapsam” na segunda metade do 3º. Em relação aos sítios de fossos da 

Idade do Bronze, têm vindo a ser recentemente intervencionados numerosos contextos 

identificados nas acções de minimização do plano de rega do Alqueva.  

Partilhando um fundo estrutural semelhante, os sítios com fossas apresentam 

diferentes morfologias e significados ao longo da cronologia. Nesse sentido, o sítio de 

Mas d’Is é distinto dos congéneres do 3º milénio ao nível da organização do espaço, 

referindo-se que “sí parece concluirse del caso de Mas d’Is es que debemos abandonar 

la equivalencia fosos = delimitación del hábitat o fortificación”. (Bernabeu Auban et al, 

2003, p. 48). Parece importante restringir o campo de análise aos contextos de fossos da 

segunda metade do 4º e 3º milénio. 

 

Ao nível da distribuição geográfica, a Península Ibérica regista uma presença 

disseminada por todo o território de recintos calcolíticos, embora os sítios de fossos 
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apresentem distribuição mais restrita, provavelmente reflectindo mais a dificuldade em 

detectar este tipo de estruturas do que a sua inexistência. Até finais dos anos 70, 

também os povoados fortificados estavam quase exclusivamente concentrados em duas 

áreas regionais (Sudeste e Estremadura), cartografia que se alterou substancialmente 

com a realização de novos projectos no Alentejo e Algarve (Gonçalves, 1989) e no 

Norte (Jorge, 1993). 

Apesar das dificuldades de detecção dos sítios de fossos, devemos reflectir sobre 

a ausência deste tipo de sítios na Estremadura. Como já foi referido, face à quantidade 

de trabalhos de remoção de terra na Área Metropolitana de Lisboa e à antiguidade da 

actividade arqueológica nesta região, parece pouco razoável avançar com uma 

explicação exclusivamente baseada na dificuldade de detecção deste tipo de estruturas. 

O caso de Gonçalvinhos, na área da Ribeira de Cheleiros, não é suficiente para inverter 

o vazio dos sítios com fossos na Estremadura, sendo contudo essencial efectuar a 

datação absoluta deste contexto, tipologicamente inserido numa fase pré-calcolítica.  

A coexistência de sítios de fossos com sítios com muralhas, na mesma área 

geográfica, parece evidenciar que, no caso peninsular, escavar fossos e construir 

muralhas não são opções determinadas pelas condições paleoambientais, 

correspondendo claramente a soluções culturais interdependentes e não necessariamente 

auto-exclusivas. Este mosaico arquitectónico está bem patente nas soluções regionais 

identificadas no Alentejo Central, junto ao Guadiana, nomeadamente na área de 

Reguengos de Monsaraz com a coexistência de Perdigões (Lago et al, 1998), com 

Monte Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 1988/89) ou as estruturas mistas de San Blas 

(Hurtado, 2004) em associação com os sítios com muralhas de Porto das Carretas (Silva 

e Soares, 2002; Soares, Soares e Silva, 2007) e Monte do Tosco (Valera, 1999; 2000). 

 

A implantação destes dois tipos de sítio é também diferente. Os sítios 

fortificados apresentam claramente uma implantação de altura, enquanto os povoados 

com fossos apresentam, genericamente, uma implantação sem destaque na paisagem.  

A questão da visibilidade dos sítios e do seu domínio da paisagem tem 

conhecido variadas perspectivas. Podemos considerar que, independentemente do 

ângulo de leitura, os sítios fortificados dispõem de uma elevada visibilidade. Não é 

possível determinar com segurança se a estratégia de implantação foi norteada para ver 

ou ser visto, embora possamos considerar que a questão da visibilidade não foi o único 

critério a determinar a implantação dos sítios, a avaliar pela existência de outros sítios, 
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nas suas proximidades, que apresentam melhores condições de “domínio” visual. A 

situação dos sítios de fossos é completamente distinta: com implantações em áreas 

planas ou em suaves vertentes, a visibilidade não parece constituir um factor crítico na 

sua localização. Contrariamente ao que sucede com sítios fortificados que apresentam 

um único padrão de implantação, os recintos de fossos evidenciam grande diversidade 

de modalidades de implantação, referindo-se por exemplo, a associação entre sítios de 

fossos e linhas de água, como parece suceder em Porto Torrão, Valencina de la 

Concepción, Águas Frias ou Marroquíes Bajos.  

 

A proximidade dos cursos de água levou alguns autores a propor uma 

funcionalidade para os recintos de fossos relacionada com a drenagem, nomeadamente 

para Papa Uvas e para Marroquíes Bajos (Zafra, Hornos e Castro, 1999). A questão da 

função de recintos de fossos e de muralhas constitui o eixo central do debate de ambos 

os sítios, no que se refere a muralhas (Jorge, 1994; Gonçalves, 2004) e no que se refere 

a sítios de fossos (Marques Romero, 2008). A interpretação da funcionalidade de ambos 

tipos de contextos tem sido recorrentemente equacionada com modelos auto-exclusivos 

no que se refere ao seu carácter defensivo, à sua vivência, ao seu significado simbólico 

e social. Esta análise será efectuada com maior pormenor para o caso dos povoados com 

muralhas, constituindo os recintos com fossos, uma realidade com características 

específicas. 

A análise da função destes sítios tem derivado das diferentes etapas da 

actividade arqueológica. Em relação aos sítios de fossos, a sua história de pesquisas é 

bastante mais curta do que a dos sítios fortificados, tendo surgido diferentes paradigmas 

de acordo com a informação suscitada pelos principais sítios arqueológicos (Marques 

Romero, 2007).  

A dimensão e o tipo de implantação dos recintos com fossos afastam uma 

concepção circunscrita de defesa, uma vez que tacticamente, estes contextos apresentam 

grande vulnerabilidade. Para alguns casos, como Valencina de la Concepción e 

Polideportivo de Martos, os autores das escavações referem uma função dissuasora e 

defensiva para os fossos (Hurtado, 2008, p. 194), proposta que parece afastada para a 

generalidade dos autores. Numa perspectiva mais conceptual do que a defesa «física» 

do território, a hipótese dos recintos estar relacionada com a defesa passa a corresponder 

a um modelo territorial de estruturação de áreas de povoamento (Nocete, 2001), 
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reflectindo a conflitualidade social das comunidades do 3º milénio, unificando sob o 

mesmo conceito, recintos de fossos e sítios com muralhas (Nocete, 2001).  

Também a perspectiva dos recintos constituírem lugares rituais das comunidades 

do 3º milénio confere unidade a sítios de fossos e sítios com muralhas, mas coloca 

sérios problemas de interpretação para o registo arqueológico deste período. Pedro Diaz 

del-Rio questiona esta interpretação alargada de sítios rituais: “si todos ellos deben 

considerarse espacios rituales, nos encontramos con una paradoja: no solo careceríamos 

de yacimientos domésticos, algo que por outra parte podría ser interessante, sino que 

desconoceríamos que evidéncias los caracterizarián” (Diaz-del-Rio, 2008, p. 136). A 

propósito de recintos mais antigo, é colocada a hipótese da existência de diferentes tipos 

de fossos que consubstanciam diferentes funções: “Son los fosos en V delimitadores del 

espacio doméstico, mientras que los fosos en U corresponden con recintos de carácter 

ceremonial o social? No lo sabemos, pero lo que sí parece concluirse del caso de Mas 

d’Is es que debemos abandonar la equivalencia fosos = delimitación del hábitat o 

fortificación. (Bernabeu Auban et al, 2003, p. 48).  

Face à longevidade da história de ocupação destes recintos, com fossos ou 

muralhas, podemos ainda considerar a hipótese da existência de alterações funcionais 

nos largos séculos em que estes sítios foram ocupados (Hurtado, 2003, p. 252). Essa 

situação encontra-se bem atestada em Marroquíes Bajos e San Blas, onde as muralhas 

surgem numa fase avançada da história de ocupação destes sítios. 

A variável dimensão corresponde a um dos principais temas em debate, 

constituindo um dos principais argumentos para os modelos explicativos da arqueologia 

social. Recintos de fossos e com muralhas partilham um mesmo modelo de 

concentração populacional, registada ao nível do aumento exponencial das áreas 

ocupadas e na malha de ocupação do território, com a redução do número de sítios. Na 

Ribeira de Cheleiros há dificuldade em calcular as áreas ocupadas, uma vez que um 

elevado número de sítios foi apenas prospectado ou objecto de sondagens parciais. Está 

atestada a redução do número de sítios, o que indicia idêntico processo de concentração 

populacional. Idêntica situação surge na maior parte dos contextos (fossos e muralhas), 

sendo relativamente restrito o número de sítios com a planta definida e o respectivo 

cálculo de áreas, ainda que provisório. Na escala da Estremadura, as recentes 

investigações efectuadas no Zambujal permitiram ampliar largamente a área ocupada, 

com a detecção da 4ª linha de muralha: “Contudo, esta nova linha de muralha aumenta o 
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terreno amuralhado do Zambujal aproximadamente para o dobro ou mais do que era 

anteriormente conhecido” (Kunst, 2007, p. 115). 

Segundo a sistematização efectuada em Marques Romero, as explicações para a 

existência de tão amplas áreas “cercadas” com fossos têm reflectido essa mesma história 

das pesquisas: 1) a proposta da existência de áreas funcionais (semelhante ao modelo de 

Los Millares) parte da análise de Valencina de la Concepción; 2) a interpretação da 

existência de vida curta para estas estruturas, configurando modelos de deslocação local 

“logística” e da rapidez do processo de uso / abandono a partir do Polideportivo de 

Martos; 3) a leitura do processo de concentração populacional e o conceito de macro-

aldeia a partir de Marroquies Bajos e 4) a proposta de ocupação sazonal durante um 

período cronológico alargado através de Papa Uvas (Marques Romero, 2007). A 

especificidade do registo arqueológico dos sítios com fossos poderá constituir parte da 

explicação para a dimensão que atingem, sendo possível conceber uma combinatória de 

factores sociais, deposicionais, ocupacionais.  

 

Recintos de fossos e de muralhas partilham uma mesma perspectiva conceptual 

do espaço, com a definição de limites físicos. A atribuição da designação de 

arquitectura a estas construções resulta da presunção da existência de um projecto 

prévio e da aplicação de critérios de organização do espaço. Se estes conceitos se 

aplicam sem qualquer hesitação aos monumentos megalíticos, a sua aplicação aos 

recintos resulta muito mais complexa.  

Apesar das intervenções arqueológicas identificarem fases de construção e 

abandono no âmbito dos recintos neolíticos e calcolíticos, esse exercício resulta sempre 

complexo, quer em termos estratigráfico, sedimentar e conceptual. A dificuldade em 

associar fases de construção, fases de utilização e horizontes sedimentares encontra-se 

particularmente bem atestada em Zambujal, onde ainda não se articularam as fases 

construtivas com a periodização cronológica, apesar das pesquisas terem sido iniciadas 

em 1944. Adopta-se aqui uma perspectiva “positiva” da realidade, procurando-se 

descodificar faseamentos e significados apesar de muitos autores assumirem uma 

posição nihilista, como acentua Susana Oliveira Jorge: “(…) As plantas dos sítios, que 

os arqueólogos desenham minuciosamente, correspondem tão-só a palimpsestos ou 

sobreposição de estruturas / espaços. O layout final de uma arquitectura é sempre um 

produto absolutamente actual, isto é, nunca teve expressão física em nenhum momento 

do passado” (Jorge, 2007, p.11). As dificuldades são distintas no que se refere a recintos 
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de fossos e a muralhas, uma vez que a metodologia de escavação se encontra melhor 

preparada para o registo positivo do que o das estruturas negativas. Pode eventualmente 

considerar-se que é mais fácil identificar fases de construção em muros de pedra seca do 

que em fossos escavados no substrato rochoso. Para esse âmbito, registem-se as 

abordagens de M. Kunst para as reconstruções das fortificações do Zambujal (Kunst, 

2003). 

Se o conceito de arquitectura pressupõe um plano prévio, torna-se essencial 

decompor as várias fases de construção até aos momentos iniciais, procurando 

compreender se existiu uma intervenção unificada, com mobilização de mão-de-obra e 

aplicação do “projecto”.  

Como foi referido, a identificação das fases prévias à construção destes sítios 

resulta muito complexa, estando contudo atestada em vários sítios fortificados, como 

Leceia e Penedo do Lexim. A compreensão das fases “pré-recinto” de fossos resulta 

mais difícil, uma vez que a própria especificidade do processo deposicional é 

completamente distinta de qualquer outro tipo de contexto arqueológico, registando-se a 

completa ausência de evidências arqueológicas no exterior das estruturas negativas. 

Neste sentido, Marques Romero reforça a especificidade do processo de formação do 

registo arqueológico, propondo que a ausência de vestígios fora das estruturas negativas 

não foi a erosão, mas as práticas de abandono muito específicas: “la gestión de desechos 

en los recintos de fosos, por tanto, debió de ajustarse a un protocolo generalizado de 

deposicion estructurada en las fosas y sanjas (…) uno dos resultados colateraes más 

significativos, a nível arqueológico, seria la reducción (intencionada) de resíduos 

dejados en la superfície (Marques Romero e Jimenez, 2008, p. 164). 

A questão da aplicação do conceito de arquitectura aos recintos com muralhas e 

com fossos pressupõe que a primeira fase de construção de recintos de fossos e com 

muralhas se processou rapidamente, com mobilização de recursos humanos 

consideráveis. Esta perspectiva parece defensável para os recintos de fossos que 

apresentam plantas bastante regulares, nomeadamente Perdigões, Pijotilla e Marroquies 

Bajos, sendo provável que a escavação destes fossos tenha sido efectuada de uma só vez 

(Hurtado, 2003, p. 249). Para Perdigões (e Pijotilla) é mesmo proposta uma organização 

do espaço coincidente com pontos cardeais (Valera et al, 2007). A geometria 

concêntrica de vários sítios de fossos parece configurar um plano prévio inicial, sobre o 

qual se inscrevem várias intervenções. Quanto aos sítios fortificados (nomeadamente na 

Estremadura), embora apresentem uma planta integralmente definida na primeira fase 
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(Zambujal e Leceia, por exemplo), esta apresenta grande irregularidade, sendo menos 

clara a definição das grandes linhas. Contudo, em ambos os casos e mesmo em parte 

dos monumentos megalíticos de finais do 4º e 3º milénio, as fases subsequentes à 

edificação inicial assumem igualmente um papel fundamental mudando apenas as pré-

existências (Valera, 2007).  

No Penedo do Lexim, há poucos dados para uma análise circunstanciada, 

embora seja plausível que o processo construtivo possa ter sido efectuado faseadamente, 

uma vez que neste caso, a pré-existência mais forte é a natureza, circunstância comum a 

vários tipos de sítio como Penha Verde na Estremadura ou Crasto de Palheiros e Castro 

de Santiago no Norte do actual território português.  

A aplicação do conceito de “projecto” arquitectónico, nestes casos, onde a 

natureza assume um grande protagonismo, é de facto diferente das projecções 

efectuadas para áreas “limpas” como as que foram ocupadas pelos construtores de 

Perdigões ou Vila Nova de São Pedro, para citar dois casos de recintos sem elementos 

naturais proeminentes nem ocupações prévias registadas. 

Na construção das várias soluções arquitectónicas adoptadas no universo de 

sítios fortificados, podemos admitir a existência de modelos e projectos: “Definimos um 

modelo como uma concepção (arquitectónica) formal e um projecto será a sequência de 

acções que materializam aquele modelo” (Sanches, 2003, p. 137): 

Face à provável existência de um “projecto” (ou vários), a construção destes 

recintos envolveria a congregação de consideráveis recursos humanos e da organização 

dos mesmos sob alguma forma de liderança (Jorge et al, 2006). Em termos conceptuais, 

esta organização do “trabalho” é muito próxima das mesmas dinâmicas do megalitismo 

funerário e não funerário, que surge no território peninsular, em épocas mais recuadas e 

provavelmente em contextos sociais menos “evoluídos”. Também em termos 

construtivos se regista a transversalidade de construções megalíticas e sítios 

fortificados, tendo M. J. Sanches assumido recorrentemente o conceito da mega-

arquitectura aplicada a Crasto de Palheiros (Sanches, 2003; Sanches, 2008). 

Para além da questão do “projecto” (que inclui a escolha do local de implantação 

dos sítios), podemos ainda considerar a existência de um “estilo arquitectónico” comum 

aos dois tipos de recintos: plantas semi-circulares e concêntricas (ainda que apresentem 

maiores ângulos nos sítios fortificados), entradas estruturadas. Os vários componentes 

do “estilo arquitectónico” surgem em associação ou apresentando apenas um ou vários 

elementos, evidenciando a diversidade morfológica deste tipo de construção. A questão 
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arquitectónica confere alguma unidade ao conceito de recinto, entendido à escala 

peninsular, no 4º e 3º milénio a.n.e. Como foi atrás referido, são muitas as diferenças 

entre estes dois tipos de sítio, conforme pode ser observado pelo quadro seguinte, num 

mero exercício de leitura comparativa. 

 
QUADRO 12.1 

LEITURA COMPARATIVA ENTRE SITIOS COM FOSSOS E COM MURALHAS 
 Fossos Muralhas 

Cronologia 6º a 2º milenio a.n.e. 3º milenio 
Distribuição Geográfica – 
Extremadura 

Ausente Presente 

Dimensão 0,2 até 250 ha  0,1 ha (?) a 19 ha 
Implantação Topografia Planície / Vertente Elevação 

Visibilidade Do sítio para a área envolvente Visibilidade de e para o sítio 

Função 

Defensabilidade Inexistente Presente 
Irrigação Possível Ausente 
Residencial Variável Presente 
Simbólica Possível Possível 

Elementos 
funerários 

 

Deposições 
funerárias 

Abundantes 
 

Presentes 

Necrópoles Abundantes Pontuais (ex: Los Millares) 

Depósitos rituais Presentes, abundantes Presentes, escassos 

Arquitectura 

Morfologia Fechado 
Planta Sub-circular / sub-oval 
Técnica Estruturas negativas escavadas 

no subsolo 
Estruturas positivas constituídas 
por blocos de pedra 

 

A leitura dicotómica das diferenças / dissemelhanças não deve contudo separar 

uma realidade que é una, numa idêntica relação do indivíduo na paisagem, de acordo 

com o conceito de “taskspace” defendido por Tim Ingold: “the taskspace is to labour 

what the landscape is to land, and indeed what an ensemble of use-values is to value in 

general” (Ingold, 1993, p. 158). Fossos e muralhas correspondem a idêntica abordagem 

conceptual sobre a paisagem, de tal forma que em alguns casos os dois conceitos se 

cruzaram em soluções mistas como em San Blas, Marroquies Bajos ou no Fortín 1 de 

Los Millares. Aparentemente, as vivências dos dois tipos de sítio “fechados” foram 

substanciais, numa perspectiva dialéctica de actividades e arquitectura, que não é 

necessariamente causa – consequência (Rapoport, 1990). 

As ausências / presenças destes dois tipos de recintos resultam claramente de 

uma opção cultural, não determinada pelo ambiente, devendo contudo ser compreendida 

numa escala macro da paisagem e com a componente cronológica.  
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Escavar um fosso é decerto diferente de erguer uma muralha e a deriva de um 

modelo para outro parece ser sequencial, como indicam os dados de Marroquies Bajos e 

San Blas. 

 

12.3. Sítios muralhados: significados e significantes 
 

“Todo o Muro é uma porta” 
Ralp Waldo Emerson, 1808-1882 

 

Fechando o ângulo de leitura para a área geográfica em estudo, a Península de 

Lisboa, a acção centra-se exclusivamente nos sítios com muralhas, uma vez que nesta 

área estão (aparentemente) ausentes os sítios com fossos. 

Apesar das pedras que constituem as estruturas verticais serem uma evidência 

material, as perspectivas teóricas em que são interpretadas têm conduzido a variadas 

interpretações. 

A etapa mais básica do processo de interpretação destas estruturas é a própria 

identificação do objecto de estudo. O caso de Vila Nova de São Pedro é paradigmático 

para se compreender que, mesmo na materialidade, existem condicionalismos teóricos. 

Como é sobejamente conhecido, os escavadores de Vila Nova de São Pedro realizaram 

sucessivas campanhas sem compreender que os blocos de pedra que eram desmontados 

e transportados faziam parte de estruturas que delimitavam a área central do sítio em 

estudo. O episódio trágico de Vila Nova de São Pedro é contudo revelador da enorme 

importância do quadro teórico na própria prossecução de trabalhos arqueológicos e, 

consequentemente, nos indicadores de base dos quadros teóricos. Na realidade, a teoria 

e a praxis têm avançado de forma separada, não existindo uma relação directa entre 

metodologias de terreno e abordagens teóricas. 

A separação entre corpo teórico e metodologia de terreno deixou um vazio nas 

abordagens pós-modernas. A praxis pós processual, é refém de uma abordagem 

positivista e da metodologia que vigora desde a consolidação do processo de 

profissionalização da actividade arqueológica. Esta separação de esferas de análise parte 

da premissa da tecnicidade do trabalho de campo e da sua separação do processo 

intelectual, presunção que não me parece defensável. A matriz de Harris é 

efectivamente uma representação bidimensional de uma hermenêutica mais complexa 

de múltiplas dimensões que se reflecte nos depósitos tridimensionais, como Tempo, 
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Actores passados ou Ambiente (Chadwick, 1997). Os próprios arqueólogos são agentes 

desse processo de construção do registo arqueológico: “We are not solely guardians of 

some record of the past but also cultural producers today” (Beggren e Hodder, 2003, p. 

430). Documentar o próprio processo de documentação arqueológica constitui uma das 

poucas ferramentas que permitem contextualizar devidamente uma informação de base, 

cuja objectividade é relativa e questionável. Raras são as abordagens desta natureza, 

destacando-se o caso de Çatal Höyök sob a direcção de Ian Hodder (Beggren e Hodder, 

2003, 431). 

No caso das estruturas pétreas em análise, seria importante que a equipa que tem 

vindo a ensaiar uma abordagem “pós-moderna” em sítios desta tipologia (Castelo 

Velho, Castanheiro do Vento) publicasse os critérios que conduziram a sua intervenção 

do terreno, aliando a documentação narrativa da interpretação das estruturas a uma 

sólida documentação gráfica, fotográfica e com diferentes interlocutores, incluindo 

contribuições de natureza geo-arqueológica. Esta será a única forma de poder interpretar 

as propostas apresentadas, nomeadamente para a morfologia das próprias plantas das 

estruturas, incluindo os critérios geo-arqueológicos que sustenta o glossário específico 

de estruturas pétreas, como o conceito de rampas e plataformas (cf. glossário in Jorge et 

al, 2006). 

O panorama contemporâneo das intervenções arqueológicas é contudo afastado 

destas dinâmicas de pesquisa, sendo praticamente dominado pela arqueologia 

preventiva. Os constrangimentos destas intervenções limitam enormemente o tipo de 

informação recolhida ainda que permitam uma escala de análise muito mais ampla. A 

comparação entre a intervenção efectuada no Penedo do Lexim (cerca de 12 meses de 

trabalho de campo em 6 anos, num área total de 339 m2) e em Cova da Baleia (5 meses 

de escavação, numa área escavada de 500 m2), ambas sob a minha direcção, reflecte 

vantagens e desvantagens de uma escavação de investigação subfinanciada e de uma 

escavação de emergência cativa da rapidez do processo de pesquisa. 

Entre os primeiros trabalhos de escavação nos sítios fortificados estremenhos e o 

mundo contemporâneo medeiam 130 anos de actividades arqueológicas. Como tem sido 

recorrentemente referido, a maior parte dos 17 sítios fortificados estremenhos foi 

escavada muito precocemente e, genericamente, em amostragens reduzidas. A 

fragilidade do registo arqueológico reflecte naturalmente o percurso da investigação 

nesta área regional, limitando as leituras possíveis.  
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O panorama da investigação estremenho entrou num ritmo “desacelerado” em 

comparação com outras áreas regionais, nomeadamente o Alentejo Central e nas 

margens do Guadiana onde na última década se identificaram e escavaram um conjunto 

significativo de “novas” fortificações: São Pedro (Mataloto et al, 2007); Meio Mundo 2 

(Mataloto, 2005); Monte do Tosco (Valera, 1999, 2000); Porto das Carretas (Silva e 

Soares, 2002; Soares, Silva e Silva, 2007), San Blas (Hurtado, 2004 e 2007) ou Salgada 

(Calado, 2001). Em comparação com este panorama, na Estremadura apenas se 

identificou e escavou um único “novo” sítio fortificado, Moita da Ladra (Cardoso, 

2004; Cardoso e Caninas, no prelo). Este panorama reflecte fundamentalmente a 

arqueologia preventiva, uma vez que todos os novos sítios acima referidos 

correspondem a intervenções de emergência, destacando-se os novos impactos 

antrópicos na região do Alentejo Central. Apesar dos constrangimentos de uma 

arqueologia preventiva, estas novas intervenções permitiram testar novas perspectivas 

de abordagens aos sítios e, no caso do Porto das Carretas, San Blas ou São Pedro, obter 

plantas integrais das estruturas muralhadas, etapa essencial para a caracterização destas 

estruturas. 

O universo de sítios com muralhas na Estremadura estar praticamente fixado há 

mais de três décadas, mas tal não significa que o assunto esteja encerrado. Apenas 

dispomos de informação “suficiente” para Zambujal e Leceia, permanecendo os 

restantes sítios somente documentados por pequenos troços de muralhas, o que impede 

uma leitura de plantas, técnicas e conceitos construtivos e as respectivas morfologias de 

ocupação. Aparentemente, só em Leceia se encontra completamente concluído o 

processo de escavação (Cardoso, 2003), num total de 11 000 m2 de área ocupada, 

intervencionados ao logo de 20 campanhas de escavação. Está disponível a planta 

integral das estruturas, embora algumas questões ainda permaneçam por compreender 

plenamente, nomeadamente a articulação entre as muralhas e a arriba natural. No que se 

refere ao Zambujal, apesar da longa história das intervenções no terreno, remontando a 

1944 com os trabalhos de Leonel Trindade, o estudo das fortificações permanece em 

construção, tendo a recente identificação da 4ª linha defensiva quintuplicado a área 

muralhada e estando em curso uma fase reinterpretação da sequência estratigráfica e 

construtiva (Kunst e Uerpmann, 2002; Kunst, 2007). A importância de Zambujal e 

Leceia e da documentação já recolhida pode no entanto exercer um efeito 

homogeneizador sobre o restante universo de sítios com fortificações. Com efeito, 

apesar do carácter circunscrito das restantes intervenções, podemos admitir a existência 
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de diferentes tipos de “fortificações”, ao nível da área total, da planta e da técnica 

construtiva, evidência que ficou bem atestada através da intervenção do Penedo do 

Lexim. 

(Re)ler os sítios fortificados estremenhos é exercício difícil, limitado pela 

história das pesquisas arqueológicas e constrangido pelas várias sínteses já efectuadas 

(Gonçalves, 1995; Cardoso, 2005, entre outras).  

Para a compreensão dos sítios com muralhas, analisam-se os elementos chave na 

sua compreensão: estruturas, morfologia de ocupação e cronologias. A abordagem 

inicia-se naturalmente com a caracterização arquitectónica das muralhas e seus 

componentes, incluindo as modalidades de implantação, a suas técnicas construtivas e a 

geometria de compartimentação do espaço que configuram. Subjacente a esta análise, 

perpassa a confrontação com as (possíveis) características do conceito defensivo, o qual 

consubstancia a atribuição do epíteto fortificar aos sítios calcolíticos que apresentam 

muralhas. 

A interpretação destes sítios passa ainda pela caracterização das vivências neste 

tipo de contexto. Assumindo uma perspectiva neo-positivista, analisam-se os 

indicadores residenciais, confrontam-se os elementos funerários e simbólicos, para 

conceber um modelo polissémico de vivência do uso destes espaços. 

O factor tempo poderá ter alterado os modos de uso destas estruturas, 

efectuando-se uma curta análise da fundação e abandono. 

 

12.3.1. Fortificar [furtifi'kar]: tornar mais forte, dar força a, robustecer 

 

Os sítios com muralhas foram recorrentemente denominados de “fortificados”, 

designação inicialmente utilizada sem uma reflexão teórica sobre o conceito de 

fortificação e, recentemente, recusado por alguns autores (Jorge, 1994, entre outros). 

O conceito de fortificação assume naturalmente um carácter bélico. Na 

realidade, ainda que muitos autores tenham optado pela visão pacifista da pré-história 

(Whittle, 1996; Scarre, 2005), existem perspectivas que consideram a presença de 

violência e guerra na pré-história (Guilaine e Zammit, 2001; Monks, 1997). 

Tornar mais forte implica necessariamente um conceito de defesa. Mas o 

conceito de defesa implicará o conceito literal de ataque? 
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Os motivos de uma defesa podem ser múltiplos, de carácter político (autonomia, 

simbolizando poder), económico (protecção de rebanhos, excedentes e prevenindo a 

desintegração social), territorial (fechando áreas de significado especial) ou ritual 

(defendendo áreas sagradas) (Monks, 1997, p. 8).  

Por outro lado, a sociedade contemporânea assistiu a modelos de fortificação 

inversos ao conceito de defesa, em que o principal objectivo não é deter o intruso mas 

manter o habitante num espaço demarcado, como sucedeu com o muro de Berlim 

(Keeley et al, 2007, p. 57). 

Podemos ainda conceber que as muralhas assumiram significados múltiplos (por 

vezes cumulativos) ao longo da diacronia. Se inicialmente a construção de uma 

fortificação é uma acção que pressupõe preocupação com a defesa, as muralhas podem 

perder o seu significado bélico, para assumir novas “funções” como a afirmação do 

poder ou a circunscrição social e económica da comunidade (como sucede nos castelos 

medievais). A multiplicação de bastiões nas muralhas calcolíticas atestada em vários 

sítios fortificados, como Santa Justa ou Zambujal, pode eventualmente corresponder a 

uma fase de afirmação do poder, uma vez que a sua eficácia é questionável (Gonçalves, 

1989). 

O conceito de defesa consubstancia ainda dois tipos de estratégias: controlo do 

território envolvente, escolhendo locais naturalmente defensáveis e construção de 

estruturas artificiais que permitam cortar o acesso a intrusos. 

 

12.3.1.1. Defesas naturais 

 

“A terra é o alto e o baixo, o largo e o estreito, o longínquo e o próximo,  

o íngreme e o plano, a morte e a vida” 

Sun Tzu, 544 – 496 a.n.e. 

 

Uma das características intrínsecas aos sítios fortificados é a sua implantação em 

locais com condições naturais de defesa. Podemos considerar que, no caso dos sítios 

fortificados, a localização integra um dos elementos que apontam para um “estilo 

arquitectónico comum” (Jorge et al, 2006). Importa portanto tecer algumas 

considerações sobre esse conceito genérico de defensibilidade natural. Em termos gerais 

podemos considerar os seguintes indicadores de defensabilidade natural: 
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1. visibilidade; 

2. obstáculos naturais; 

3. protecção natural; 

4. controlo de vias de comunicação. 

 

A questão da visibilidade tem vindo a ser frequentemente debatida, 

particularmente para o megalitismo (Criado Boado e Vaquero Lastres, 1993; Criado 

Boado, 1995). O campo visual poderá constituir um factor crítico que determina as 

pautas de implantação: “visibility can be regarded as a key factor in attempting to 

answer the question as to why a particular site is in a particular place, rather than all the 

other places it might have been located” (Gillings e Wheatley, 2001). 

No contexto da leitura do Grupo Megalítico de Reguengos de Monsaraz foi 

efectuada uma primeira leitura crítica da aplicação do conceito de visibilidade 

(Gonçalves e Sousa, 2000), retomando-se aqui muito sumariamente algumas das 

questões levantadas: campos de visão, escalas de observação, condicionalismos 

paleoambientais. A necessidade de aplicação de uma metodologia especifica para a 

aplicação de estudos de visibilidade parece uma evidência, demonstrando que “seeing is 

not believing” (Gillings e Wheatley, 2001) e que os recentes avanços das técnicas de 

SIG, ainda não foram devidamente incorporados nos ensaios teóricos. Os estudos de 

visibilidade remontam aos anos 70, nomeadamente na análise do Megalitismo das 

Orkney mas a maior parte dos estudos pós-processuais de visibilidade foram efectuados 

exclusivamente na vertente sensorial (Criado Boado, 1995), sem a aplicação de 

metodologia de análise pré-definidas. O desenvolvimento das aplicações SIG e dos 

modelos digitais de terreno tem permitido desde os anos 90 desenvolver metodologias 

específicas para estudos de visibilidade (Ogburn, 2006). Importa desenvolver estudos 

específicos que cruzem as perspectivas teóricas de leitura da paisagem como construção 

cultural (Ingold, 1993) com as referidas ferramentas digitais. 
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Fig. 12.1: Áreas vistas e não vistas do Penedo do Lexim. Instituto Geográfico do Exército, 1997 

 

Numa primeira análise, efectuei o cálculo dos campos de áreas vistas e não 

vistas para o Penedo do Lexim (Sousa, 1998). Este foi elaborado através de observações 

directas no terreno sob as mais diversas condições atmosféricas; com a leitura 

cartográfica (CMP 1:25000 e IGC 1: 1000) e pela projecção das áreas vistas através de 

um tratamento digitalizado, elaborado a meu pedido, pelo Instituto Geográfico do 

Exército, tendo como ponto central a cota mais elevada do penedo e segundo a 

perspectiva da visão humana, sem qualquer tipo de auxílio mecânico.  

Os novos trabalhos arqueológicos realizados no Penedo do Lexim não alteraram 

estes estudos do campo visual, mas permitiram uma melhor compreensão dos mesmos. 

O Penedo do Lexim (tal como todos os sítios fortificados) possui uma implantação 

destacada na paisagem, ainda que não disponha de uma visibilidade circular 

(abrangendo a generalidade do campo visual), podendo ser caracterizado como um local 

com visibilidade sectorial (escalas definidas em Criado Boado e Vaquero Lastres, 

1995). Apesar da monumentalidade natural do sítio, a existência de áreas “não vistas” 

afecta mesmo uma escala de observação curta (inferior a 500 m, escalas definidas em 

Gonçalves e Sousa, 2000), nomeadamente na vertente Este. Foi justamente nesta área, 
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com menor controlo visual, que se detectou a linha de fortificação (provavelmente 2ª 

linha), posicionada a meia encosta. A questão da visibilidade imediata foi também 

percepcionada na interpretação imediata da torre identificada no Locus 5. Apesar de, em 

área anexa, se encontrar um enorme afloramento vertical, no ponto exacto onde foi 

posicionada a torre, o campo de visão é muito reduzido. A acreditar que o torreão / 

bastião tivesse uma construção em altura (constatação confirmada pela presença de um 

potente derrube), a falta de visibilidade natural nesta vertente seria colmatada pela 

adição de elementos construídos em altura. 

Este exercício específico efectuado para o Penedo do Lexim permite-nos 

compreender que a leitura dos campos de visibilidade requer uma análise bastante mais 

aprofundada que a mera execução de modelos digitais de terreno. Mesmo o exercício da 

observação da paisagem envolvente tem de ser efectuado de forma sistemática. Tendo 

passado mais de 12 meses no Penedo do Lexim, sei agora perfeitamente que o mar é 

apenas visível em algumas condições e que a Serra de Sintra, omnipresente, pode 

apresentar-se perfeitamente delineada ou apenas um recorte na paisagem. 

Não tendo adoptado esta abordagem sistemática para os restantes sítios 

fortificados estremenhos, optei por não aplicar a mesma metodologia usada para o 

Penedo do Lexim, efectuando apenas uma leitura genérica. A observação da cartografia 

e a observação directa parece indicar que na generalidade dos casos a situação detectada 

é similar à do Penedo do Lexim: os sítios apresentam destaque na paisagem mas o seu 

campo de observação não é circular. No entorno imediato surgem por vezes elevações 

que apresentam maior campo de leitura visual, como sucede por exemplo para Cabeço 

dos Cartaxos, a cerca de 2 km do Penedo do Lexim. 

Este exercício de leitura de visibilidades foi também ensaiado para Santa Justa, 

onde se registou igualmente a concentração de estruturas na vertente com menor 

visibilidade (Gonçalves, 1989).  

Podemos concluir que a visibilidade correspondeu a um critério importante nos 

critérios de implantação dos sítios fortificados, mas não constituiu o factor crítico na 

escolha. Contudo, comparativamente com os sítios de fossos (Hurtado, 2003), e à escala 

regional com os restantes sítios contemporâneos, é admissível que os sítios fortificados 

apresentam o mais elevado potencial de controlo da paisagem, não podendo contudo ser 

designados como atalaias, face à sua visibilidade sectorial e não circular. 
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A existência de obstáculos naturais materializa também uma das mais 

importantes facetas da defensibilidade natural.  

A selecção de formas de relevo destacadas na paisagem, com vertentes em 

declive acentuado dificultando o acesso, parece mais uma das características comuns a 

todos os sítios fortificados. O grau de inclinação das vertentes é variável. Zambujal e 

Leceia, apesar de apresentarem destaque na paisagem, implantam-se num esporão mais 

amplo, junto de escarpas com desníveis altimétricos. Numa perspectiva colonialista, H. 

Schubart e E. Sangmeister realçam as condições naturais de defesa de Zambujal: 

“Aunque la cadena de montañas queda más alta que el espolón, este reúne todas las 

ventajas que ofrece un lugar protegido a sus espaldas por la montaña, pero que tiene 

delante una amplia esplanada, desde la cual se podía abatir fácilmente a todo enemigo 

que, después de una dificilísima escalada por la roca vertical, se asomara a la planicie” 

(Schubart e Sangmeister, 1981, p. 22). Em Vila Nova de São Pedro, não se observa a 

relação com escarpas, mas parece ter existido um controlo de paisagem muito 

acentuado: “A fortificação foi cuidadosamente implantada, sensivelmente a meio de um 

longo esporão” (Gonçalves, 1994, 141). 

O posicionamento contíguo a linhas de água (localizada a menos de 1 km de 

distância em todos os casos dos sítios fortificados estremenhos) pode também ter 

constituído um obstáculo natural adicional, mas essa proximidade a linhas de água deve 

constituir uma estratégia de implantação, correspondendo a um dos critérios básicos 

para a habitabilidade. 

 

A protecção natural remete-nos para a questão da monumentalidade natural e da 

selecção de locais com configurações rochosas que acentuem a defensabilidade dos 

sítios. 

Na área da Ribeira de Cheleiros, está documentado um elevado número de 

habitats implantados em locais com afloramentos naturais, os quais poderiam 

proporcionar uma protecção natural. Para sítios como Negrais e Lameiras, o uso destes 

afloramentos não seria de carácter defensivo, face à topografia dos sítios. Noutros locais 

como Anços, Funchal ou Cabeço de Alcainça podemos considerar a presença de 

protecção natural pelos afloramentos, aí de carácter vulcânico.  

O Penedo do Lexim apresenta à escala regional características únicas de 

protecção natural / propiciada pela presença de afloramentos rochosos e pela 

configuração escarpada que configura plataformas e verdadeiras muralhas de grande 
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altura. Neste caso, a defensabilidade natural é superior às defesas construídas, existindo 

um modelo de fortificação que combina a parte natural com a parte construída, 

destacando-se visualmente a parte natural. A escolha de um local com proeminente 

monumentalidade natural regista-se noutras áreas regionais nomeadamente em Crastro 

de Palheiros (Sanches, 2008) e em Castro de Santiago e Fraga da Pena (Valera, 2007). 

Em termos visuais, os paralelos são muito próximos com Crasto de Palheiros, mas 

apesar da reduzida área escavada em Penedo do Lexim, verificamos que o modelo de 

fortificação é distinto, uma vez no sítio transmontano estão ausentes alguns dos 

componentes clássicos do “estilo arquitectónico” dos sítios fortificados, como os 

torreões / bastiões, presentes no Penedo do Lexim.  

Na escala da Península de Lisboa e Setúbal, o Penedo do Lexim é um caso 

destacado de monumentalidade e defensabilidade natural, mas esta situação pode ser 

detectada noutros sítios de pequena dimensão como Pragança, Fórnea e Olelas, onde se 

articulam afloramentos naturais com construções tipo muralha. Desconhecemos o 

enquadramento específico de Penha Verde, sendo referido que “A estação da Penha 

Verde está situada num cabeço rochoso isolado (…). O granito apresenta ali uma 

desagregação em bolas e grandes penedos” (Zbyszewski e Ferreira, 1958, p. 39). 

Pragança, Penedo do Lexim e Penha Verde apresentam distintos substratos rochosos 

(calcário, basalto e granito) e diferentes configurações do terreno, mas registam uma 

semelhante estratégia de implantação, adicionando ao conceito de defensabilidade 

natural o conceito de construção de defesas. 

Não existe um modelo único de tipos de implantação no que se refere à vertente 

da defensabilidade natural de sítios fortificados: áreas “limpas” sem uma forte marca do 

subtracto geológico como Zambujal, Leceia ou Vila Nova de São Pedro e pequenos 

sítios onde o modelo arquitectónico é predeterminado pelo substrato existente (como é o 

caso de Penedo do Lexim). 

 

O controlo das vias de comunicação é também um factor de defensabilidade 

natural. A leitura das vias de comunicação na pré-história constitui um exercício 

meramente baseado na oro-hidrografia. Com o relevo agitado da Estremadura, seria 

certamente nos eixos onde mais tarde se implantou a rede viária romana, que a 

circulação seria mais fácil, provavelmente junto ao vale do Tejo. Independentemente 

das alterações que a transgressão flandriana poderia ter exercido nessa área (Daveau, 

1980), é particularmente relevante que o número de sítios fortificados na zona seja 
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diminuto (Moita da Ladra, Pedra d’Ouro, Ota). A maior parte dos sítios está 

concentrada no hinterland da Península de Lisboa, em área de relevo mais pronunciado. 

Também a faixa litoral onde a circulação seria mais fácil está virtualmente despovoada 

de sítios fortificados.  

À escala local, o Penedo do Lexim situa-se numa área que facilita a 

transitabilidade, sendo possível que as vias romanas vicinais se localizassem nesta área. 

A existência de uma ponte medieval em Cheleiros (provável origem romana) sugere-nos 

que a Ribeira de Cheleiros teria um caudal muito considerável, sendo aliás referido no 

Foral de Mafra a existência de uma portagem para navegação. Era justamente por 

Cheleiros que os abastecimentos de mármore do Monumento de Mafra chegavam de 

Pêro Pinheiro e Montelavar. Admissível que o Penedo do Lexim se implante 

exactamente num troço da Ribeira onde já fosse possível a sua transposição. Durante 

grande parte das Idades Média e Moderna, há notícias de duas vias de comunicação: 

uma através do caminho para o Boco perto do Penedo do Lexim e o trajecto através da 

Igreja Nova, actualmente correspondendo sensivelmente à estrada nacional (Fernandes, 

2009). A implantação preferencial de sítios fortificados junto a linhas de água que 

desaguam no Atlântico poderia corresponder a critérios de habitabilidade e também de 

alguma transitabilidade. 

 
Fig. 12.2: Reconstituição das linhas de muralhas do Penedo do Lexim. Pedro Ramos, 2002 
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A escolha da implantação constitui à fase inicial do processo de construção do 

modelo arquitectónico dos sítios amuralhados. Apesar da diversidade de soluções 

arquitectónicas (à escala regional e supra-regional), um dos principais factores que 

confere unidade aos sítios fortificados é a estratégia de implantação comum. O conceito 

de “fortificar” (tornar mais forte) implica a opção por sítios com condições de 

defensabilidade. Apenas num caso muito específico (San Blas), se verifica a edificação 

de muralhas num local sem condições de defensabilidade natural. 

Este conceito deve ser, naturalmente, matizado com outras perspectivas, 

nomeadamente a questão deste padrão de implantação anteceder a própria construção de 

muralhas, uma vez que vários sítios apresentam ocupações anteriores (como Leceia ou 

Penedo do Lexim). Deve ser destacado que, na escala da Ribeira de Cheleiros e, 

provavelmente, à escala regional, apenas estão documentados sítios de inícios do 3º 

milénio (2900 -2600 a.n.e.) com condições de defensabilidade. Sítios sem condições de 

defesa, como Negrais ou Lameiras, são abandonados, sendo apenas retomada a sua 

ocupação no final do Calcolítico. Este panorama não se regista noutras áreas do Sul 

Peninsular, onde sítios abertos convivem com fossos e com sítios fortificados, estes 

também com condições naturais de defesa. A transição 4º / 3º milénio (correspondendo 

ao conceito de Neolítico final) assume uma particular importância, estando presente o 

mosaico de diferentes módulos de povoamento em outras áreas como em Portel / 

Vidigueira (Gonçalves, 1989, p. 372), documentando-se sítios como Sala nº 1 sem 

qualquer estratégia de defensabilidade, natural ou construída. 

Devemos ainda realçar que, apesar da existência de condições naturais de defesa 

as condições de habitabilidade suplantam nitidamente os critérios estritamente 

defensivos. No factor “visibilidade” é comum a visibilidade sectorial, e as elevações 

escolhidas não se implantam nas elevações mais proeminentes da paisagem.  

 

12.3.1.2. Defesas construídas 

 

A presença de muralhas, torreões e portas com dispositivos defensivos 

consubstancia a marca mais evidente que fundamentou a classificação destas estruturas 

como fortificações, evidenciando um esforço organizativo global destes sítios. 

Entre os múltiplos ângulos de leitura, seleccionaram-se três componentes para 

análise: 
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1. delimitação externa; 

2. portas; 

3. elementos proeminentes; 

 

A delimitação externa é a marca mais evidente da necessidade de estabelecer 

barreiras físicas interior – exterior, conceito partilhado com os recintos de fossos. Esta 

necessidade de “fechar” os sítios é de per se independente de um conceito defensivo, 

podendo corresponder simultaneamente a um modelo de estruturação do espaço, 

pressupondo, provavelmente, o principal “projecto” ao nível arquitectónico. A 

edificação dos “panos de muralhas” terá sido efectuada de forma integrada e, 

possivelmente, num curto espaço de tempo. A muralha é o elemento que integra e que 

estrutura todo o espaço criando um recinto fechado, ou vários recintos interdependentes. 

A colocação de obstáculos isolados (troços de muralha em áreas de mais fácil acesso ou 

ravinamentos) nunca foi detectada, parecendo claro que o principal objectivo destas 

edificações é cercar uma área.  

Mas qual a efectiva função das muralhas do 3º milénio? 

Em termos genéricos um muro serve para fechar um espaço impedindo o livre 

acesso ao seu interior e proporcionando uma vantagem em termos altimétricos interior – 

exterior. Esta função pode não estar necessariamente relacionada com uma estratégia 

defensiva, podendo funcionar como barreira que oculta a visibilidade para o interior, 

como sucede para templos do Mediterrâneo Oriental (Keeley et al, 2007, p.58).  

Para a maior parte das estruturas de muralha identificadas, à excepção de 

Zambujal, a altura da muralha parece ter uma cota suficiente para permitir o efeito de 

barreira física e o de barreira visual. São escassas as tentativas de reconstituição gráfica 

das estruturas defensivas calcolíticas (vide proposta para torre do Zambujal), sendo 

necessário ampliar a altura da muralha conservada com os blocos que teriam colapsado 

em derrube e com os blocos que poderiam ter sido remobilizados para outras 

construções. 

Alguns autores têm avançado com propostas de estruturação destas muralhas 

pétreas como alicerces de estruturas de argila (Jorge et al, 2006, p. 245), propondo a sua 

integração numa arquitectura da terra e madeira. Idêntica proposta é efectuada por 

Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva para Porto das Carretas, avançando que “a 

parte superior destas fortificações poderá ter sido formada por argila amassada, 

estruturada por esqueleto de natureza vegetal, organizado, por hipótese, em paliçada” 
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(Silva e Soares, 2002, p. 178). O caso de Porto das Carretas foi ampliado pela existência 

de um incêndio que permitiu a ceramização da argila de revestimento, estando também 

documentada a presença de argila de revestimento em Moinho dos Valadares 1 (Valera, 

2006). Idêntica situação se verifica em Los Millares, onde os alçados conservados não 

ultrapassam 1,20 m de altura, calculando-se que atingissem 2,5 m de estrutura de 

alvenaria ao que seria sobreposta uma construção em argila, perfazendo 4 a 4,5 m de 

altura total (Molina e Camara, 2005, p. 37). 

Em Leceia, refere-se a possibilidade de existência desta técnica construtiva, com 

muralhas apresentando embasamento em pedra e a parte superior em adobe salientando-

se ainda a presença de uma “argamassa margo-carbonatada natural” (Cardoso, 2003, p. 

206) para colmatação entre os blocos de menor dimensão. Apesar de não ser referida a 

presença de argila de revestimento (como é apontado para Porto das Carretas ou para 

Castelo Velho), registam-se evidências estratigráficas na utilização de adobe: “assinala-

se que um corte (…) evidenciou, na zona mais próxima de uma muralha derruída, 

grande concentração de blocos, dela indubitavelmente provenientes, enquanto na zona 

mais afastada da estrutura os blocos desapareciam, sendo substituídos por depósito 

argiloso formado, talvez, pelos materiais que integravam a parte superior” (Cardoso, 

1994, p. 34). 

Zambujal regista ainda particularidades construtivas. A enorme largura das 

muralhas do reduto interno (chegando a atingir 15 m) levou aos autores das 

intervenções a propor que estas servissem “de plataforma sobre a qual os defensores se 

moviam livremente, aproveitando as vantagens da linha defensiva interior.” (Schubart e 

Sangmeister, 1987, p. 135). O panorama de Zambujal não tem paralelos em outros sítios 

fortificados, nomeadamente em Leceia, onde as estruturas são muito mais finas e a sua 

altura conservada não ultrapassa cerca de 1 m de altura.  

No Penedo do Lexim, não se assinala a presença de argila de revestimento junto 

às muralhas, mas verifica-se grande compactação dos sedimentos, sendo possível que 

tivesse sido aplicada terra argamassada. Não podemos generalizar o uso da argila para 

construções em altura, embora esta técnica construtiva esteja devidamente 

documentada. O caso do Penedo do Lexim, e provavelmente de outros pequenos sítios 

com abundantes afloramentos (nomeadamente Fórnea e Pragança), pode ainda 

configurar outra solução: trata-se de estruturas encostadas a áreas de afloramento e 

ravinamento que apresentam apenas a sua face externa. As muralhas nestes sítios 
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servem certamente de obstáculo, mas também permitem o escalonamento da vertente 

em socalcos, ampliando as áreas “habitáveis” e evitando o escorregamento de terras. 

Distintas técnicas de construção estarão relacionadas com diferentes funções? 

A função dos recintos está também relacionada com o posicionamento que as 

estruturas teriam no sítio. Face à enorme dimensão dos fossos, é provável que a 

ocupação se concentrasse apenas no interior de sítios como, Marroquíes Bajos ou 

Valencina de la Concepción. Contudo, a área delimitada pelas muralhas calcolíticas 

estremenhas é muito menor, sendo a desproporção de área, o principal critério para o 

estabelecimento de uma hierarquia territorial entre sítios de fossos e fortificações, 

nomeadamente nas margens do Alto Guadiana. Contudo, podemos antever a existência 

de evidências de ocupação extra-muros. No Alentejo esta situação está documentada em 

São Pedro (Mataloto et al, 2007, p. 125). No Norte, em Castanheiro de Vento (Jorge et 

al, 2007, p. 88). Na Estremadura, a ocupação extra muralhas está registada em Leceia, 

ainda que seja necessário compreender melhor a relação estratigráfica e cronológica 

intra e extra-muros. Os dados disponíveis para Leceia levam João Luís Cardoso a 

adoptar um modelo interpretativo que reforça a função defensiva das muralhas: “É 

evidente a desproporção entre a importância das construções defensivas e as de carácter 

habitacional. Tal facto sugere que a maioria das populações habitaria extramuros, 

recorrendo apenas à protecção destes em situação de conflito” (Cardoso, 1994, p. 34). 

Para o Penedo do Lexim foi também documentada ao nível das recolhas de superfície a 

presença de áreas de ocupação no sopé do Penedo do Lexim, as quais estariam 

certamente fora da área muralhada, encontrando-se inclusivamente fora da chaminé 

vulcânica, numa vasta área de mais de 3 hectares. Mais uma vez a questão coloca-se ao 

nível da cronologia. Sem a realização de escavações arqueológicas e a respectiva 

datação absoluta, não é possível conceber um modelo de comunidades que habitariam 

intra e extra muralhas.  

O projecto de intervenção efectuado para Zambujal na última década demonstra 

a necessidade de compreender as evidências de ocupação extra-muros de uma forma 

global, uma vez que foi identificada uma 4ª linha de muralhas que quadruplica o recinto 

definido por H Schubart e E. Sangmeister. Foram ainda detectados vestígios de 

ocupação na vertente do sítio fortificado: “A povoação calcolítica ocupou, 

provavelmente, toda a depressão da vertente por baixo da fortificação. (…) Em qualquer 

caso, as investigações efectuadas em 1994 comprovaram que apenas uma pequena parte 

da povoação calcolítica tem sido, até agora, escavada é aquela que é constituída pela 
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fortificação do Zambujal. A área total do complexo pode ser estimada, pelo menos, ao 

quádruplo ou mesmo no quíntuplo da área até hoje conhecida.” (Kunst e Uerpmann, 

2002, p.115). Idêntica situação se terá verificado noutros sítios fortificados, como 

Olelas, evidenciando a dispersão de materiais de superfície, numa dimensão que 

transcende em muito a área muralhada.  

A longevidade de utilização destas estruturas dificulta a sua interpretação, uma 

vez que fixa num mesmo plano, usos e significados de uma longa diacronia. O 

significado construtivo de inícios do 3º milénio será diferente do que se registou em 

meados do milénio, no Calcolítico pleno. Leceia, Penedo do Lexim e Zambujal parecem 

evidenciar uma realidade que necessita de ser clarificada, mas, no actual estado dos 

conhecimentos, podemos considerar que as muralhas não constituíam (sempre) o limite 

físico do núcleo populacional, existindo ocupações e estruturas nas áreas exteriores.  

 

O controlo dos acessos em espaços murados é efectuado através de portas, que 

assumiriam uma importância estratégica e simbólica. O reduzido número de recintos 

fortificados, integralmente escavados, limita o número de entradas detectadas, apesar de 

ser clara a existência de diferentes soluções construtivas. 

Tal como sucede para os restantes componentes arqueográficos dos sítios 

fortificados, a interpretação das portas pode ser efectuada de acordo com critérios 

interpretativos adoptados. De acordo com uma perspectiva defensiva das portas, estas 

correspondem ao ponto mais vulnerável de todo o sistema defensivo, sendo necessário 

conceber estratégias que permitissem a sua segurança, nomeadamente através da 

construção de estruturas de protecção das portas (Keeley et al, 2006; Gonçalves, 1989). 

Concebendo os sítios como recintos murados, espaços monumentalizados e rituais, 

acentua-se o seu valor simbólico, como forma de estruturas percursos ao monumento, 

pré-definindo percursos (Jorge et al, 2006, p. 243; Valera, 2007). 

No que se refere às portas defendidas, L. Keeley, M. Fontana e R. Quick 

sistematizam as várias soluções arquitectónicas numa perspectiva transregional e numa 

larga diacronia, apontando para a existência de três grandes soluções arquitectónicas: 

1. porta controlada (baffled gates): a forma mais simples corresponde a um 

prolongamento da muralha escondendo a entrada, podendo existir soluções mais 

complexas e sinuosas; 

2. portas cortinas (screened gates), com a colocação de um obstáculo físico no 

eixo interior / exterior da porta; 
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3. porta flanqueada (flanked gates), com a colocação lateral de torres que 

defendem a entrada, podendo corresponder a soluções internas e/ou externas.  

Esta sistematização, genérica, não pode ser dissociada do restante sistema 

construtivo, como evidenciou V. S. Gonçalves a propósito das portas de Santa Justa: 

“Torres e acessos constituem, portanto, componentes de um complexo dispositivo 

defensivo que não parece resumir-se a eles. (…) A fortificação do Cerro do Castelo de 

Santa Justa não pode, portanto, entender-se sem uma análise do sítio geográfico em que 

ela é construída” (Gonçalves, 1989, p. 200). 

 

 
PORTA CONTROLADA 

 
PORTA CORTINA 

 
PORTA FLANQUEADA 

Fig. 12.3: Sistematização de portas defendidas (Keeley et al, 2007, p. 63) 

 

Na compreensão da função de portas e muralhas importa registar as várias 

tipologias que se encontram nas fortificações calcolíticas estremenhas. Em Leceia pela 
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observação da maqueta com implantação do dispositivo defensivo na plataforma 

rochosa (Cardoso, 1997, p. 31), o recinto exterior regista a presença de 3 portas, 

voltadas para as áreas não ravinadas. Entre as entradas, regista-se E6 com uma tipologia 

de porta flanqueada com a presença de “(…) dois cubelos de planta rectangular, 

provavelmente relacionados com a instalação de uma porta em madeira” (Cardoso, 

1997). Contudo, na leitura da planta geral, alguns dos torreões implantados na 3ª Linha 

Defensiva registam a presença de entradas exteriores, não existindo informação sobre a 

fase em que teriam sido efectuadas / usadas as referidas entradas. Refere-se a 

articulação entre caminhos e pavimento, destacando-se a presença de lajeados nas 

entradas (Cardoso, 2000, p. 93) e a articulação com a circulação no interior do 

dispositivo defensivo: “identificaram-se duas grandes linhas de circulação intramuros, 

uma voltada para Norte, atravessando sucessivamente a primeira, segunda e terceiras 

linhas de muralhas, e outra, voltada para Sul, relacionada com duas entradas, uma 

situada na linha defensiva mais interna e outra na exterior, dando acesso directo a 

tributário da ribeira de Barcarena: seria esta a utilizada a quem se dirigisse àquela, e 

ainda a quem procurasse atingir o litoral ou dele viesse” (Cardoso, 2000, p. 95).  

Zambujal apresenta um conjunto complexo, com várias entradas para as quais 

tem sido proposta uma elaborada estratégia de defesa – ataque. Merece destaque a porta 

que dá acesso ao interior do reduto central: “Um corredor, de apenas um metro de 

largura, conduz ao núcleo fortificado, atravessando a muralha num ponto em que esta 

atinge os 13 metros” (Schubart e Sangmeister, 1987, p. 135). Trata-se também de uma 

porta dissimulada, uma vez que o traçado não é rectilíneo, não permitindo a visibilidade 

directa para o seu interior. 

A escavação efectuada em Vila Nova de São Pedro dificilmente permite uma 

leitura clara, mas parece que a entrada para o recinto central poderia estar reforçada por 

um torreão, correspondendo a um modelo flanqueado. Destaca-se a reduzida largura da 

entrada para o recinto principal. 

Nenhum outro sítio fortificado da Estremadura permite a reconstituição da 

entrada, lacuna que evidencia o estado fragmentário das pesquisas efectuadas nesta área 

regional. Comparam-se então dois extremos da mesma “família” arquitectónica: o sítio 

de Los Millares e a pequena quinta fortificada de Santa Justa. Em ambos casos se 

verifica uma estratégia de protecção dos acessos, recorrendo a diferentes estratégias. Em 

Los Millares, a porta monumental conheceu sucessivas fases de construção, sendo 

inicialmente um simples vão na muralha, delimitado por duas lajes fincadas. 
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Posteriormente foi convertida numa enorme estrutura tipo barbacã de forma piriforme, 

com largura de 12 m e comprimento de 12,5 m. Estão ainda documentados nesta 

barbacã aberturas interpretadas como seteiras. Também na muralha exterior se 

identificou uma entrada defendida, de tipo flanqueada, com um torreão a envolver a 

entrada. Em Santa Justa, foi possível identificar duas entradas que correspondem aos 

eixos do povoado, sendo provável que a sua localização seja intencional (Gonçalves, 

1989, p. 197). As duas portas apresentam sistemas de acesso diferentes”: “A porta 1 

define um acesso directo ao interior, ainda que afunilando de fora para dentro. A Porta 2 

é construída exclusivamente com lajes de xisto laminar, formando muro. O seu percurso 

em cotovelo dificulta ainda mais o acesso ao espaço interno” (Gonçalves, 1989, p. 199).  

Confirma-se a diversidade de soluções e a coexistência de portas com e sem 

dispositivos defensivos. A ausência deste tipo de dispositivo parece evidente em São 

Pedro e Meio Mundo 2, com portas simples, mas estreitas, com larguras médias de 1 m 

(informação pessoal de Rui Mataloto). Também em Leceia, apesar de estar 

documentada uma porta “defendida” (Entrada 01), J. L. Cardoso realça a estranheza de 

várias torres apresentarem passagens directas para o exterior da fortificação (Cardoso, 

2000, p. 92), apesar da tendência geral das entradas ser o aumento em comprimento ou 

estreitamento em largura (Cardoso, 1993, p. 33). 

A informação disponível para as “portas” dos sítios de fossos é mais reduzida, 

face à sua enorme dimensão. Para Perdigões, A. Valera propõe uma organização do 

espaço coincidente com pontos cardeais, correspondendo as duas entradas 

respectivamente e de forma simétrica ao eixo SE e NE (Valera, 2003, p. 158). Embora a 

escavação das portas de Perdigões não tenha sido ainda publicada, parece evidente que 

também em recintos de fossos, as entradas seriam estruturais na organização do espaço 

construído. 

Não possuímos qualquer informação sobre as entradas no Penedo do Lexim. 

Existem várias portas naturais neste sítio, nomeadamente dois grandes afloramentos 

verticais que dão acesso a área do abrigo sob rocha locus 3b: esta estreita entrada regista 

a colocação de blocos pétreos ao nível inferior. Não tendo sido escavado este contexto, 

não posso avançar se esses blocos pétreos fecham o acesso ou se configuram uma 

plataforma de acesso. Idêntica situação sucede nas duas “entradas” da plataforma 

superior, locus 1, onde se detecta a colocação de prismas basálticos para facilitar o 

acesso. Numa leitura estritamente paisagística e sem qualquer indicador cronológico, 

podemos admitir que dificilmente a entrada seria efectuada nas áreas escavadas, uma 
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vez que a vertente Este e Sul apresentam grandes desníveis topográficos e, no caso desta 

última, está presente um enorme afloramento vertical.  

Os casos citados parecem configurar um panorama de diversidade de soluções, 

sendo difícil recusar liminarmente que as portas foram concebidas de acordo com uma 

concepção defensiva e que a sua colocação foi estratégica na organização do espaço. 

Os sucessivos reforços e reconstruções, aberturas e condenações das portas 

sugerem a hipótese da monumentalização deste espaço, sendo possível que as áreas de 

entrada assumissem um papel determinante e, provavelmente, estruturante na 

planificação do complexo construtivo. Ao contrário das “portas” dos monumentos 

megalíticos, as entradas dos sítios fortificados não parecem coincidir com qualquer 

critério astronómico, estando estreitamente relacionadas com a topografia do sítio. 

Apesar do número de “portas defendidas” ser relativamente restrito, a presença 

de sistemas de protecção em Santa Justa, San Blas, Leceia ou Los Millares traduz um 

conceito arquitectónico não dissociável da defesa. Para muitos dos contextos em estudo, 

não temos informação da localização ou tipologia das portas, ainda que se possam 

admitir dispositivos de protecção de tipo perecível. A esse respeito, veja-se a porta 

documentada, em Monte Novo dos Albardeiros, ainda com lintel e gonzo da porta 

(Gonçalves, 1988/1989). Outros sítios registam a presença de portas “simples”, sem 

quaisquer dispositivos de defesa, como se encontra documentado em algumas entradas 

de Leceia, Zambujal na Estremadura, ou São Pedro e Castelo Velho para citar exemplos 

supra-regionais. 

Independentemente da existência de dispositivos defensivos, todas as portas são 

restritas, permitindo o controlo dos acessos. Por outro lado, seria importante 

compreender a relação de sincronia / diacronia entre as várias entradas de um mesmo 

recinto, uma vez que pode existir um fenómeno de condenação / abertura ex novo. Essa 

dinâmica encontra-se descrita para Castanheiro do Vento, onde se identificaram 5 

entradas que foram sujeitas a um fenómeno de condenação (Jorge et al, 2007, p. 92). 

O significado ritual das entradas está documentado em inúmeros contextos 

históricos, não correspondendo essa importância simbólica à anulação do seu carácter 

defensivo. Será necessário ampliar o universo de base e efectuar um registo 

arqueológico fino para compreender eventuais sinais de utilizações rituais, confirmando 

os inúmeros paralelos históricos. No caso das entradas, não se vislumbra qualquer 

especificidade regional, sendo importante compreender estas estruturas na vida dos 

sítios fortificados, podem assumir diferentes significados. 



Ana Catarina Sousa                                                                                                                                                                             540 

O terceiro elemento que classicamente é apontado como elemento defensivo é a 

existência de elementos proeminentes, nomeadamente torres ou bastiões. Em termos de 

arquitectura militar, um bastião é uma barreira que serve para o posicionamento de 

vários indivíduos e do seu equipamento defensivo, tendo como objectivo o fogo ou 

arremesso de projécteis para deter possíveis atacantes (Keeley et al, 2007, p. 67). Este 

tipo de estrutura é usualmente construído em altura, ampliando a capacidade defensiva 

(idem, ibidem, p. 68). A aplicação directa, e sem discussão, deste conceito para as 

fortificações do 3º milénio não pode ser efectuada literalmente, uma vez que os 

contextos arqueológicos revelam de algum modo a inoperacionalidade do conceito 

militar de defesa estrita.  

V. S. Gonçalves abre o debate avançando com várias linhas de leitura a partir de 

Santa Justa: faseamento torres ocas – torres maciças; integração do faseamento da 

construção das torres no aparelho da muralha, posição estratégica e função (Gonçalves, 

1989).  

A multiplicação dos torreões / bastiões é uma das componentes que marca o 

“estilo” destes sítios fortificados, em locais mais setentrionais como Castelo Velho ou 

Castanheiro do Vento ou em áreas mais meridionais como no Sudeste espanhol.  

Inicialmente supus que o Penedo do Lexim se integrasse numa tipologia 

construtiva imbricada no elemento natural, onde estruturas como torreões / bastiões 

estariam ausentes. Tinha como paralelo sítios mais setentrionais, mas que apresentavam 

grande semelhança morfológica com o Penedo do Lexim, como Crasto de Palheiros, 

Castro de Santiago ou Fraga da Pena. Contudo, apesar da reduzida área escavada, a 

detecção de um torreão na última campanha de escavações, em 2004, alterou 

profundamente o modelo explicativo que vinha desenvolvendo desde o início do 

projecto de investigação do sítio. A presença da torre maciça do Penedo do Lexim é o 

mais eloquente indício da partilha de um mesmo conceito arquitectónico, sendo difícil 

conceber uma função não defensiva para esta estrutura. Como referi previamente, a 

linha de muralha e o torreão detectados a meia encosta da vertente Este do Penedo do 

Lexim posicionam-se numa área com visibilidade muito reduzida a curtas distâncias, o 

que parece indicar uma possível função estratégica desta estrutura. 

Num sítio onde a remobilização de blocos pétreos seria complexa, considerando 

a dimensão dos mesmos e o relevo acidentado das várias plataformas, a construção de 

um torreão no Penedo do Lexim exigiu seguramente um esforço suplementar. Os 

esforços que envolveriam construções de torreões / bastiões seriam muito elevados, 
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podendo aumentar o “custo” da construção de um dispositivo defensivo de 30 a 100% 

(Keeley, 2007, p. 70). Numa perspectiva estritamente de arquitectura militar, podemos 

considerar que face a tão elevado custo apenas o curto alcance dos projécteis usados no 

3º milénio poderia justificar a multiplicação destas estruturas. Refira-se que em torreões 

externos de templos e palácios do Egipto e Mesopotâmia o espaçamento também é 

muito curto (cerca de 5 m de distância entre si), uma vez que seria curto o alcance da 

área projectada para defesa.  

A colocação de torreões poderia ter como função cumulativa a contrafortagem, 

mas os torreões externos fragilizam as muralhas, sendo mais plausível a sua colocação 

na face interna das mesmas. 

Regressamos a uma possível função defensiva e residencial, uma vez que são 

inquestionáveis as utilizações “domésticas” destas estruturas. Para os bastiões 

identificados em Castelo Velho e Castanheiro do Vento recusa-se a conotação militar 

(Jorge et al, 2006, p. 241) e salienta-se a presença de depósitos de materiais e de micro-

estruturas no seu interior. Descritas como “protuberâncias na parede”, propõe-se que os 

bastiões correspondessem a células individualizadas de um grande recinto: “each 

segment of the commmunity taking part on the building / maintenance of the general 

setting could afterwards be “represented” in a particular area of it” (idem, ibidem, 2006, 

p. 241). Mais uma vez, as características intrínsecas dos vários componentes em análise 

são incorporadas no esquema explicativo prévio. Reforça-se a importância de articular a 

leitura de elementos particulares, como portas e torres, no conjunto construtivo de cada 

sítio e na sua morfologia de terreno específica. Para Penedo do Lexim, parece clara a 

função ofensiva / defensiva mas é evidente que estas estruturas, que se entrosavam na 

muralha seriam espaços “nobres” na área ocupada. 

Na escala da Estremadura, verifica-se que os torreões/bastiões estão presentes 

em praticamente todos os contextos com fortificações, sendo as ausências interpretadas 

como lacunas da intervenção (como sucede em Outeiro de São Mamede ou na Fórnea). 

Noutras intervenções, como Vila Nova de São Pedro, a documentação disponível 

dificulta a leitura, embora seja plausível que todas as torres fossem maciças (Gonçalves, 

1993, p. 231). O balanço entre o número de torres ocas e torres maciças é relativamente 

equilibrado, ligeiramente superado pelas primeiras. Na terceira linha, escavada por 

Victor S. Gonçalves, aparentemente não existiriam torres (Idem, ibidem, p. 131). 
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QUADRO 12.2 
CARACTERIZAÇÃO DAS TORRES DOS POVOADOS FORTIFICADOS ESTREMENHOS 

Sítio Ausente Torre ind. Torre maciça Torre oca 
CASTELO    1 (?) 
CASTRO DE SESIMBRA ?   1 +(2 ?) 
CHIBANES     
COLUMBEIRA  4    
FÓRNEA  1 (?)   
LECEIA   3 (2ª) 2 (1ª) + 6 (3ª) 
MOITA DA LADRA   3  
OLELAS    3 
OTA  1   
OUTEIRO DE SÃO MAMEDE ?    
PEDRA D’OURO    3 
PENEDO DO LEXIM   1  
PENHA VERDE    2 
PRAGANÇA  1   
ROTURA ?    
VILA NOVA DE SÃO PEDRO   10 (1ª)+ 2 (2ª)  
ZAMBUJAL   2 (1ª) + 2 (2ª) +  4 (1ª) + 5(2ª) 

+ 1 (3ª) + 2 
(4ª) 

 

A questão da dicotomia torre oca / torre maciça é particularmente importante 

para os sítios que apresentam ambas soluções. Para Santa Justa, V. S. Gonçalves avança 

com a possibilidade de ambas poderem ter função defensiva “Quando ocas, o acesso ao 

seu topo faz-se pelo interior; quando maciças, as torres tem o acesso ao topo garantido 

por escadas” (Gonçalves, 1989, p. 303). Contudo, realça-se a possibilidade da torre oca 

ter sido usada por armazenagem amplificando funções para além do estrito uso 

“militar”. A inexistência de distâncias padronizadas para permitir um controlo eficaz e o 

“excesso” de torres, que se regista quer em Santa Justa quer em outros sítios 

fortificados, coloca em aberto a (co)existência de várias funções: torre oca com eventual 

função de armazenamento e defesa, torres maciças com possível função defensiva e 

pequenas torres que poderiam ter sido usados como contrafortes.  

Em relação à sequência torres ocas / maciças, a documentação evidencia uma 

diversidade de situações. Em Zambujal, a sequência começa com as torres maciças. Em 

Leceia, com a primeira fase de construção, surgem simultaneamente torres maciças na 

2ª linha e torres ocas na 3ª linha. Já a propósito de Santa Justa se tinha referido a 

ausência de um faseamento linear, uma vez que neste sítio surgem primeiro as torres 

ocas (torre 1, 4a, 4b) e apenas numa fase subsequente surgem as torres maciças.  

A descodificação de uma eventual sequência torre oca / maciça, não é 

simplesmente uma questão semântica, uma vez poder encerrar um real valor 

explicativo. As torres ocas evidenciam claramente uma utilização doméstica. Este facto 
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originou mesmo a defesa de propostas que argumentam que as fortificações 

correspondem a modelos de evolução de aldeias calcolíticas: as torres são associadas a 

cabanas ligadas por muros delimitadores (Ramos Millán, 2007). As torres maciças, à 

parte uma suposta função de contrafortagem (contrariada pelos cânones de arquitectura 

militar moderna), apenas podem encerrar uma função defensiva, efectiva ou simbólica. 

Também, se considerarmos a contemporaneidade das várias linhas defensivas de 

Leceia ou Zambujal, resulta de mais difícil compreensão a funcionalidade defensiva dos 

torreões posicionados nas linhas interiores.  

Torres, torreões / bastiões fazem parte de um mesmo conceito de arquitectura em 

“altura”. Quando analisamos as plantas das fortificações, a visão plasmada valoriza a 

organização do espaço em termos horizontais, mas certamente que o conceito 

arquitectónico também envolveria uma vertente altimétrica. Não temos muita 

informação sobre as alturas que atingiriam estas estruturas, por se encontrarem 

“decapitadas”, com altura ao nível das muralhas. É provável que as torres se elevassem 

acima das muralhas, mas seriam mais altas que as das cabanas que se encontravam no 

interior da área muralhada? 

A vertente tridimensional dos sítios fortificados envolveria também o próprio 

posicionamento topográfico, como sucede em Penedo do Lexim, Fraga da Pena ou em 

Crasto de Palheiros. Esta perspectiva tridimensional das estruturas pétreas dos sítios 

fortificados foi evidenciada por M. J. Sanches, a propósito de Crasto de Palheiros, local 

natural que apresenta grandes semelhanças com o Penedo do Lexim: “Mas o Crasto é 

uma construção gigantesca que se desenvolve não só na horizontal – onde circunscreve 

um espaço de 2,5 ha – como em altura – pois que se eleva entre 35 e 45 m (…) 

representação tridimensional de grande monumentalidade” (Sanches, 2003, p. 136). 

Também podemos encontrar idêntica situação em Penedo do Lexim, onde os desníveis 

da chaminé vulcânica são superiores a 20 m entre a plataforma superior e a intermédia 

(vertente Este) e ascendem a 15 e 20 m entre a plataforma intermédia e a inferior 

(vertente Sul).  

Noutra vertente de análise, nem todas as estruturas proeminentes apresentam a 

mesma função: em vários sítios fortificados, regista-se a edificação de uma possível 

torre central, em muitos dos casos na fase final da história da sequência construtiva 

destes sítios. Neste conceito, ao nível da Estremadura, regista-se a presença da 

“barbacã” do Zambujal, o grande torreão MM de Leceia (ligando a 2ª e 3ª linhas) ou a 

torre central de Pragança, estruturas que não se inserem nas considerações tecidas sobre 
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os torreões / bastiões exteriores à muralha. Este tipo de estruturas, proeminentes, na área 

central dos sítios fortificados, regista-se pontualmente em outras áreas regionais, como 

o caso de Monte da Tumba onde se edifica na fase III um torreão subcircular de 12 m 

(Silva e Soares, 1987), em Castelo Velho ou em Porto das Carretas, onde na fase final o 

complexo construtivo é dominado pela edificação de uma grande torre central, à qual se 

adossam grandes cabanas (Silva e Soares, 2002). 

A análise dos componentes seleccionados, nas estruturas pétreas de delimitação 

exterior nestes sítios, parece evidenciar um panorama polissémico. Não é possível negar 

o valor defensivo de muralhas, torres e portas defendidas. Mas fechar a explicação dos 

seus significados e significantes a uma função meramente defensiva parece-me também 

uma perspectiva redutora.  

Muralhas constituem-se como obstáculo ao livre acesso, mas também estruturam 

e definem um núcleo construído de forma homogéneo, correspondendo a um modelo de 

povoamento coeso e nucleado. E foram frequentemente “transgredidas” com ocupação 

intra e extra muralhas. 

As portas estreitas, com sistemas de defesa, permitiam o controlo da entrada. O 

seu posicionamento, no entanto torna-as por vezes como inoperante ao nível defensivo, 

embora controlem e condicionem a circulação no interior dos sítios. A entrada assume 

dupla função estratégica e simbólica. 

As torres adossadas à muralha exigiram esforço construtivo considerável. Estas 

construções assumem valor estratégico, permitindo uma posição de vantagem sobre a 

área extra-muralhas. O uso documentado para as torres ocas não difere do que foi 

identificado para o interior das cabanas, evidenciando valor residencial não defensivo. 

A multiplicação de torres ocas e maciças parece também reflectir uma multiplicação das 

estruturas de delimitação, transcendendo a estrita lógica defensiva. 

Muralhas e torres tornaram “mais forte”, locais que apresentavam condições 

naturais de defesa. Mas a vertente militar não é a única explicação para a sua 

edificação… 
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12.3.2. Vivências de um espaço construído 
 

Caracterizado o cenário físico em que se inscrevem os sítios fortificados e as 

estruturas pétreas de delimitação, importa descodificar as vivências no espaço 

construído.  

Classicamente denominados com o binómio povoado fortificado, algumas linhas 

de investigação têm questionado o carácter defensivo, e a denominação funcional dos 

sítios como “povoados”, avançando com uma caracterização dos mesmos como centros 

cerimoniais, rejeitando a dicotomia doméstico versus sagrado. Esta perspectiva alarga-

se aos sítios de fossos (Marques Romero, 2003) o que naturalmente nos remete para a 

questão da localização dos sítios residenciais destas comunidades… 

Na Estremadura, são muito os sítios contemporâneos dos “povoados 

fortificados” (situados na primeira metade do 3º milénio), que não apresentem 

muralhas. À escala da Ribeira de Cheleiros, apenas encontramos sítios especializados 

(como Casal Barril) e casos mais tardios como Casal Cordeiro 5. Apesar da 

investigação arqueológica estar direccionada para os sítios fortificados, parece claro que 

na primeira metade do 3º milénio, particularmente entre 2800 e 2600 a.n.e. o 

povoamento se centrou nos sítios com muralhas, num movimento de concentração dos 

núcleos populacionais. Perante este panorama, resulta pouco compreensível afastar a 

função residencial destes sítios. 

Aldeias e quintas, centros cerimoniais, centros de poder ou macro-aldeias, 

componentes de redes de povoamento segundo Victor S. Gonçalves são algumas das 

denominações que consubstanciam a vivência destes espaços. Partilhando de um mesmo 

“estilo arquitectónico”, provavelmente os sítios fortificados congregam diferentes 

modelos de vivência, ao nível funcional e da organização social. Importa desconstruir os 

principais vectores do leque de vivências que seriam experienciadas nestes locais, 

partindo naturalmente do caso do Penedo do Lexim e dos sítios estremenhos. 
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12.3.2.1. A vocação residencial 

 

«La maison au Néolithique est, d’abord et avant tout, l’abri permanent 
où l’on dort, où l’on stocke les outillages et partie des réserves 
alimentaires, où l’on prépare les repas. C’est aussi dans la première 
pièce, autour du foyer ou dans l’axe de la porte pour profiter d’un 
éclairage meilleur, que les homes peuvent retoucher une pointe de 
fléche ou racler et polir un bois d’if pour un arc»  

Pétrequin, 1991, p. 24 
 

A identificação de estruturas habitacionais constitui indicador imediato para 

caracterizar um povoado sedentário de natureza residencial. Independentemente do seu 

significado, as casas assumem um papel central nas primeiras comunidades neolíticas: 

“whatever the social, economic, and environmental variables or causes involved, it was 

through the domus that the origins of agriculture were thouth about and conceived. The 

domus was put centre stage” (Hodder, 1990, p. 38-39). Apesar desta perspectiva central, 

há diversas dificuldades metodológicas na interpretação do registo arqueológico 

relacionado com o mundo das “casas” (Bruck e Goodman, 1999, p. 3), podendo referir-

se a complexidade metodológica na identificação de actividades. A etnoarqueologia 

evidência a possibilidade de um espaço residencial integrar vários tipos de actividades 

numa mesma geração, a aparente ausência de “casas” no registo arqueológico de vários 

contextos neolíticos e calcolíticos e, por vezes, a dificuldade em separar construções 

com função residencial e cerimonial, como sucede em Çatal Hüyük (idem, ibidem, p. 3). 

O estudo das casas neolíticas e do seu significado desempenhou um papel 

central nas linhas de pesquisa das primeiras comunidades produtoras do Próximo 

Oriente, Anatólia, Europa do Sudeste e Europa Central. Nestas regiões, a “casa” assume 

um papel identitário, com grandes semelhanças arquitectónicas nas diversas áreas 

regionais e linhas comuns, que cruzam espaços geográficos distantes, tais como as casas 

rectilíneas pluricelulares do Norte da Grécia e da Roménia ou dos sítios LBK, distando 

milhares de quilómetros entre si (Bailey, 2005). Esta realidade contrasta com o que se 

conhece para a Europa do Mediterrâneo Ocidental, onde são escassas as evidências de 

estruturas domésticas de tipo habitacional nas primeiras fases do Neolítico.  

A explicação para as semelhanças e diferenças está ancorada num distinto 

modelo de neolitização. Na Península Ibérica, as evidências das “casas” nas primeiras 

comunidades neolíticas são raras, reflectindo um padrão de povoamento temporário 

(Diniz, 2003, p. 167) e talvez uma diversidade de técnicas de construção (materiais 
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perecíveis documentados em Vale Pincel ou muros de pedra seca em Plansallosa). 

Casos como o de La Draga podem indicar que a fragilidade do modelo habitacional das 

primeiras comunidades neolíticas reflicta formas de construção e dificuldades de 

preservação. Independentemente do factor preservação, pode afirmar-se que, no 

Mediterrâneo Ocidental não existe a repetição de um modelo de casa e de agregação em 

“aldeias” como sucede na Europa de Leste ou Central. É apenas com as primeiras 

evidências do megalitismo que encontramos na Europa Ocidental, as aparições iniciais 

de arquitecturas identitárias e repetitivas. Este panorama nas primeiras comunidades 

neolíticas não se altera no 5º e 4º milénio, uma vez que é quase desconhecido o 

povoamento do chamado “Neolítico médio”, onde se poderiam encontrar os primeiros 

modelos de estruturas habitacionais e de “aldeias”. 

Na Península Ibérica é apenas com as comunidades plenamente agro-pastoris de 

finais do 4º e 3º milénio que se reúne suficiente informação sobre casas e povoados. No 

actual estado dos conhecimentos, podemos considerar que à escala peninsular é com os 

momentos terminais do Neolítico / início do Calcolítico que se verifica a efectiva 

consolidação da sedentarização, com concentração populacional e organização 

funcional, ou seja, o aparecimento das primeiras aldeias. No que se refere aos povoados 

fortificados calcolíticos do Centro e Sul de Portugal o enfoque é usualmente centrado na 

zona limite do povoado, para as muralhas e sistema defensivo. Esta perspectiva 

condiciona a investigação de terreno orientando a intervenção nas linhas de muralhas. A 

identidade cultural das estruturas domésticas é posicionada ao nível das muralhas, uma 

vez que as casas calcolíticas são muito heterogéneas quanto a sua tipologia construtiva. 

A repetição de modelos arquitectónicos, numa vasta área geográfica, apenas surge em 

meio doméstico com a questão dos modelos de delimitação dos povoados: muralhas ou 

fossos apresentam uma grande unidade que transcende a própria diversidade da cultura 

material “móvel”. 

A utilização das torres ocas / bastiões com fins domésticos parece indicar que a 

questão das muralhas se funde directamente com as estruturas domésticas, organizando 

o espaço, partilhando materiais e técnicas construtivas. 

A análise das áreas residenciais é usualmente lateral nas abordagens aos sítios 

calcolíticos, até porque, estas estruturas oferecem frequentemente grande dificuldade 

interpretativa. A complexidade de leitura reflecte o carácter pouco consolidado de 

muitas das estruturas, usando materiais perecíveis e recorrendo a técnicas de construção 

expeditas. Por outro lado, situando-se em plena área do povoado, estas estruturas são 
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frequentemente “atingidas” pela dinâmica de utilização de uma área doméstica que é 

durante centenas de anos frequentadas: com reparações, derrocadas e remobilização de 

materiais de construção para novas construções.  

O caso de Santa Justa, onde um incêndio conservou as cabanas intra-muros, 

revela-se um caso de excepcional interesse para estas leituras (Gonçalves, 1989, p. 290), 

tendo constituído uma abordagem inédita a esta questão, permitindo também a 

identificação da importância da argila de revestimento. Neste sítio, registam-se técnicas 

de construção distintas na sua história de ocupação (adobe e soco de lajes de xisto para a 

fase mais antiga e argila de revestimento sobre ramagens para a fase mais recente) e 

observam-se novos parâmetros de edificação, em dimensão e na sua localização.  

A própria designação de casa assume significado estreitamente ligado à 

organização do cosmos da civilização ocidental. Estudos etnográficos evidenciam que a 

habitação pode assumir diferentes significados (Bruck e Goodman, 1999, p. 4) e que 

mesmo a tipologia das construções pode fornecer uma imagem pré-determinada, como 

sugere o caso das “casas” natufienses, onde a robustez e complexidade parece indicar 

um carácter permanente, mas com a fauna a indicar níveis de sazonalidade. 

Como se tem evidenciado ao longo do presente capítulo, denominado O nome 

das coisas, a adopção de uma denominação é, consciente ou inconsciente, a face mais 

visível do aparelho teórico adoptado. Essa situação é bem notória para a questão dos 

sítios de fossos e fortificados e para a própria denominação das estruturas habitacionais.  

Existe uma clara resistência da pré-história do Mediterrâneo ocidental em 

adoptar a designação de casa, o que de alguma forma denuncia uma perspectiva neo-

evolucionista, imbuída de juízos de valor, ao recusar a denominação de casa para as 

construções de madeira e terra “Cette terminologie qui tend à mépriser la maison des 

autres, au nom d’un progrés lineáire inévitable, et utilise par les «civilisés» envers les 

«barbares» (Pétrequin, 1991, p. 25). 

Designações como “estrutura habitacional” ou “cabana” correspondem às 

denominações mais vulgarizadas na bibliografia peninsular. A denominação de 

“cabana” é a mais consensual, usada por autores como V.S. Gonçalves para Santa Justa 

(Gonçalves, 1989), V. Hurtado para San Blas (Hurtado, 2007), M. Calado para Miguens 

3 (Calado, 2002), C.T. Silva e J. Soares para Porto das Carretas (Silva e Soares, 2002), 

A. Valera para Castro de Santiago e Malhada (Valera, 2007), F. Molina e A. Câmara 

para Los Millares (Molina e Camara, 2005). Poucos autores adoptam a designação de 

“casa”, mas curiosamente, é na Estremadura que esta designação é mais frequente, 
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nomeadamente no Zambujal (Schubart e Sangmeister, 1987) e em Leceia (Cardoso, 

1994), ainda que por vezes se utilize a denominação “cabana”, nomeadamente para as 

estruturas habitacionais campaniformes de Leceia (Cardoso, 1997/1998). Alguns 

autores como M. J. Sanches adoptam a designação menos comprometida de “unidades 

habitacionais” (Sanches e Pinto, 2006). 

Se atendermos exclusivamente à questão etimológica, verificamos que cabana é 

descrita como “pequena casa rústica, choupana, ordinariamente coberta de colmo, 

abrigo ligeiro, espécie de barraca” e que casa corresponde a um “edifício para 

habitação, morada, moradia, vivenda” (Dicionário Lello). Com significados 

entrecruzados, cabanas e casas partilham uma função residencial, ainda que se possa 

considerar que a designação de casa não seja apenas uma questão de perenidade das 

estruturas, mas um conceito social e etnográfico de modelos de vivências habitacionais. 

 

Justifica-se uma curta referência às estruturas habitacionais registadas nos sítios 

fortificados da Estremadura. A pouca informação publicada condiciona naturalmente 

esta leitura. A importância conferida à descrição e interpretação das muralhas conduziu 

à secundarização das restantes estruturas de âmbito doméstico. Estas apenas são 

referidas sumariamente e, muitas vezes, a ausência de qualquer referência publicada 

pode não significar necessariamente que não tenham sido detectadas. Mesmo para os 

grandes povoados como Leceia ou Zambujal deve ser referido que não existe qualquer 

estudo monográfico dedicado exclusivamente a estas estruturas. 

No que se refere à tipologia arquitectónica destas estruturas, afigura-se 

complexo sistematizar os dados face à escassez de informação disponível. Contudo, 

procuraremos analisar vários elementos: 1. Designação proposta pelos autores; 2. 

Arquitectura: Dimensões (eixo máximo / eixo mínimo); Planta (circular, sub-circular, 

quadrangular, sub-quadrangular, oval); Constituição da base (base pétrea, buracos de 

poste, depressão, adobe, piso); Paredes / cobertura (ramagens com argila de 

revestimento, adobe, pedra seca); Material de construção; 3. Localização e 

quantificação: intramuralhas / extramuralhas / área aberta; 4. Materiais arqueológicos: 

presença/ausência; escassos/abundantes; 5. Cronologia: absoluta e relativa, face à 

sequência de ocupação do povoado. 

Em Vila Nova de São Pedro, referem-se desde as primeiras campanhas, os 

chamados “fundos de cabana”, com reduzida documentação gráfica ou fotográfica. 

Podem caracterizar-se genericamente estas estruturas com uma planta circular, base 
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pétrea com a parte superior erguida em adobe (Arnaud e Marques Gonçalves, 1990, p. 

43). As referências publicadas parecem concentrar as estruturas habitacionais entre a 1ª 

e a 2ª linha, evidencia documentada quer nas intervenções de A. Paço e E. Jalhay quer 

nas realizadas por Savory. 

Em Leceia, nos dados publicados evidencia-se a presença de estruturas 

habitacionais no Neolítico final (Casa R), no Calcolítico inicial (casa L, GG1, ZZ, QQ, 

HH, FL, EJ), no Calcolítico pleno (casa A, P, LL, FC) e no Calcolítico campaniforme 

(cabana EN, FM). A designação utilizada por João Luís Cardoso oscila assim entre 

“casa” para as estruturas do Neolítico final, Calcolítico inicial e pleno e “cabana” para 

estruturas campaniformes.  

Em termos de planta, estas estruturas apresentam geralmente planta circular mas 

as estruturas mais tardias com campaniforme, evidenciam planta oval. As técnicas 

construtivas parecem ter registado uma evolução que acompanha a história de ocupação 

do sítio. As estruturas habitacionais do Calcolítico inicial de Leceia apresentam base 

pétrea, com aparelho de pedra seca de “blocos calcários não aparelhados” (Cardoso, 

1994, p.34), admitindo a hipótese que, à semelhança das muralhas, a parte superior das 

paredes destas estruturas fosse construído em adobe. Quanto à cobertura, estabelece-se 

o paralelo com Monte da Tumba, colocando-se a hipótese da cobertura ser também em 

adobe, em alguns casos, ou em alternativa, com materiais vegetais. Algumas das “casas” 

apresentam lajeado pétreo interno e outras registam a presença de lareira no seu interior. 

As dimensões destas estruturas são variáveis podendo atingir um eixo maior de 7 m 

(casa ZZ). As técnicas construtivas do Calcolítico pleno registam uma “degradação 

construtiva” (Cardoso, 2000, p. 97), com a utilização de recintos pouco estruturados, 

usualmente adossados a linhas defensivas pré-existentes e associadas a prováveis 

buracos de poste. A existência de lajeados é ainda um dos poucos indícios da presença 

destas estruturas, delimitando internamente o perímetro das casas. A denominada 

“degradação construtiva” acentua-se no Calcolítico campaniforme. As estruturas 

identificadas apresentavam aparelho muito irregular, com embasamento de pedra para 

suportar “superestrutura vegetal desaparecida” (Cardoso, 1997/1998, p. 91) e área de 

“soleira”. Para além das cabanas campaniformes localizadas extra-muralhas, refere-se 

finalmente possibilidade de segmentos de muros localizados no interior da área 

muralhada poderem corresponder a cabanas “construídas sobre os derrubes da muralha 

mais interna, então já quase completamente destruída” (Cardoso, 1997/1998, p. 90).  
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A localização destas estruturas parece registar uma flutuação. No Calcolítico 

inicial regista-se o maior número de casas (6 publicadas) presentes nas três linhas 

defensivas. No Calcolítico pleno, a área ocupada sofre uma retracção e no 

Campaniforme, as ocupações estão registadas fora da área muralhada, sobre as ruínas do 

dispositivo defensivo. 

A documentação disponível (em língua portuguesa) para o Zambujal não 

abunda, referindo-se H. Schubart e E. Sangmeister à presença de casas entre as linhas 1 

e 2. Com planta oval e “socalco de pedra”, propõe-se também que a edificação em 

altura fosse efectuada com o recurso a adobe, evidência documentada pela presença de 

abundantes fragmentos de argila no seu interior (Schubart e Sangmeister, 1987, p. 136). 

Encontra-se também documentada a presença de lareiras internas, incluindo dois casos 

com a presença de fornos de fundição de cobre. 

No Penedo do Lexim, apenas se detectaram duas estruturas habitacionais (uma 

delas com duas fases construtivas). Localizam-se no topo do penedo (locus 1) e na 

vertente (locus 6) e, provavelmente, também junto ao abrigo locus 3. O número de 

estruturas habitacionais é claramente inferior ao que poderíamos inferir face à 

localização da maior parte da área intervencionada, em área intra-muralhas. Face à 

informação publicada em detalhe é difícil contextualizar dos dados do Penedo do 

Lexim, ainda que possa existir algum paralelismo com algumas estruturas do 

Calcolítico pleno e final de Leceia (fase 1 e fase campaniforme). Não encontramos 

contudo paralelos para a estrutura 2, adossada ao abrigo rochoso locus 6, 

correspondendo a uma especificidade local, adaptada à morfologia do terreno. Também 

poderá ter existido construção semelhante junto ao abrigo locus 3, mas as perturbações 

que este sector foi alvo impedem uma leitura clara. 

Apesar do reduzido número de estruturas, podemos razoavelmente configurar 

um modelo de ocupação com disseminação de pequenas estruturas habitacionais em 

cada uma das plataformas naturais. Apenas em locus 4 e locus 5 não se identificaram 

estas estruturas. A reduzida potência estratigráfica de locus 4 e a especificidade de locus 

5, correspondendo ao troço de muralha, pode explicar essa ausência. O topo do Penedo 

do Lexim teria naturalmente um lugar de destaque, ocupado quase integralmente pela 

edificação de uma cabana de grande dimensão, com uma entrada evidenciada pela 

colocação de um extenso lajeado posicionado em direcção às duas entradas naturais. 

Os dados disponíveis parecem admitir continuidade nas soluções 

arquitectónicas, ainda que pareça existir maior investimento nas estruturas habitacionais 
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das primeiras fases de ocupação, nomeadamente na estrutura habitacional 1A (Neolítico 

final / Calcolítico inicial), na qual o embasamento da cabana foi efectuado com enormes 

prismas basálticos, em técnica idêntica à das edificações das muralhas. Se a informação 

contextual é reduzida para as estruturas habitacionais do 3º milénio, o panorama 

estremenho para as fases antecedentes é ainda mais limitado. Para Leceia refere-se a 

presença de cabanas (Cardoso et al, 2006), mas a sucessão de construções dificulta a 

leitura. Será naturalmente em contextos com menores dinâmicas construtivas 

sequenciais que poderemos identificar mais rigorosamente estas estruturas. O caso de 

Vale de Lobos poderia exercer um papel esclarecedor. A leitura geoarqueológica 

efectuada neste sítio arqueológico confirma que os contextos escavados se encontravam 

em posição secundária (Angelluci, 2003), embora, na análise arqueológica, permaneça a 

designação de “cabana” para algumas das estruturas (Valente, 2007). Para Carrascal, 

sítio que apresenta uma ocupação do Neolítico antigo, final e campaniforme (sem 

vestígios de ocupação do Calcolítico inicial e pleno), regista-se genericamente a 

presença de “estruturas de carácter habitacional” (Cardoso et al, 2008, p. 249).  

Perante as informações disponíveis sobre as “casas” no Penedo do Lexim, 

observamos que as estruturas habitacionais se afastam do modelo arquitectónico 

adoptado em Leceia e Zambujal, que apresentam muros de alvenaria. A especificidade 

da matéria-prima disponível e a configuração do terreno poderão ter condicionado as 

técnicas construtivas das estruturas habitacionais, à semelhança do que sucede para as 

muralhas e torres, também aqui assumindo morfologia específica, paralelizável a Fórnea 

ou Pragança. Não se conhecendo estruturas habitacionais nestes sítios, o universo de 

comparação de Penedo do Lexim limita-se genericamente aos grandes povoados do 

“calcário” (como Leceia ou Zambujal), onde a edificação de muros de pedra seca seria 

substancialmente mais expedita. Independentemente dos referidos constrangimentos da 

matéria-prima, podemos identificar uma distinção efectiva nas estruturas habitacionais 

do Penedo do Lexim: a ausência de barro de revestimento. Não existindo evidências que 

configurem uma construção em altura, integralmente em pedra, colocou-se a hipótese de 

uma construção em estruturas perecíveis, ou eventualmente, de paredes de adobe.  

A análise das estruturas habitacionais remete-nos uma vez mais para as 

muralhas. Também em Penedo do Lexim se verifica que as soluções construtivas de 

muralhas e cabanas não são duas realidades estanques (nomeadamente na estrutura 

habitacional 1A), ainda que aqui estejam ausentes as torres ocas, as quais correspondem 

a uma efectiva fusão funcional. Na realidade, quer em Leceia quer em Zambujal o 
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aparente reduzido número de estruturas habitacionais poderiam ser ampliadas pela 

utilização sistemática das torres ocas: em Leceia por exemplo, estão documentadas 11 

torres ocas para 14 cabanas (quantificando o conjunto das fases de ocupação). 

Este cruzamento funcional, entre estruturas defensivas e habitacionais, originou 

situações de classificação equívoca, como sucedeu em Olelas e Penha Verde. Em 

Olelas, a ausência do paradigma das fortificações calcolíticas conduziu à classificação 

inicial das torres ocas como “monumentos funerários”, sustentando-se essa atribuição 

devido à presença de ossos humanos numa das estruturas (monumento nº 1), mas 

evidenciando-se a presença de vestígios domésticos, nomeadamente no monumento nº 2 

(Serrão e Vicente, 1958; 1959a; 1959b). Em Penha Verde, a situação é distinta: as 

estruturas são classificadas como casas, mas podem corresponder a torres.  

Apenas a prossecução de novos trabalhos de escavação pode esclarecer essas 

situações equivocas. No caso de Olelas, as campanhas de Ludgero Gonçalves 

permitiram incorporar os supostos monumentos num dispositivo construtivo mais 

amplo, convertendo-os em torreões ocos (Marques Gonçalves, 1997). Para Penha 

Verde, ainda não foi possível rever a documentação de campo de O. Veiga Ferreira e 

restante equipa dos Serviços Geológicos, de forma a articular as denominadas “casas” 

com as muralhas descritas muito sumariamente. Na segunda campanha efectuada neste 

sítio, refere-se ainda a existência de fundos de cabana aparentemente sem estrutura 

pétrea mas com a presença de um provável piso (Zbyszewski e Ferreira, 1959a, p. 404).  

 

A notória utilização residencial das torres tem levado autores como Ramos 

Millan a propor nova interpretação de muralhas, bastiões e cabanas sob uma perspectiva 

residencial contrariando a vocação defensiva atrás mencionada (Ramos Millan, 2004, 

2007). O registo arqueológico dos sítios fortificados reflecte, segundo o autor, um 

processo de evolução urbanístico desde um modelo de povoado colectivo até às aldeias 

proto-hierarquizadas. A análise efectuada baseia-se fundamentalmente em Los Millares, 

El Malagón, Fortín 1 de Los Millares, com referências pontuais a Cerro do Castelo de 

Santa Justa, Los Vientos de la Zarcita e a Zambujal. 

Ramo Millán propõe um modelo interpretativo “etnográfico” consubstanciando 

a presença de 5 fases de evolução urbanística, que corresponde à história das “aldeias” 

no Sudeste Peninsular (Ramos Millan, 2004). Numa primeira fase – cabanas colectivas  

existiriam grandes cabanas colectivas (Fortim 1 de Los Millares, El Malagon), 

salientando-se a abundância de ocupações neolíticas prévias. A fase 2 – proto-aldeias  
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corresponde à edificação de construções de menor dimensão que se adossam no exterior 

da previa cabana colectiva, ou seja, os denominados bastiões / torreões ocos. Estas 

estruturas residenciais, de menor dimensão correspondem à fragmentação da 

estruturação social em unidades familiares nucleares (Ramos Millan, 2007). A fase 3 – 

aldeias recinto – assiste à edificação de uma muralha em torno da área central, na qual 

se adossam novas estruturas. A existência de um muro colector aglutinador permitira a 

integração e coesão social com espaços comuns, correspondo à fase "clássica" de Los 

Millares. A fase 4 – aldeias recintos evolucionadas – regista a edificação de cabanas 

construídas nas zonas intramuros, entre as linhas de muralha. O adossamento de paredes 

e de muretes é interpretado como vestígios dos muros guia que envolveriam as cabanas 

em bastião, configurando um “modelo aglutinado de urbanística, de crescimento 

irregular y anastomosado donde se suceden y conviven varios recursos de adosamiento 

entre las nuevas cabañas o de estas con las estructuras preexistentes" (Ramos Millán, 

2004, p. 419). A fase 5 – aldeias aglomeradas proto-hierarquizadas – regista a 

edificação de cabanas sem recintos, com construções extra-muralhas ou concentrações 

nas áreas nucleares, reflectindo uma desintegração social parental e um processo de 

hierarquização da sociedade. 

Este modelo interpretativo traz uma nova perspectiva aos sítios fortificados, 

centrando-se nas estruturas residenciais em detrimento da arquitectura militar e 

castrense. O principal argumento em discussão é o facto que “los bastiones o torres son 

las primeras expressiones históricas de las cabañas de familiares nucleares, a las que 

sucederan las cabanas commumnte reconocidas como tales” (Ramos Millán, 2007, p. 

39).  

 

A leitura do registo arqueológico procura no modelo de Ramos Millán, reflectir 

uma evolução social entendida de forma neo-evolucionista e marxista. A primeira 

limitação do modelo atrás proposto é o desajuste entre as fases propostas e os patamares 

cronológicos: a colocação da primeira fase de carácter colectivo sem muralhas entre o 4º 

milénio e 2600 a.n.e. não se encontra comprovada nas datações disponíveis para as 

primeiras fases de construção dos sítios fortificados, as quais recuam certamente, pelo 

menos, dois séculos.  

Por outro lado, o modelo centra-se em releituras de publicações de vários sítios 

arqueológicos, alguns dos quais com uma insuficiente publicação dos trabalhos 

arqueológicos mais recentes, como o complexo de Los Millares e respectivos fortins. 
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Para documentar a proposta de faseamento descrita seria necessário efectuar um registo 

arqueológico mais fino. Esta proposta é colocada globalmente à escala da Península 

Ibérica, ainda que numa fase inicial fosse restringida ao Sudeste Espanhol. Apesar de 

refutar a validade de uma abordagem exclusivamente casuística (cada sítio é um sítio…) 

não podemos conceber, de uma forma tão unificada, realidades regionais tão distintas 

como o Sudeste Espanhol, Alentejo e Algarve, Estremadura ou Trás-os-Montes.  

A refutação linear da vertente defensiva destas estruturas é quase 

exclusivamente centrada na fragilidade das muralhas e na sua reduzida altura, mas não 

há uma leitura integrada dos sítios com o entorno e o restante registo arqueológico, 

nomeadamente com os recintos de fossos e necrópoles. Esta leitura segmentar da 

realidade também se reflecte no próprio modelo, demasiado unificador: a questão da 

dimensão dos sítios e da sua complexidade não incorpora o modelo explicativo, não 

sendo demonstrada a existência de nítidas assimetrias regionais com sítios de grande 

dimensão (fortificados ou com fossos) e pequenas unidades fortificadas. Embora esta 

proposta apresente grandes fragilidades, deve ser reforçada a sua pertinência uma vez 

que centra a análise na questão da “casa” e da evolução dos núcleos populacionais de 

finais do Neolítico e Calcolítico na Península Ibérica. A vocação campesina dos sítios 

fortificados foi já previamente salientada, como o demonstra o conceito de “quinta 

fortificada” proposta por Victor S. Gonçalves para Santa Justa e Monte Novo dos 

Albardeiros e, em geral, o conceito de “povoado fortificado”, designação com quase 

quatro décadas. 

Se considerarmos a questão das “casas” como elemento indicador da existência 

de um povoado permanente (ou aldeia) então podemos, com segurança, considerar que 

os sítios fortificados podem ser assim designados. É tão redutora a perspectiva das 

muralhas como posições fortificadas “guarnecidas”, sem perspectivar evidências 

domésticas do registo arqueológico, como o uso dos bastiões, quanto limitada é a leitura 

completamente pacifista do registo arqueológico, negando completamente o carácter 

defensivo de muralhas, portas e bastiões. 

Nos sítios de fossos, são escassas as referências a “casas”, estando o registo 

quase exclusivamente dominado pelas estruturas negativas. O conceito de “fundo de 

cabana”, embora não seja exclusivo dos sítios de fossos, corresponde à única evidência 

de carácter residencial destes sítios. Para Carmona, é referida a presença de fundos de 

cabanas com secções côncavas, configurando um modelo de cabanas cobertas por 

madeira vegetal revestida por barro e calçada com pedras (Conlin Hayes, 2004). O 
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modelo das cabanas semi-enterradas é também apresentado em outros sítios 

arqueológicos como para Alcalar (Morán e Parreira, 2003, p. 318). Em PapaUvas 

refere-se a ocupação sazonal dos fundos de cabana e da sua sobreposição (Martín de la 

Cruz e Lucena Martins, 2003, p. 298). 

No registo arqueológico da Estremadura, é nos povoados fortificados que se 

encontram as primeiras casas “perenes”, com um investimento construtivo que 

permitiria a sua ocupação por um período alargado de tempo. Seria importante realizar 

um estudo centrado na dinâmica de ocupação destas estruturas, documentando a sua 

história de ocupação com um conjunto fechado de datações e efectuando uma leitura 

espacial de pormenor como a que se efectuou para Boussargues (Colomer, Coularou, 

Gutherz, 1990) e para as cabanas dos fortins de Los Millares (Camara e Molina, 2005; 

Molina et al, 1986). No Guadiana Médio, a propósito de Mercador e Monte do Tosco, 

refere-se a presença de diferentes tarefas nas cabanas, com “situações de deposição não 

primária” (Valera, 2006, p. 158). 

No pequeno universo do Penedo do Lexim documentou-se a continuidade de 

localização das estruturas habitacionais: num mesmo local implantam-se sucessivas 

cabanas (locus 1) recorrendo a diferentes técnicas construtivas, mas partilhando a 

mesma localização espacial. As sucessões de casas como parte integrante de uma 

mesma dinâmica construtiva, surgem desde inícios do Neolítico no Próximo Oriente: 

“the inhabitants of Qermez Dere periodically demolished pit-houses, filled them in wich 

clean, packed earth and then dug the pit for a new house in almost exactly the same spot 

(Banning, 2003, p. 17), reflectindo a sucessão geracional e de ciclos de utilização. 

Em relação à dimensão, estão ausentes as cabanas extensas que se situam na 

primeira etapa do modelo de Ramos Millán. A questão da dimensão das cabanas para 

análise da estruturação social resulta complexa, embora se possa considerar que, 

geralmente, as cabanas com menos de 50 m2 correspondam a estruturas familiares 

nucleares (Vela Cossio, 1995, p. 263). Se seguíssemos este parâmetro, podemos 

considerar que não se conhecem cabanas colectivas no registo arqueológico da 

Estremadura do 4º e 3º milénio. Contudo, mesmo para as “long houses” da Europa do 

Norte colocam-se muitas interrogações sobre a se pertenceriam a famílias alargadas ou a 

famílias nucleares (idem, ibidem, p. 263). 

Em termos de técnicas construtivas, a sucessão evidenciada na Estremadura é 

distinta do modelo apresentado para o Sudeste, uma vez que é nas fases mais antigas 

que se registam estruturas habitacionais mais perenes e com maior investimento na sua 
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construção, como sucede em Leceia, onde as estruturas do Calcolítico inicial são 

maiores, com técnicas de construção mais elaboradas, existindo a referida “degradação 

construtiva” desde o Calcolítico inicial até ao Calcolítico campaniforme. Esta situação 

também se regista de alguma forma no Penedo do Lexim, com uma estrutura 

habitacional integrada na primeira fase (Calcolítico inicial) que apresenta maior 

robustez construtiva.  

O Calcolítico final campaniforme, bem representado em Leceia pelas cabanas 

EN e FM fora da área fortificada, não se encontra documentado no Penedo do Lexim. 

Contudo, a escavação do sítio de Casal Cordeiro 5 permitiu identificar estruturas 

habitacionais da segunda metade do 3º milénio. Trata-se provavelmente das primeiras 

estruturas campaniformes a ser escavadas em sítio não fortificado à escala da Península 

de Lisboa. Deve ser realçada a sua dimensão ligeiramente superior à das cabanas do 

Penedo do Lexim (como aliás já sucedia para as cabanas campaniformes de Leceia). As 

estruturas de Casal Cordeiro 5 apresentam pavimento interno (constituído por seixos) e 

provável base em muro de pedra seca, sendo difícil compará-las com as estruturas 

habitacionais de Penedo do Lexim, face ao distinto substrato geológico de ambos sítios. 

Na área intervencionada de Casal Cordeiro 5 destaca-se o facto das estruturas 

habitacionais se apresentarem afastadas entre si, reproduzindo o modelo disseminado da 

malha de povoamento. Aparentemente, a fragmentação do modelo de povoamento 

poderá traduzir a fragmentação dos laços de coesão comunitários que a partilha de um 

espaço construído dos sítios fortificados consubstanciava. 

Uma vez mais, a Estremadura parece apresentar uma sequência distinta do Sul 

Peninsular, nomeadamente do Alto Guadiana. Recentemente, tem vindo a ser 

identificada uma sucessão construtiva de estruturas habitacionais que expressa o modelo 

de fragmentação social, com a desintegração da estruturação coesa dos sítios 

fortificados, típica da primeira metade do 3º milénio e a emergência de estruturas 

habitacionais de maiores dimensões, com mais investimento construtivo, 

frequentemente com a sobreposição física a estruturas habitacionais mais frágeis. 

San Blás corresponde ao conjunto melhor documentado (Hurtado, 2007), tendo 

sido detectadas dois tipos de cabanas: a fase mais antiga – tipo A - com estruturas 

construídas com argila de revestimento, contorno definido por fosso e delimitado por 

lajes verticais (Beta – 169546: 3320-2920 cal BC) numa fase mais recente – tipo B com 

estruturas constituídas por alicerce de pedra seca e suporte central, com portas 

orientadas a SE (campaniforme), podendo incluir a compartimentação do espaço 
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interno. Essa sequência também foi detectada em Palácio Quemado com cabanas do 

Calcolítico pleno que apresentavam parede em adobe e fase subsequente com estrutura 

em pedra ao qual se adossa um muro em adobe. Em Marroquies Bajos esta 

individualização corresponde aos “complexos domésticos” cercados, incluindo poço, 

silo e tumulo (Zafra et al, 1999). 

No território português, destaca-se Porto das Carretas, onde a fase final da 

sequência de construção, calcolítico campaniforme, evidencia o colapso das estruturas 

de muralha e a edificação de um complexo de estruturas de cabanas adossadas a uma 

grande torre central (Silva e Soares, 2002). Esta sequência construtiva confirma-se no 

sítio do Mercador, onde numa fase inicial se regista a presença de cabanas alongadas 

com paredes constituídas por ramagens entrelaçadas e, na fase final, a presença de 

muros de pedra e provável parede em terra (Valera, 2006, p. 147). 

Miguens 3 corresponde a outra situação, uma vez que aparentemente não 

apresenta ocupação prévia, estando igualmente ausente qualquer dispositivo defensivo. 

As estruturas habitacionais apresentam também planta circular, “uma delas inserida 

num curioso recinto subcircular segmentado radialmente” (Calado, 2002, p. 124). 

O registo arqueológico de finais do 3º milénio, no Guadiana, evidencia 

claramente um processo de desinvestimento nas muralhas e a estruturação das casas de 

maiores dimensões e com maior investimento construtivo. A propósito de Monte Novo 

dos Albardeiros, também Victor S. Gonçalves refere a possibilidade da estrutura 1 

constituir uma “torre-casa” (Gonçalves, 1988/89, p. 57), eventualmente paralelizável à 

de Porto das Carretas. 

Se o colapso do sistema defensivo também se encontra largamente documentado 

na Estremadura, a evidência arqueológica não confirma a emergência de um novo 

modelo residencial no Calcolítico “campaniforme”. A fragmentação do modelo 

centralizado do povoamento do Calcolítico inicial e pleno está fundamentalmente 

expresso nas pautas de povoamento. 

Regressando aos sítios fortificados da Estremadura, a vocação residencial parece 

claramente confirmada embora o número de “casas” pareça manifestamente reduzido 

face à área total de sítios como Leceia e Zambujal. Pode-se considerar a coexistência 

com estruturas habitacionais mais frágeis e de carácter provisório. 

 

A vivência dos sítios fortificados não é porém exclusivamente centrada nas 

casas, devendo o modelo social de organização do povoado incluir outros indicadores, 
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como a presença de áreas funcionais diferenciadas. A identificação das áreas de 

actividade pode iniciar-se pela escala básica das áreas de fogo e da vivência no seu 

entorno, as “sleeping areas” (Binford, 1983, p. 160) ou pelas actividades de exploração 

“económica” que produzem detritos identificáveis, como as áreas de talhe ou de 

desmanche de animais. Esta diferenciação está presente em qualquer tipo de 

organização do habitat, em sítios de caçadores-recolectores e em contextos de 

povoamento de agricultores e pastores. O significado etnográfico destas segregações 

funcionais suscita uma diversidade de linhas de leitura. Embora genericamente se possa 

considerar que o número de áreas monofuncionais reflecte directamente a dimensão do 

habitat e o número de habitantes, muitas comunidades africanas apresentam 

exactamente o mesmo tipo de cabanas assumindo diferentes usos: com uma utilização 

funcionalmente distinta e de carácter multifuncional (Kent, 1990, p. 6). 

O tipo de registo efectuado para os povoados calcolíticos estremenhos 

dificilmente permite a detecção de áreas funcionais, face às ocupações continuadas 

durante largas gerações numa área relativamente restrita que, em alguns casos, foi 

(re)ocupada numa diacronia centenária. 

 

A questão das áreas de actividade relaciona-se ainda com a emergência da 

especialização e da segregação funcional.  

No caso do 3º milénio a.n.e. dificilmente se pode considerar a existência de 

actividades de “especialistas”. A metalurgia constitui uma das escassas actividades que 

poderia evidenciar uma especialização, embora esteja claramente afastada a dimensão 

“secreta” das várias etapas de processamento: «O secretismo das actividades de 

mineração do cobre, pretendido por alguns autores, não tem qualquer probabilidade 

quando a dimensão do espaço e do grupo que o ocupa é escasso» (Gonçalves, 1989, p. 

157). A segregação espacial pode também traduzir utilizações baseadas no género ou 

outras diferenciações intra-comunitárias. É provável que tarefas como o fabrico da 

cerâmica ou o processamento do cereal fossem praticadas por mulheres. No caso da 

olaria, é possível que, num grau muito inferior, o domínio da técnica da olaria 

correspondesse a uma “arte do fogo” paralelizável à metalurgia (Levi-Strauss, 1987, p. 

18), a qual tradicionalmente é “uma invenção feminina (idem, ibidem, p. 34). Na região 

de Mafra, terra tradicionalmente marcada pela olaria, todas as tarefas de extracção de 

argila e processamento do barro são efectuadas por homens, estando a tarefa da 

decoração da cerâmica destinada às mulheres. 
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No Zambujal, a equipa do Instituto Arqueológico Alemão recorrentemente 

valorizou a presença de áreas de processamento metalúrgico como a casa V, onde foi 

encontrado um forno de argila rodeado por lareiras, abundantes pingos de fundição e 

cadinhos, sendo provável que aqui se processasse a fusão secundária (Kunst, 1995). A 

presença de oficinas metalúrgicas é também defendida para Los Millares, incluindo um 

edifício rectangular de grande dimensão (Molina e Camara, 2005, p. 50). A questão da 

especialização, relacionada com o processamento metalúrgico, encontra-se ainda por 

determinar, existindo variados casos de sítios onde os fornos de fusão metalúrgica 

assumem simultaneamente uma função “culinária” e de quotidiano, como sucede por 

exemplo em Santa Justa.  

Em Leceia não se encontram áreas de exploração metalúrgica, mas assinala-se a 

presença de áreas de processamento de cereal, com a identificação de “uma estrutura de 

planta elipsoidal, especializada na farinação” (Cardoso, 2000, p. 105), bem como a 

abundância de “eiras”. É o único povoado estremenho que regista esse tipo de estrutura. 

Vila Nova de São Pedro regista a presença de um forno, interpretado com função 

de cozedura de cerâmica. O deficiente registo arqueológico dificulta a confirmação 

desta associação, embora deva ser salientado o facto da escassez de evidências da 

“cadeia operatória” de fabrico da cerâmica em contextos contemporâneos, sendo 

provável que a cozedura se processasse em lareiras abertas (Roberts 2008, p. 359). 

Globalmente apenas conhecemos a fase final de uso e abandono dos recipientes 

cerâmicos, não estando documentada arqueologicamente a presença de fornos 

específicos. Também se refere a presença de uma estrutura de produção metalúrgica 

(Paço, 1947), localizada num contexto com intensos sinais de ocupação doméstica, o 

que pode evidenciar o carácter doméstico da produção metalúrgica (Arnaud e 

Gonçalves, 1990, p. 47). 

Penedo do Lexim apresenta uma reduzida área escavada e uma provável 

estratigrafia horizontal. Contudo, podemos salientar que existe diferenciação entre o 

topo do Penedo (locus 1) e a área da plataforma intermédia designada por locus 3b. 

Com áreas de escavação equivalentes, verificamos que a cerâmica é largamente 

dominante em locus 3b e que locus 1 tem uma densidade mais elevada de pedra lascada, 

nomeadamente da produção de foliáceos, pontas de seta. 

Quatro povoados diferentes, apresentam outras tantas evidências de áreas 

funcionais especializadas. Corresponderá esta evidência a uma especialização do 

próprio sítio, reflectindo uma produção direccionada? Os dados disponíveis não nos 
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permitem avançar com essa hipótese, mas no que se refere à metalurgia é claramente 

diferenciado o número de materiais metálicos nos dois sítios escavados mais 

extensamente, Zambujal e Leceia. Em áreas de captação local do cobre, na faixa 

piritosa, tem sido registada a presença de sítios especializados na metalúrgica como 

Cabezo Jure (Nocete, 2001). O significado da presença de sítios especializados é 

contudo distinto de áreas especializadas intra sítio, traduzindo a especialização regional 

uma maior complexidade de relacionamentos “económicos” à escala regional e supra 

regional. 

 

A especialização e emergência das primeiras aldeias prende-se igualmente com a 

detecção de estruturas de uso comunitário. O próprio conceito é algo equívoco, 

partindo do pressuposto da existência de espaços familiares restritos (como as casas) e 

de espaços comuns partilhados, o que corresponde a um modelo de vivência demasiado 

próximo da organização espacial do contexto aldeão tradicional. 

Em Leceia são consideradas como estruturas comunitárias os lajeados, as eiras, 

lixeiras estruturadas e caminhos (Cardoso, 2003, p. 31). As estruturas de “uso comum” 

estariam essencialmente ao nível do solo, não existindo qualquer “edifício” construído. 

Para Zambujal, estão também documentados caminhos. A barbacã poderá 

também ter exercido uma função de armazenamento, similar à das chamadas torres oca. 

O armazenamento estaria presente noutros sítios fortificados como Penha Verde, 

onde foram detectados silos escavados no substrato rochoso (Zbyszewski e Ferreira, 

1959). 

A presença de silos está também documentada em Vila Nova de São Pedro. Três 

estruturas de fossa encontravam-se no exterior da área fortificada e outras três no seu 

interior. Relativamente aos silos localizados no exterior das muralhas, é referido que “só 

encontramos associadas ao silo exterior, junto à muralha, algumas das muitas sementes 

de cereal descobertas, e em nenhum dos silos do interior do recinto existem sementes» 

(Arnaud e Marques Gonçalves, 1990, p. 46). Também para Los Millares se regista a 

identificação de áreas dedicadas ao armazenamento dos produtos (Arribas e Molina, 

1991, p. 416). 

A presença de uma cisterna está também insuficientemente descrita para Vila 

Nova de São Pedro, correspondendo a uma cavidade com 2,5 m de profundidade. As 

estruturas de captação de água estão documentadas em vários sítios fortificados, 

salientando-se a “cisterna” identificada em Los Millares por Siret e respectiva conduta 
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de água. A identificação destas estruturas, aliada a uma reconstituição paleoambiental 

de aridez (Rodriguez Ariza e Vernet, 1991), fundamentou uma interpretação de modelo 

de povoamento determinado pela prática de regadio (Gilman e Thornes, 1985). Esta 

hipótese é fortemente determinista em termos ecológicos, não considerando variáveis de 

natureza cultural e social. Em Alcalar, foi recentemente identificado um pequeno tanque 

com canal de adução, levando os autores da escavação a proporem «um sistema 

complexo de distribuição de água, provavelmente captada e elevada a partir de poços, 

que aliás hoje ainda abundam nesta área do Barrocal algarvio» (Moran e Parreira, 2003, 

p. 318). Para povoados como Penedo do Lexim não é possível conceber a existência de 

estruturas desta tipologia, face à natureza do substrato geológico que dificulta a 

escavação de estruturas negativas e também perante a proximidade de fontes de 

aprovisionamento de água, na Ribeira de Cheleiros e nos cursos subsidiários. A 

facilidade de acesso à água, para consumo ou para cultivo, é aliás comum à 

generalidade dos sítios fortificados estremenhos. 

No Penedo do Lexim as únicas estruturas que efectivamente podemos considerar 

de âmbito claramente “comunitário” são as muralhas… 

O uso de outro tipo de estruturas, como as lareiras, os lajeados e as lixeiras 

estruturadas, identificadas no Penedo do Lexim assumem um significado distinto, 

relacionado provavelmente com o quotidiano dos sítios. 

Em Leceia identificaram-se diferentes tipos de lareira nas duas fases de 

ocupação identificadas. No Calcolítico inicial é indicada a existência de 3 tipos de 

lareira estruturada (planta rectangular de comprimento superior a 50 cm, planta 

quadrangular e planta irregular, construídos com a colocação de blocos pétreos 

colocados verticalmente, usualmente no interior das habitações, sendo apontada a 

hipótese de simultaneamente funcionarem como áreas de armazenamento (Cardoso, 

1994, p. 35). No Calcolítico pleno, regista-se a presença de lareiras circulares (incluindo 

estrutura de fundição de cobre), semi-circular, geminadas, forradas de lajes, grelhadores 

(empedrados – P1 e P2). (Cardoso, 1994, p. 58). As estruturas de combustão surgem no 

interior e no exterior das casas, situação análoga a Zambujal (Schubart e Sangmeister, 

1987, p. 136).  

Para Penedo do Lexim, foi referida a escassez de lareiras nas áreas escavadas, 

sendo proposto que aqui teriam ocorrido sucessivas acções de limpeza. Na área 

geográfica em estudo, ocorrem situações inversas, nomeadamente nos sítios 

especializados de São Julião (8º-6º milénios a.n.e, concheiro mesolítico) e de Cova da 
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Baleia (5º-4º milénio a.n.e,) as quais, revelaram, exclusivamente, estruturas destinadas à 

combustão. Particularmente relevante é a concentração de fornos de argila na Cova da 

Baleia, ascendendo a 110 estruturas (Sousa, 2008), numa área de 500m2. Tratando-se de 

sítios de ocupação sazonal e especializados, fixaram seguramente no registo 

arqueológico, sucessivas fases de uso e abandono, não se registando a reutilização e 

limpeza das áreas. 

Algumas pequenas estruturas podem ainda ter assumido múltiplas 

funcionalidades. Embora estruturalmente sejam equivalentes às lareiras de Leceia, as 

pequenas estruturas pétreas do Penedo do Lexim (presentes no locus 1, 3b e 5) não 

apresentavam carvões ou termoclastos, estando colmatadas com um enchimento que 

incorporava abundantes detritos domésticos. Estas estruturas surgem em vários sítios 

fortificados como em Leceia (interpretadas como lixeiras) ou em locais mais 

setentrionais como Castelo Velho e Castanheiro de Vento. Neste último sítio, os autores 

recusam colocar um rótulo funcional a estas estruturas (Jorge et al, 2006, p. 244). 

 

12.3.2.2. A ritualização da esfera doméstica 

 

“Ritual is one of those words which have survived from an older 
archaeology and continue to haunt the discipline today. It is 
impossible to avoid taking it into the vocabulary of modern 
research and yet it is difficult to do so without inheriting the 
legacy of confusion” 

Bradley, 2003 

 

Em reacção à excessiva «secularização» do registo arqueológico dos sítios 

neolíticos de matriz não funerária, vários autores têm salientado a presença de vivências 

de carácter não residencial, designadamente em sítios de fossos e de fortificações, entre 

os quais o título que dá nome a este capítulo (Bradley, 2003).  

Nesta perspectiva, o ritual é concebido de forma alargada, transcendendo a 

esfera da religião e formando um contínuo na vivência humana (Bradley, 2003). É 

justamente nas primeiras comunidades campesinas, plenamente produtoras, que surgem 

com maior frequência as evidências de participação simbólica e ritual nas áreas 

residenciais, tendência que para alguns autores está na génese do próprio aparecimento 

da agricultura e em geral do Neolítico, numa perspectiva alargada do conceito (Cauvin, 

1999). 
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No contexto das comunidades plenamente “neolitizadas”, a importância do ritual 

nos contextos domésticos pode ser lida de uma forma mais economicista, enfatizando a 

mudança que a passagem para a produção de alimentos teria exercido sobre o homem 

ou de forma mais social, realçando as relações sociais que seriam originadas com a 

partilha e distribuição de excedentes de produção (Bradley, 2003, p. 20). A 

intensificação do ritual é também associada a comunidades em processo de 

concentração populacional, propiciando a participação e interacção de toda a 

comunidade (Hays, 1993). 

A estas perspectivas poderíamos ainda adicionar uma outra de carácter niilista 

que nega que “(…) o-que-foi-ocorrendo no interior e à volta das arquitecturas não tem 

correspondência directa na forma dos espaços e nas materialidades que deram vida ais 

cenários da acção” (Jorge, 2007, p. 12). Apesar desta leitura anti-positivista do real, na 

descodificação dos significados que traduzem «A life less ordinary» (Bradley, 2003) 

são essencialmente considerados três indicadores:  

1. restos humanos; 

2. símbolos; 

3. depósitos. 

 

Apesar da parcialidade deste tipo de indicadores, e da certeza que a recuperação 

do registo arqueológico, efectuado em muitos dos contextos calcolíticos estremenhos 

não permitir uma leitura fina, ensaia-se uma interpretação destes três indicadores nos 

contextos calcolíticos estremenhos, partindo naturalmente do caso do Penedo do Lexim. 

 

Restos humanos 

A presença de restos humanos em povoados tem suscitado novas leituras para os 

modelos interpretativos dos sítios “fechados” com muralhas ou fossos. A discussão da 

presença de restos humanos em contextos de habitat é referenciada desde o início da 

pesquisa em sítios calcolíticos, nomeadamente por L. Siret em El Garcel (apud Marques 

Romero, 2004), dificultando a interpretação funcional destes locais como habitats, como 

se registou para Olelas (Serrão e Vicente, 1959a). Foi apenas em final do século XX, 

com a recorrente identificação de restos humanos em sítios de fossos, que a 

problemática foi introduzida na agenda arqueológica (Alcazar Godoy et al, 1992) 

Marques Romero apresentou um modelo interpretativo para estas ocorrências de 

restos humanos em fossos, silos e fossas circulares em locais como Valencina de la 
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Concepción, Martos ou Marroquies Bajos. Realça-se o carácter intencional do depósito 

e da sua colmatação com sedimento ou pedras, tipologia de deposição claramente 

distinta da que se regista nas congéneres necrópoles “formais” de carácter megalítico. 

Destaca-se a absoluta ausência de espólio votivo associado. Na interpretação destes 

depósitos, o autor afasta a possibilidade da coexistência de diferentes práticas funerárias 

e a possibilidade de se tratar de segmentos sociais a quem seria negado o acesso a 

monumentos megalíticos, considerando estas perspectivas demasiado próximas da 

esfera conceptual do mundo ocidental. Propõe um modelo de práticas funerárias 

abrangentes, no conceito de morte ubíqua, de Julian Thomas (Marques Romero, 2004), 

em que é desconstruída a clássica dicotomia entre necrópole e povoado. 

A identificação, em 199,4 de uma deposição funerária em Castelo Velho 

desencadeia a introdução desta temática em território português no âmbito dos sítios 

fortificados (Jorge et al, 1998), constituindo um dos argumentos recorrentemente citado 

para negar a “domesticidade” dos sítios com fortificações ou calcolíticos, propondo que 

a deposição de restos humanos correspondesse a «uma vontade colectiva de “juntar”, 

em centros socialmente congregadores, ossos de prováveis figuras ancestrais 

anteriormente disseminadas por vastos territórios» (Jorge, 2007, p. 10). 

São consideravelmente distintos os contextos de fossos e de muralhas, no que se 

refere à deposição de restos humanos. Em primeiro lugar, deve considerar-se a 

frequência: em sítios de fossos o número total de deposições funerárias é muito 

superior, em termos de número total de indivíduos inumados e em termos de número de 

depósitos por sítio. A tipologia das deposições funerárias é também diversa, uma vez 

que nos sítios de fossos se registam frequentes inumações completas enquanto nos sítios 

fortificados domina a deposição de fragmentos ósseos (ainda que alguns se encontrem 

em conexão anatómica). Registam-se ainda diferenças no que se reporta à sequência de 

deposição. Avança-se com a hipótese, que as deposições funerárias em estruturas 

negativas, fossem integralmente colmatadas / condenadas, enquanto em sítios 

fortificados, o seu “encerramento” seria mais discreto e de alguma forma efectuado em 

contínuo, como o evidencia a proposta de faseamento para a estrutura ritual com ossos 

humanos identificada em Castelo Velho (Jorge et al, 2003). 

Como ponto de contacto entre as deposições funerárias de sítios fortificados e 

com fossos, refira-se a sua associação a depósitos que poderiam ser classificados como 

de índole doméstica, como restos faunísticos, cerâmicas e outros artefactos 

fragmentados, não se assinalando a presença dos chamados artefactos votivos / 
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ideotécnicos. Partilham finalmente idêntica segregação espacial com os clássicos 

“contentores funerários” megalíticos, numa perspectiva ampla. 

Esta distinção parece essencial para se poder avançar com um modelo 

interpretativo, que provavelmente não assume exactamente o mesmo significado. De 

facto, enquanto os sítios de fossos integram frequentemente contextos funerários 

colectivos de tipo megalítico, como em Perdigões ou La Pijotilla, a associação directa 

está ausente dos sítios fortificados, existindo mesmo uma segregação espacial, com 

raras excepções como a necrópole de Los Millares. 

Partindo para o conjunto dos sítios fortificados da Estremadura, verificamos que 

esta ocorrência está também reportada em quatro dos sítios fortificados, sendo possível 

que esse número seja consideravelmente superior, se considerarmos a história antiga dos 

trabalhos arqueológicos efectuados, sobretudo, face ao estado fragmentado destas 

deposições em sítios fortificados. O estado fragmentário dos conjuntos poderá explicar 

o reduzido número de ocorrências, uma vez que apenas após o estudo do espólio ósseo 

se poderá efectuar o rastreio. Em contexto de escavações antigas (como sucede para a 

maior parte dos povoados calcolíticos da Estremadura), muita informação estará 

irremediavelmente perdida e será necessário efectuar a revisão dos conjuntos faunísticos 

(frequentemente não estudados) para atestar ausências. 

A primeira referência clara a restos humanos em sítios fortificados estremenhos 

remonta ao século XIX na cavidade junto de Leceia (Ribeiro, 1879, p. 54-63). 

Posteriormente, em meados do século XX, Cunha Serrão e Prescott Vicente, fazem dos 

ossos humanos recolhidos em Olelas, peça central da interpretação do sítio, 

considerando a sua presença como um óbice para considerar este sítio como um 

povoado, avançando-se inicialmente com uma classificação como necrópole e numa 

fase posterior como área cerimonial classificando as estruturas como monumentos e não 

como torres (Vicente e Serrão, 1959a). Segundo os escavadores, o monumento nº 1 teria 

apenas um indivíduo (Vicente e Serrão, 1959, p. 307), incluindo “parte de um maxilar 

inferior, dentes, falanges e alguns ossos do braço e ante-braço” (Vicente e Serrão, 1959, 

p. 306) 

Em Leceia foi também detectado um contexto com ossos humanos, depositados 

numa das estruturas de acumulação de detritos. Os ossos encontravam-se muito 

fragmentados, com abundância de dentes, correspondendo a “três indivíduos, todos 

adultos e do sexo masculino, sempre que este é determinável” (Cardoso, 1994, p. 106). 

A interpretação destes restos humanos é entendida num quadro de conflitualidade, 
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propondo-se que os indivíduos fossem atacantes exteriores à comunidade que habitaria 

intra-muralhas. Também numa cavidade próxima de Leceia foram recolhidos ossos 

humanos datados entre 2580-2150 cal a.n.e. (ICEN-737), em associação com faunas e 

alguns artefactos (Cardoso et al, 1991). 

Para Zambujal são escassas as referências. Recentemente, foi divulgado na 

exposição “Zambujal, Vida, Guerra e Comércio no 3.º milénio a.C” (patente no Museu 

Leonel Trindade em Torres Vedras), a existência de 83 fragmentos de ossos humanos 

junto a uma das portas do bastião L. Na área extra-muralhas, numa das sondagens 

efectuadas por Uerpmann foram também detectados restos humanos (crânios), 

avançando-se com a hipótese de se tratar de sepulturas. 

No Penedo do Lexim, foi já assinalada a presença de restos humanos em dois 

sectores distintos evidenciando semelhanças morfológicas: os abrigos sob rocha locus 1 

e locus 3. Contrariamente ao que sucede para os casos atrás citados, foi possível obter 

uma datação radiocarbónica para o contexto locus 3 (Beta-186855: 2460 – 2200 cal 

BC). É provável que no outro abrigo sob rocha, locus 6, a cronologia seja semelhante, 

face à datação relativa dos materiais identificados nessa área (onde foram recolhidos os 

únicos fragmentos campaniformes de todo o povoado). Os estudos antropológicos 

(Miranda, 2006) apontam para a presença de 3 indivíduos: dois sub-adultos e um adulto. 

As duas áreas de abrigo sob rocha foram sujeitas a remobilizações (antigas e recentes), 

sendo impossível compreender se existiriam quaisquer conexões anatómicas dos restos 

identificados. Estando já integralmente estudada a fauna do Penedo do Lexim, sabemos 

com segurança que não existe qualquer fragmento humano em áreas exteriores aos 

abrigos sobre rocha. 

A coincidência entre a cartografia de sítios com restos humanos e a prossecução 

de projectos de investigação continuados, não é discipienda, reflecte naturalmente a 

história das pesquisas, sendo provável que este universo seja alargado a outros sítios 

arqueológicos. A presença de ossos humanos em contextos “domésticos” não é 

exclusiva dos sítios fortificados na área da Baixa Estremadura. Está referenciada em 

sítios abertos como Vila Pouca, onde se registaram ossos de um indivíduo de sexo 

masculino (22 a 50 anos), relativo a um «cadáver insepulto» (Antunes e Cunha, 1994, p. 

36). Trata-se de elemento ósseo isolado, recolhido nas escavações de Irisalva Moita, não 

existindo um contexto de proveniência seguro. Também em Ponta da Passadeira se 

detectou a “presença de calcâneo na massa argilosa de um dos fornos” (Soares, 2001, p. 
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123), com datação absoluta de 3309-2673 cal BC (Oxa-6389/PAS/2) (Soares, 2008, p. 

360). 

Na interpretação dos dados disponíveis, uma lacuna grave dificulta a nossa 

leitura: o reduzido número de datações absolutas para estas ocorrências. Mesmo em 

Castelo Velho, apesar das inúmeras referências à deposição funerária, não foi efectuada 

qualquer datação sobre osso humano, avançando-se contudo com uma integração na 

segunda metade do 3º milénio a.n.e. (Jorge, 2003). A datação de Penedo do Lexim 

reveste-se portanto de alguma importância, sendo possível que o mesmo patamar 

cronológico seja proposto para Leceia (integra-se na Camada 2) e em Zambujal.  

A questão da datação é nuclear para compreender o real significado das 

deposições. Tratando-se de ossos com datações avançadas dentro do 3º milénio, parece 

tratar-se de utilizações no final da história de utilização destes sítios, como sucede em 

Monte Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 1988-89), Moinho de Valadares e Mercador 

(Valera, 2006). De alguma forma, essa coincidência cronológica no fim da vida dos 

povoados, marca a separação entre o mundo doméstico e o mundo da morte. A datação 

tardia contraria uma proposta de utilização de «ossos relíquia» de figuras ancestrais, os 

quais deveriam seriam mais antigos, como tem vindo a ser detectado em vários 

contextos funerários como São Pedro do Estoril 2 (Gonçalves, 2005) ou em contextos 

megalíticos norte alentejanos (Rocha, 2005).  

Apesar de não ter sido efectuado sistematicamente um estudo antropológico 

destes contextos, a proposta de se tratar de supostos atacantes também não se encontra 

comprovada em sinais de violência ou numa composição etária e sexual compatível com 

esse modelo. No Penedo do Lexim, dois dos três indivíduos são sub-adultos, em Castelo 

Velho, nove dos dez indivíduos detectados são também subadultos (Jorge et al, 1998, p. 

42). 

Uma outra interpretação avança com a hipótese destas deposições funerárias, 

estarem relacionadas com práticas de inumação secundária, tratando-se de áreas de 

decomposição do cadáver (Boaventura, 2009), em associação com as respectivas 

necrópoles, onde seriam depositados os ossários. Esta possibilidade também resulta de 

difícil validação através do registo arqueológico. 

A escassez de informação sobre os povoados fortificados estremenhos, dificulta 

a explicação global do fenómeno da deposição de restos humanos em contextos 

residenciais. Deve ser referido contudo que a presença de ossos humanos não é 

exclusiva deste patamar cronológico e deste tipo de sítio, estando referenciada em sítios 
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de inícios do Neolítico como Xarez 12, Cova da Baleia ou Caldeirão ou sítios 

posteriores ao Calcolítico. 

O modelo da separação estrita entre o mundo da morte e da vida é apenas 

resultado da actual sociedade europeia, ainda que em analogias etnoarqueológicas se 

considere o generalizado medo da morte: “Whether we weep for the dead because we 

fear them or we fear the dead because we weep for them, the dead are universally a 

source of fear, especially during the corpse putrefaction” (Pearson, 1999, p. 25). O local 

onde são colocados os restos mortais é usualmente um acto consciente, pelo qual os 

mortos são simultaneamente lembrados e esquecidos. A escolha de um local para 

depositar os restos mortais cria uma relação emotiva com esse sítio. Estas presenças, 

ainda que limitadas, devem ser interpretadas no conjunto de referenciais relacionados 

com a morte e o sagrado em períodos contemporâneos.  

Restringindo-nos ao conjunto de sítios fortificados, verificamos que a ocorrência 

de restos humanos se concentra em finais do 3º milénio, fase que regista uma 

multiplicidade de “contentores funerários” e mesmo a reconversão de monumentos pré-

existentes. Neste contexto é facilmente compreensível a deposição funerária em área 

residencial. Não creio que estas deposições tenham sido casuais, correspondendo a uma 

fragmentação das práticas funerárias do 3º milénio em múltiplos contextos. Diferente 

significado pode ter as deposições em sítios de fossos, onde se registam reais 

deposições de indivíduos completos, por vezes acompanhados por deposições de 

animais, onde teria existido um efectivo “enterramento”, com o enchimento das 

estruturas negativas, incorporando abundantes materiais do mundo doméstico. Mais 

uma vez, sítios de fossos e sítios fortificados registam substanciais diferenças, também 

ao nível cronológico. 

Apesar da abundância de ocorrências de restos mortais em povoados, deve 

salientar-se que se trata de uma amostra muito residual do conjunto de “mortos” que 

essas comunidades produziram. A generalidade dos mortos de Leceia, Zambujal, 

Penedo do Lexim e Olelas não foram depositados na área habitada. E a deposição 

pontual de restos humanos em fase final de ocupação não anula o carácter plenamente 

residencial destes sítios, alguns dos quais com uma história centenária anterior. 

 

A questão dos depósitos 

Em estreita associação com os restos humanos, está a questão dos depósitos. 

Relativamente aos ossos humanos, não me parece possível defender a casualidade da 
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incorporação nos detritos. No caso do Penedo do Lexim, é clara a intencionalidade da 

deposição nos abrigos sob rocha, único local onde foram recolhidos ossos humanos. 

Quanto às restantes concentrações de materiais registadas em Penedo do Lexim 

e noutros sítios fortificados, as interpretações podem ser múltiplas. Identifiquei a 

presença de várias acumulações de materiais, algumas das quais denominadas de 

“solos” (essencialmente registados no topo do Penedo, locus 1) e outras delimitadas 

externamente por blocos pétreos (locus 1, 3b, 5), configurando o que designei por 

“estruturas de contenção de detrito doméstico”.  

Os estudos etnoarqueológicos, veiculados essencialmente pela arqueologia 

processual, tentaram categorizar os comportamentos de abandono e de rejeição de 

artefactos, registando a presença de uma rejeição primária (abandono de materiais junto 

à sua área de utilização) e secundária (colocação de materiais rejeitados em áreas 

exteriores às de utilização). As opções enunciadas configuram distintos modelos de 

abandono e utilização dos sítios (Hardy-Smith e Edwards, 2004, p. 255). Esta 

perspectiva linear e universal deve ser matizada, considerando que o comportamento 

humano pode conceber diferentes formas de rejeição/anulação dos detritos, mesmo 

admitindo a hipótese de algumas deposições serem de carácter ritual (Bradley, 2003b). 

No Penedo do Lexim, a hipótese das pequenas estruturas pétreas assumirem 

funcionalidade ritual não está fundamentada em termos de registo arqueológico. Apesar 

da densidade de materiais arqueológicos no seu interior, não se regista qualquer 

indicador de excepção. Não foram detectados quaisquer elementos osteológicos 

humanos, artefactos de carácter ideotécnico, ou artefactos intactos que configurassem 

uma deposição funcional. Na ausência de evidências, não podemos deixar de considerar 

que a generalidade destas estruturas, não se insere em rótulos funcionais estritos e que, 

provavelmente, assumiram diversos significados.  

Os estudos etnoarqueológicos desenvolvidos por Susan Kent (1999) e os estudos 

arqueológicos (Hardy-Smith e Edwards, 2004) acentuam as diferenças existentes entre 

os padrões de rejeição / armazenamento entre os grupos de caçadores – recolectores e os 

produtores. Os estudos de densidade artefactual, efectuados no Próximo Oriente, 

demonstram que os sítios Natufienses como Wadi Hammeh 27 evidenciam uma rejeição 

primária, junto da área residencial. Esta estratégia de rejeição configura um padrão de 

permanência sazonal, contrariando o modelo permanente que tem sido avançado para as 

comunidades natufienses (Cauvin, 1999). Ao invés, no PPNA parece existir áreas de 

rejeição secundária, tendência confirmada nos sítios de grande dimensão do PPNB 
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(Hardy-Smith e Edwards, 2004), denotando-se também a presença de limpezas nos 

fundos das “casas”, tendência já identificada à escala dos sítios fortificados, 

nomeadamente em Santa Justa (Gonçalves, 1989). 

Podemos finalmente considerar a hipótese da dificuldade em distinguir 

arqueologicamente áreas de rejeição e áreas de armazenamento (Kent, 1999). A este 

respeito, Susan Kent efectua uma proposta dicotómica na qual as áreas de detritos 

domésticos tendem a evidenciar uma única tipologia de actividade enquanto as áreas de 

armazenamento registam uma variedade de itens, incluindo artefactos com significado 

simbólico ou com matérias-primas de excepção. 

Esta teia complexa de significados pode tornar-se ainda mais ambígua se 

adicionarmos a evidência da polissemia de muitos artefactos. “Thus the crucial 

distinction to make is not between different kinds of object between the roles that they 

played in daily life. Rather, it concerns the manner in which they were deployed when 

their use came to an end (Bradley, 2003a, p. 357).  

A ambiguidade deste tipo de evidências arqueológicas dificulta uma 

identificação segura: áreas de detrito doméstico, áreas de armazenamento ou depósitos 

votivos? Apesar do conceito de depósito ritual ter sido introduzido na abordagem de 

alguns sítios como Castelo Velho ou Crasto de Palheiros (Sanches, 2008, p. 26), a 

descodificação das várias nuances que as acumulações de materiais podem 

consubstanciar, exige leitura de grande pormenor, cruzando dados como a tafonomia, 

distribuição tridimensional e leitura artefactual. Infelizmente, possuímos escassos dados 

publicados que nos permitam efectuar essa leitura arqueograficamente sustentada no 

universo dos sítios fortificados do 3º milénio a.n.e. Em relação aos sítios atrás 

mencionados, é mencionada frequentemente a “condenação” e encerramento dos 

depósitos (Sanches, 2008), circunstância que pode sustentar uma classificação como 

depósito. 

Face à especificidade desse tipo de abordagem, optei por uma curta referência 

aos dados do Penedo do Lexim, estando prevista a realização de análises micro-

espaciais para futuros estudos. Deve ser realçado que, em geral, o Penedo do Lexim 

apresenta elevada densidade artefactual: de todos os sítios que escavei em Mafra, com 

distintas cronologias, é aqui que se verifica o número mais elevado de materiais por 

metro quadrado, correspondendo a um modelo de ausência de limpeza em área 

residencial. Podemos contudo identificar duas situações: 1. abrigos sob rocha; 2. 

estruturas circulares de pequena dimensão.  
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No que se refere aos abrigos sob rocha, podemos claramente considerar uma 

utilização de carácter habitacional inicial. Em relação a locus 6, foi identificada uma 

estrutura (habitacional?) anexa. Em locus 3, registou-se a deposição de uma enorme 

massa de blocos pétreos calcários, que parecem constituir ou uma rampa de acesso ou a 

estruturação de uma área que ampliava a área útil em torno deste abrigo. Apesar desta 

utilização “doméstica”, deve ser salientado que foi nestes abrigos que se depositaram os 

referidos ossos humanos, no Calcolítico pleno / final, segunda metade do 3º milénio. 

Em relação ao locus 3, com reduzida área útil, é de destacar a abundância de material 

(682 artefactos classificáveis), registando-se aqui a mais elevada proporção de cerâmica 

(86,5%) de todo o Penedo do Lexim, incluindo apenas cerâmica decorada do Grupo 

Folha de Acácia. A presença dos ossos humanos é o único indicador de excepção. De 

notar também a presença de abundantes blocos pétreos, embora os vandalismos que esta 

área foi sujeita impeçam leitura de uma eventual condenação. O locus 6 revelou outra 

situação, uma vez que foi identificada uma deposição de uma cabeça de caprino (ainda 

com as cervicais anexas), em associação a um fragmento de crânio humano, estando 

estes materiais cobertos por blocos pétreos. Podemos, com alguma segurança, falar 

depósito, embora este contexto não tenha sido objecto de datação absoluta. Os materiais 

recolhidos no locus 6 assinalam também a segunda metade do 3º milénio, com a 

presença dos dois únicos fragmentos de cerâmica campaniforme do Penedo do Lexim.  

As estruturas pétreas subcirculares configuraram uma multiplicidade de funções: 

áreas de combustão, áreas de armazenamento, áreas secundárias de acumulação de 

detrito doméstico. Presentes em três dos sectores intervencionados surgem em plena 

área de ocupação residencial. Os materiais que se encontram no seu interior não 

contrastam com os que são recolhidos no exterior, embora a densidade seja superior, 

especialmente em UE 9 (locus 1). Num dos casos, verificou-se a identificação de um 

fundo de copo quase completo na área imediatamente exterior à estrutura. Embora 

consciente dos perigos de uma perspectiva “sanitária” da pré-história, parece plausível 

que estas estruturas pudessem ter tido uma função relacionada com o armazenamento e 

com a acumulação secundária de detritos, até porque não se evidenciou a presença de 

qualquer acção de cobertura, nem em termos de sedimentos nem de blocos pétreos. 

Estruturas similares a estas foram classificadas em Leceia como área de lixeira, tendo 

sido no interior de uma delas que se identificaram os restos humanos.  

O caso de Leceia e de Penedo do Lexim (e de Castelo Velho) parecem 

demonstrar uma utilização de áreas delimitadas, provavelmente com anteriores 
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utilizações domésticas, sem existir um padrão de opções, o que dificulta a leitura do 

registo arqueológico. No Penedo do Lexim, confirma-se que a questão dos depósitos é 

concretizada numa fase de abandono do sítio, pelo menos à escala sectorial, uma vez 

que a área do Locus 3b não apresenta níveis de ocupação do Calcolítico pleno. Idêntica 

situação se regista mil anos mais tarde no locus 1, onde foi identificado um conjunto de 

materiais metálicos em associação: ponta de lança, cinzel e argola. Os materiais da 

Idade do Bronze presentes no Penedo do Lexim parecem constituir uma efectiva 

situação de depósito, existindo ainda a referência a um “esconderijo de fundidor” 

destruído durante a laboração da pedreira (Arnaud et al, 1971).  

Na mesma diacronia (Idade do Bronze Final) foi identificado, a escassos 

quilómetros do Penedo do Lexim, um depósito de natureza distinta, o sítio de 

Cabecinho da Capitôa (Sousa, 2008). Local aberto, sem qualquer ocupação anterior, 

aqui foram detectadas quatro concentrações de materiais isoladas (colar de contas de 

âmbar com 44 componentes, fossa preenchida com 504 fragmentos de cerâmica, dos 

quais 135 correspondem a recipientes individualizáveis e duas outras concentrações de 

recipientes cerâmicos). Tratando-se de uma escavação de carácter preventivo, foi 

possível (e necessário) intervencionar todo o cabeço, numa área total de 452 m2, sem 

terem sido encontrados quaisquer outros indicadores de uso doméstico. Neste caso, não 

existe qualquer dúvida na atribuição da classificação de depósito, com as implicações 

sociais e mentais dessa prática, generalizada no Bronze Final “los hallazgos de 

depósitos, tesoros y objectos aislados, reflejam una forma de marcar culturalmente un 

territorio, propicio de grupos humanos en creciente processo de territorializacion” 

(Galvez Priego, 1995, p. 23). 

Regressando à escala dos sítios fortificados estremenhos podemos apenas 

considerar as curtas referências publicadas. 

O caso mais paradigmático é o do ritual de fundação identificado em Vila Nova 

de São Pedro. Durante as primeiras campanhas de escavações conduzidas por Afonso 

do Paço (1939) foi identificado um provável ritual de fundação (Paço, 1942) com a 

deposição de um bovídeo e de um recipiente cerâmico de grandes dimensões, deposição 

efectuada em fossa e, provavelmente, com estruturação pétrea. A contextualização deste 

ritual foi questionada por V.S. Gonçalves: “tratava-se realmente da primeira ocupação 

do sítio ou, antes, da fundação do povoado fortificado, não necessariamente o mais 

antigo? (Gonçalves, 1993, p. 231). O mesmo foi detectado por aquele arqueólogo no 

Monte Novo dos Albardeiros (Gonçalves, 1988/89). Infelizmente, o deficiente registo 
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arqueológico em Vila Nova de São Pedro dificulta a interpretação efectiva do contexto, 

que pode ser paralelizável com contextos contemporâneos ao nível europeu. A questão 

das deposições de animais parece constituir a mais evidente das “deposições”, sobretudo 

quando se identificam esqueletos ou partes de esqueletos de animais in situ.  

Também para o Zambujal são referidas muito sumariamente as deposições de 

animais: “É crível que antes da realização destas obras se tenham efectuado sacrifícios 

de animais pois diante e nas próprias seteiras, bem como numa pequena porta se 

encontravam depositadas cabeças e pernas de cabras” (Schubart e Sangmeister, 1987, p. 

136). Em sítios abertos estão reportadas situações análogas como a deposição ritual de 

mandíbula de boi doméstico no fundo de um silo escavado na rocha no povoado do 

Carrascal (Cardoso, 2005, 2009). No caso de Carrascal não se trata de um ritual de 

fundação, encontrando-se, segundo João Luís Cardoso, com o “culto dos grandes 

bovinos pela sua importância económica para o próprio quotidiano destas populações” 

(Cardoso, 2009, p. 367). Avança-se contudo com um consumo ritual para bovino (idem, 

ibidem, p. 368), com uma cronologia da segunda metade do 3º milénio (Sac-1987 – 

2568-2212 cal BC a dois sigma). 

Afastando desta curta análise os sítios de fossos onde as deposições assumem 

um papel distinto, claramente votivo, verificamos que as evidências dos depósitos 

estremenhos se concentram essencialmente nos dois extremos da vida dos sítios: 

fundação e abandono. Certamente que a ambiguidade deste tipo de registo dificulta a 

identificação de contextos de deposição, mas a evidência disponível parece restringir as 

ocorrências de depósitos rituais a casos circunscritos. 

 

Símbolos em contexto doméstico 

A compreensão da ritualização dos contextos domésticos é também evidenciada 

pela presença e contextualização de símbolos no registo arqueológico. 

Importa inventariar as presenças / ausências dos chamados artefactos 

ideotecnicos nos sítios fortificados estremenhos.  

Este inventário preliminar não é exaustivo, baseando-se exclusivamente nas 

publicações, circunstância que constitui limitação considerável quando se tratam de 

estudos antigos com publicações parcelares ou mal documentadas graficamente. Nestas 

condições, é provável que o inventário aqui apresentado seja ampliado e em constante 

reconstrução. 
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QUADRO 12.3 
PRESENÇA / AUSÊNCIA DE ARTEFACTOS SIMBÓLICOS EM SÍTIOS FORTIFICADOS ESTREMENHOS 

  

  

Artefactos 
votivos 
calcário 

placa 
xisto 

ídolo  
cornos 

cerâmica  
simbólica* 

estatuetas 
antropomórficas 

estatuetas  
zoomorficas 

ídolos  
falange 

1 Outeiro da Assenta        

2 Outeiro de São Mamede     ?    

3 Columbeira        

4 Pragança        

6 Vila Nova de São Pedro        

7 Zambujal    ? ?  1 ? 

8 Fórnea        

9 Castelo        

10 Ota        

11 Pedra d’Ouro        

12 Moita Ladra        

13 Penedo do Lexim        

14 Olelas        
15 Penha Verde        
16 Leceia     ?    
17 Chibanes        

18 Castro de Sesimbra        

19 Rotura        

* recipientes e pesos de tear 
 

Retomando as leituras já apresentadas, é de registar que as ausências podem 

simplesmente reflectir histórias de investigação, métodos de recolha ou parcialidades de 

amostra. É particularmente interessante que dois dos maiores povoados calcolíticos 

escavados apresentem valores muito diferentes. Enquanto Vila Nova de São Pedro 

regista o “pleno” de todas os suportes existentes com figurações simbólicas, Zambujal 

restringe-se a um pequeno conjunto, aliás insuficientemente publicado. 

Numa análise regional, à escala da Ribeira de Cheleiros, também se registam 

diferenças consideráveis. Olelas tem o maior número de componentes (quatro), 

enquanto surgem em Penedo do Lexim surgem três. Ídolos de cornos e artefactos 

votivos de calcários (sobretudo betilos) constituem as ocorrências mais frequentes. 

Por outro lado, como foi referido no contexto específico de análise das 

manifestações do sagrado no Penedo do Lexim, existe uma separação entre os artefactos 

ideotécnicos presentes em contexto de necrópole e aqueles que se identificam nos sítios 

fortificados. Podemos estar perante diferentes vivências da esfera do sagrado, 

eventualmente em articulação com deposições votivas. 

Esta segregação espacial resulta de difícil compreensão. Quanto aos chamados 

«ídolos de cornos», poderíamos considerar as propostas de utilização funcional para 
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explicar a sua ausência nos contextos de necrópole (Cardoso e Ferreira, 1990) mas 

semelhante explicação não pode ser avançada para outros componentes como as 

estatuetas antropomórficas, praticamente ausentes de contextos funerários. 

Também merece ser destacado que estes artefactos aparecem sobretudo em 

contexto de abandono, não tendo sido detectada (e publicada) qualquer deposição 

intencional reconhecida pelo registo arqueológico. No caso do Penedo do Lexim, os 

escassos artefactos ideotecnicos encontrados surgiram em estratos de ocupação, sem 

qualquer associação específica. Desconhecem-se ainda os contextos de “produção”, 

nomeadamente dos artefactos votivos de calcário. Podemos considerar que os artefactos 

classicamente associados ao mundo simbólico têm uma presença discreta no registo 

arqueológico dos sítios fortificados.  

Também aqui se assinalam grandes diferenças com os sítios de fossos. Em áreas 

onde coexistem sítios de fossos e fortificações, a assimetria é muito pronunciada, 

nomeadamente em Perdigões, onde o número de ocorrências contrasta com o panorama 

dos restantes sítios residenciais contemporâneos e mesmo com muitas das necrópoles 

que se inserem no mesmo patamar cronológico. Idêntica situação se regista em outros 

sítios como La Pijotilla ou no recentemente identificado sítio de El Seminário, na 

Andaluzia. 

 

12.4. Muralhas polissémicas ou politéticas 
 

“Words gain a terrible power over the concepts they describe 
(…) They are like the rocks that punctuate the course of a fast-
flowing river. And, like those rocks, they are dangerous” 

Bradley, 2003 
 

A análise dos componentes que têm sido esgrimidos para defender distintos 

modelos interpretativos para os sítios fortificados assume um conceito comum: a 

inexistência de barreiras estanques. 

É impossível negar o carácter defensivo destes sítios, implantados em locais 

proeminentes e com visibilidade e dispondo de uma arquitectura defensiva que limitava 

os acessos. Contudo, a perspectiva exclusivamente militar destas estruturas é certamente 

uma visão redutora, que aliás há dezenas de anos que é rejeitada.  

À escala peninsular, este tipo de sítio assume-se como a primeira arquitectura 

residencial efectiva, com a estruturação perene das estruturas habitacionais, em 
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articulação estreita com as próprias estruturas defensivas, evidenciando a conjugação 

das duas principais vocações destes sítios sob a designação genérica de “povoado 

fortificado”. 

A dicotomia doméstico / ritual, funerário / residencial funde-se aqui, embora 

sejam amplamente dominantes as evidências de uma utilização doméstica e residencial. 

A escassez de evidências não menoriza a importância das ocorrências, mas importa 

situar os depósitos rituais na história dos sítios, verificando-se que, na escala da 

Estremadura, se concentram nas fases de fundação e abandono dos sítios. A (relativa) 

escassez de artefactos directamente relacionáveis com o sagrado não contraria uma 

perspectiva de ritualização da vida doméstica, eventualmente em modalidades invisíveis 

em termos arqueológicos. 

Estas observações não se aplicam aos sítios de fossos, actualmente 

desconhecidos da Estremadura portuguesa, onde a questão da defensabilidade, do 

carácter residencial e dos rituais regista consideráveis diferenças. 
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CAPITULO 13.  
PENEDO DO LEXIM E A ESTREMADURA. A ESTREMADURA E 
O SUL DA PENÍNSULA IBÉRICA NO 3º MILÉNIO A.N.E. 

 

“Não apenas as cronologias são artefactos como artefactos são 
as hipóteses explicativas ou modelos que construímos. Quando 
se gastam, ou se provam inadequados, substituem-se” 

Gonçalves, 1989, p. 474 
 

13.1. Estilo e identidades – a delimitação de uma área cultural 

 

A especificidade da história da investigação na área da Estremadura tornou o 

conceito de “cultura de Vila Nova de São Pedro” ou “cultura do Tejo”, uma entidade 

que se impôs no discurso arqueológico mesmo após a falência dos modelos histórico-

culturalistas. Embora a associação epónima ao sítio de Vila Nova de São Pedro tenha 

sido gradualmente abandonada entre os investigadores nacionais, o peso desta 

designação ainda suscita a sua utilização em pleno século XXI por investigadores 

ibéricos (Barandiarán et al, 20076, p. 287) ou extra-ibéricos (Guilaine, 2003; 2008). 

Numa perspectiva mais matizada, outros investigadores utilizam 

sistematicamente o conceito geográfico de Estremadura (Cardoso, 2000), associando-

lhe um significado igualmente identitário: “Desde há muito que ao grupo calcolítico da 

Estremadura foi reconhecida identidade cultural própria, expressa pela designação de 

Calcolítico da Estremadura; tal designação adquiriu particular relevância aquando da 

definição cultural do grupo calcolítico do Sudoeste” (Cardoso, 2000, p. 41). A 

perspectiva histórico-cultural assume ainda um significado étnico, especialmente para a 

chamada “Cultura do Vaso Campaniforme” (Ferreira, 1964), representando de novo a 

Estremadura um papel central no quadro explicativo. 

A “regionalização” da leitura do Calcolítico do Sul Peninsular alicerçou-se em 

duas áreas nucleares, a “Cultura de Vila Nova de São Pedro” e a “Cultura de Los 

Millares”. Estas representavam identidades culturais (étnicas) e constituem elemento 

fundamental na interpretação do processo de mudança, usualmente concebida 

exclusivamente na óptica do contacto e da difusão. Paradoxalmente, as duas áreas 

paradigmáticas na interpretação do Calcolítico apresentam um registo arqueológico 

deficiente (Chapman, 2003). 
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Com o florescimento de sítios com o mesmo paradigma “vilanovense” e 

“millarense”, um pouco por todo o território peninsular, novas abordagens teóricas 

acompanham as intervenções de terreno (Silva e Soares, 1976-77; Gonçalves, 1989), 

criando novos paradigmas territoriais. A Estremadura continua refém do conceito de 

“cultura do Tejo”, ainda que se tenham registado novas intervenções com metodologias 

científicas, como em Leceia e Zambujal. Efectuaram-se ainda novas abordagens teóricas 

que metodicamente fizeram ruir alguns quadros normativos vigentes como o conceito 

de “Grupo da Parede” desconstruído por V.S.Gonçalves (Gonçalves, 1995).  

Re(ler) a identidade cultural existente na Estremadura é um desafio complexo, 

baseado essencialmente em identificar / infirmar a existência de “estilos” partilhados, ao 

nível da geometria do povoamento, das arquitecturas e dos artefactos interagindo com a 

vertente diacrónica. 

A caracterização de identidades constitui exercício complexo e arriscado, sendo 

muitas as críticas à sua aplicação “childeana” ortodoxa: enunciam-se as dificuldades em 

interpretar o registo arqueológico, e a própria validade da documentação arqueográfica, 

para reconstituir unidades étnicas. Questiona-se a própria existência de “culturas 

arqueológicas” entendidas como check list de presente / ausente e, num limite, a própria 

existência de grupos étnicos balizados em fronteiras é posta em causa (Jones, 1997, p. 

106-111). 

 

13.1.1. Territórios 

 

“Human beings are territorial animals. We define spaces, mark 
them for specific uses, create visible and invisible boundaries, 
establish cultural conventions of behaviour toward those 
boundaries, and will defend the territory against unwanted 
intrusions”  

Sanders, 1990, p. 49 

 

A finalidade desta abordagem é identificar territórios, em diferentes escalas de 

análise, desde o nível do sítio de per se até a uma escala territorial mais alargada, 

confrontada necessariamente com o conceito de fronteira.  

Os modelos processuais de leitura do povoamento com aplicação de fórmulas 

geométricas, como os polígonos de Tyssen ou os territórios de marcha, já ruíram há 

várias décadas. Contudo, a leitura do território relacionado com os povoados 
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permanentes é ainda uma ferramenta essencial, ainda que actualmente, o conceito de 

fronteira e de domínio territorial aparente ser mais complexo e menos linear. Exemplos 

históricos e etnográficos, como os dos aborígenes ou de agricultores da Mesoamérica, 

evidenciam a multiplicidade de conceitos de posse de um território e de formas de 

partilha de recursos comuns. O estabelecimento de territórios no entorno de sítios de 

ocupação permanente com vocação agro-pastoril é muito mais do que um reflexo 

estritamente económico, alargando-se à esfera social e mental (Sanches, 1999). 

A distinção entre áreas de captação de recursos e território não é um mero jogo 

de palavras, mas antes implica significados inter-cruzáveis: território como área 

defensável a partir do povoado / área de captação dependente da mobilidade das 

comunidades (Gonçalves, 1989, p. 354).  

 

13.1.1.1. Território local e lugares centrais 

 

O modelo interpretativo dos sítios fortificados estremenhos foi essencialmente 

estruturado no conceito do lugar central, apontando as leituras territoriais ao entorno 

imediato de cada um dos sítios identificados (Kunst, 1995). A análise é orientada para a 

determinação da esfera de domínio de cada sítio fortificado, pressupondo a relação 

unívoca povoado fortificado – comunidade – território. A reconstituição paleoambiental 

e da transgressão flandriana constituem a única inovação nesta abordagem (Gonçalves e 

Daveau, 1985), permitindo aferir as leituras territoriais. 

Este conceito perpassa a abordagem monográfica de cada sítio fortificado, não 

foram ensaiadas (ou publicadas) propostas concretas de aplicação de ferramentas como 

a área de captação de recursos ou os polígonos de Thyssen aos sítios fortificados 

estremenhos. Face à falência destes modelos processuais de análise da paisagem 

arqueológica, não se concretizou aqui o exercício de reconstituição dos territórios 

específicos de cada um dos sítios fortificados, ensaio efectuado preliminarmente 

efectuado em trabalhos anteriores para a área da Ribeira de Cheleiros (Sousa, 1998).  

O modelo de agricultura intensiva que integra o Calcolítico (Gonçalves, 1989, a 

propósito de Vila Nova de São Pedro) conduziu certamente a formas de territorialidade 

mais rígidas, onde a posse de terras cultivadas e o controlo de recursos assume 

importância fundamental, podendo ter criado um novo conceito de “propriedade”: «(…) 

in other words, rights over exclusive exploitation of local resources, together with 
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avoidance if other social groups resources, formed the new basis for the reproduction of 

the community» (Jimenez e Romero, 2005, p. 183). O esquema linear de atribuição de 

um território a um povoado parece redutor, sendo necessário efectuar a integração num 

esquema mais vasto, incluindo as várias vivências da paisagem e a relação entre os 

diferentes sítios, considerando paralelamente a dimensão diacrónica.  

Não se pode definir rigidamente o território de exploração directa do Penedo do 

Lexim nem o da generalidade dos sítios contemporâneos, uma vez que, provavelmente, 

foi variando ao longo da sua história de ocupação. A primeira metade do terceiro 

milénio corresponde provavelmente à sua expansão máxima, considerando a 

importância da ocupação do Calcolítico inicial no povoado e a rede de povoamento 

contemporânea. 

 

13.1.1.1. Relações territoriais intra-regionais 

 

Apesar da importância da perspectiva monográfica, esta abordagem fragmenta a 

leitura territorial em múltiplas unidades. O estabelecimento de classes de dimensão 

entre os vários sítios fortificados constitui uma das escassas tentativas de integração 

regional (Chapman, 1991; Soares, 2003). O clássico modelo de Los Millares e 

respectivos fortins que configuram um modelo hierárquico do território, não foi 

replicado na Estremadura, onde foram escassas as tentativas de reconstituição de 

relações hierárquicas, até porque a malha de distribuição dos sítios é relativamente 

dispersa, existindo praticamente um sítio fortificado em cada actual município. A 

proposta da dependência de Fórnea a Zambujal constitui um caso excepcional para a 

Estremadura, propondo-se uma relação hierárquica entre os referidos sítios 

arqueológicos, face à sua proximidade geográfica (Marques Gonçalves, 1995; Kunst, 

1995).  

Os dados arqueológicos que têm vindo a ser recorrentemente identificados e 

escavados no Sul Peninsular nos últimos 20 anos (sobretudo nas bacias do Guadiana e o 

Guadalquivir), alteraram definitivamente a nossa perspectiva sobre o povoamento do 3º 

milénio a.n.e. Com efeito, foram identificadas redes de povoamento com grandes 

assimetrias, nomeadamente no caso dos grandes sítios de fossos (como Valencina, Porto 

Torrão e Marroquies Bajos), os povoados fortificados (Cabezo Juré, La Junta, Porto das 

Carretas…) e os sítios abertos (como Mercador ou El Berral). Perante a desproporção 
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entre a dimensão de sítios de fossos e sítios fortificados, tornou-se necessário encontrar 

um novo paradigma explicativo para as relações territoriais do povoamento do 3º 

milénio. Para o vale do Guadalquivir foi proposto um modelo de organização territorial 

que configura relações de dependência e de hegemonia numa escala territorial muito 

alargada. Inclui periferias directas e indirectas e estabelece periferias especializadas 

(agrárias e mineiras). O modelo pressupõe uma perspectiva neo-marxista da evolução 

social, inserindo-se nas primeiras comunidades de classes (Nocete, 2001). Propõe-se 

ainda a organização do território em torno de grandes centros macroterritoriais 

(Valencina de la Concepción, Torrão, Pijotilla), os quais teriam conhecido um processo 

de desestruturação em inícios do 3º milénio, dando origem a novos centros intermédios 

(Huerta de Dios, Perdigões e Alcalar).  

Esta proposta de dinâmicas de poder, centro e periferia, tem sido questionada 

por alguns autores. Hurtado (2003) realça a inexistência de base cronométrica absoluta 

para a cronologia proposta e reequaciona o jogo de macroterritórios sugerido por Nocete 

com o aparecimento de sítios de grande dimensão como San Blas ou Marroquíes Bajos. 

Neste quadro, o aparecimento de sítios fortificados nas periferias poderia reflectir um 

modelo de “fronteira” (Hurtado, 2003, p. 256), ainda que considere que “la línea de 

fortificaciones de Tierra de Barros no significaria una conformación defensiva del 

território, articulada desde un lugar central, sino resultado de un crescimiento 

demográfico en el que manifestaria un abandono del poblamiento interior” (Hurtado, 

2003, p. 258). Com este novo panorama, a escala de análise transita de escala local para 

regional: ”Do povoado fortificado passamos para o território fortificado” (Valera, 2006, 

p. 180). A base arqueográfica tem conhecido um aumento de larga escala, dificultando a 

fixação de modelos interpretativos sobretudo quando a publicação não acompanha o 

ritmo das pesquisas. Aguardam-se com muita expectativa os resultados das intervenções 

nos canais de rega do Alqueva, nomeadamente em Porto Torrão. 

 

Considerando estas redes de povoamento, claramente hierarquizadas, 

representando uma fase de acentuada territorialidade em rede na primeira metade do 3º 

milénio a.n.e., como interpretar os dados da Estremadura? 

Constituindo uma área natural bem definida a ocidente e a oriente, pelo 

Atlântico e o Rio Tejo, marcada a norte pela linha de elevações do maciço calcário 

estremenho, a Estremadura parece evidenciar um modelo próprio de estruturação das 

redes de povoamento do Sul Peninsular. As diferenças estão patentes pela ausência dos 
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macro-centros territoriais e pela inexistência de evidências de especialização funcional e 

de exploração dos recursos. Ambas áreas registam clara concentração de povoamento 

em inícios do 3º milénio a.n.e., ainda que os dados disponíveis não permitam confirmar, 

com segurança, a existência de uma expansão demográfica na Estremadura. 

A configuração do terreno pode ter modelado a ocupação do território, uma vez 

que na Estremadura o relevo é muito agitado, com a visibilidade cortada por inúmeras 

barreiras físicas. As diferenças entre o relevo da peneplanície do Sul Peninsular 

(nomeadamente no Alentejo e Extremadura) e a Estremadura propiciaram uma 

utilização tradicional do solo muito diferenciada, marcada pela grande propriedade no 

Alentejo e pela pequena propriedade e disseminação de pequenos aglomerados na 

Estremadura.  

 

Escala e hierarquia 

No actual estado das pesquisas, os grandes sítios de fossos, centros territoriais 

de macro-escala, estão ausentes da Estremadura. Apesar do conhecimento arqueológico 

ser naturalmente provisório, a intensidade da antropização aqui registada e o longo 

historial de investigação, seguramente teria detectado este tipo de sítio. A ausência é 

uma opção cultural, pois não podemos avançar com determinismos físicos, numa área 

onde os substratos calcários são abundantes, sobre os quais foram escavadas as grutas 

artificiais. Confirmando a inexistência de recintos de fossos, estaríamos perante um dos 

mais importantes elementos de diferenciação entre a Estremadura e o Sul Peninsular. 

Quanto à dimensão dos sítios fortificados estremenhos, ponderadas as 

diferenças, estas não denunciam uma clara hierarquização por classes. O escalonamento 

das dimensões dos sítios fortificados estremenhos reveste-se de grande complexidade, 

como é patente no caso específico do Penedo do Lexim. Apenas está definitivamente 

determinada a dimensão de um reduzido número de sítios, nomeadamente em Leceia e 

Moita da Ladra, sítios que, de acordo com J. L. Cardoso, foram integralmente 

escavados. Apesar da fragilidade da base empírica, Joaquina Soares efectuou um ensaio 

de escalonamento das dimensões dos sítios fortificados estremenhos, não tendo 

encontrado uma clara definição de classes de dimensão de sítios. Apesar disso, 

considera que “os dados disponíveis para a Estremadura suportam, ou melhor dizendo, 

não invalidam a ideia de uma rede de povoamento pouco hierarquizada (…) Os 

povoados de pequenas dimensões podem corresponder à constituição de novos grupos 
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destacados de outros excessivamente grandes ou a conjunturas transitórias” (Soares, 

2003, p. 171). 

Tomando como exemplo o Penedo do Lexim, e a dificuldade em determinar a 

dimensão das áreas ocupadas, parece-me que apenas podem existir duas classes dos 

sítios fortificados estremenhos: os grandes povoados como Leceia, Zambujal e Vila 

Nova de São Pedro e os sítios de menor dimensão onde se incluem os restantes, como 

Penedo do Lexim ou Olelas.  

Comparativamente com o Sul Peninsular, este modelo poderá parecer muito 

simplista, mas os três sítios mencionados posicionam-se numa distribuição 

relativamente equilibrada no território estremenho: Leceia na foz do Tejo, Zambujal no 

limite do alinhamento montanhoso constituído pela Serra de Candeeiros, Serra de 

Montejunto até à Serra da Carregueira e Vila Nova de São Pedro no estuário do Tejo. 

Também os três sítios encabeçam um posicionamento destacado junto à costa: Leceia 

dominando a foz, Zambujal o Atlântico e Vila Nova de São Pedro o estuário. A esta 

tríade se poderia adicionar Chibanes, na Península de Setúbal. As diferenças da 

documentação arqueológica dificultam contudo a comparação segura de aspectos 

fulcrais relativos ao aparecimento destes sítios fortificados: ocupações prévias e 

primeiras estruturas fortificadas.  

As ocupações prévias dos grandes sítios fortificados apenas estão documentadas 

em termos estratigráficos em Leceia, mas a existência de níveis do Neolítico final no 

Zambujal não está definitivamente afastada, considerando a presença de alguns 

materiais tipologicamente mais antigos (formas carenadas e bordos denteados 

publicados em Sangmeister e Schubart, 1981) e de uma datação mais antiga (Kia – 

27565: 3333-2936 –cal BC a 2 sigmas in Kunst e Lutz, 2008). Para as primeiras 

estruturas fortificadas, as propostas enunciadas para Zambujal e para Leceia evidenciam 

um primeiro plano de construção abrangendo praticamente o máximo do perímetro das 

muralhas, sem que se confirme um modelo gradual de crescimento da área ocupada. 

Face à documentação disponível, não se pode apresentar um modelo de 

povoamento que considere uma concentração populacional evolutiva em Leceia e 

Zambujal, que teria propiciado a sua maior dimensão. Por outro lado, a informação 

disponível, nomeadamente a cronométrica, parece indicar a contemporaneidade do 

arranque dos sítios fortificados de grande e alguns de pequena escala, contrariando uma 

possível origem dos pequenos sítios na cisão de parte das comunidades que residiriam 

nos grandes sítios. 
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Perante a aparente contemporaneidade de sítios fortificados com duas classes de 

dimensão, não é clara a relação que teriam os pequenos sítios fortificados com os de 

maior dimensão. A leitura da evidência material dos vários sítios não demonstra 

qualquer distinção. Ao nível de circulação de materiais exóticos como marfim ou pedra 

verde, regista-se a presença em sítios de grande dimensão como Leceia e em sítios de 

menor dimensão como em Penedo do Lexim. Os paralelos estendem-se ainda no que se 

refere à data tardia de introdução de novas tecnologias como o cobre. Não se regista 

também qualquer especialização funcional específica dos sítios de menor dimensão. 

Também se deve considerar que o universo dos 18 sítios fortificados, de grande 

e pequena dimensão, corresponde a uma imagem final de quase meio milénio, sem estar 

considerada a vertente tempo. O actual inventário cristaliza uma imagem única de um 

processo dinâmico, que terá ocorrido essencialmente na 1ª metade do 3º milénio.  

 
QUADRO 13.1 

FASEAMENTO RELATIVO DOS SITIOS FORTIFICADOS ESTREMENHOS 

 Calcolítico inicial Calcolítico pleno Campaniforme 

Leceia    

Zambujal    

Vila Nova de São Pedro    

Penedo do Lexim    

Olelas    

Pragança    

Columbeira    

Penha Verde ?   

Moita Ladra ?   

Castelo     

Pedra d’Ouro ?   

Outeiro da Assenta    

Outeiro de São Mamede    

Fórnea ?   

 - datação radiocarbónica 

 

Cruzando os dados cronométricos disponíveis para oito dos sítios fortificados 

estremenhos, com uma cronologia relativa baseada nos indicadores cerâmicos, 

verificamos que o universo dos sítios fortificados terá conhecido dinâmicas 

fundacionais e de abandono.  

O número de sítios com ocupações balizadas entre 2870 – 2400 a.n.e. (Cardoso 

e Soares, 1996), aqui designadas genericamente como Calcolítico inicial, inclui mais de 

metade dos casos em análise. Este número poderá ser ampliado com a prossecução de 
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novas escavações arqueológicas em sítios insuficientemente caracterizados como Ota, 

Outeiro da Assenta ou Outeiro de São Mamede e com a realização de séries de datações 

radiocarbónicas para todos os sítios. Em termos globais, o povoamento do Calcolítico 

inicial regista simultaneamente uma concentração e um padrão quase exclusivo de 

ocupação em sítios fortificados. O sítio do Alto do Dafundo, não fortificado, é excepção 

que deveria ser confirmada com intervenção alargada. Paradoxalmente, as necrópoles 

estremenhas, que se inserem neste patamar cronológico, são relativamente abundantes, 

com a replicação das técnicas construtivas de povoados para necrópoles (nomeadamente 

para os sepulcros de falsa cúpula), existindo clara interpenetração da cultura material, 

presente em povoados e necrópoles, nomeadamente ao nível da cerâmica decorada. 

O Calcolítico pleno parece registar um acréscimo do número de sítios 

fortificados, embora nos sítios fundados no Calcolítico inicial, como Leceia e Penedo 

do Lexim, se verifique um recrudescimento da área total ocupada e das técnicas 

construtivas. Datam desse período as utilizações funerárias que marcam o fim da vida 

dos povoados (nomeadamente o caso do Penedo do Lexim). Podemos ainda considerar 

um caso de (aparente) abandono, na Columbeira (Marques Gonçalves, 1994).  

Até ao momento, não estão documentados pelo radiocarbono sítios fortificados 

cujo início de ocupação não corresponda em termos do parâmetro superior do intervalo 

de tempo, ao segundo ou terceiro século do 3º milénio. Urge fazer novas datações 

absolutas para esclarecer o início de ocupação de sítios como Fórnea, Penha Verde, 

Pedra d’Ouro e aguardam-se os resultados de Moita da Ladra que parece ter sido 

também fundada no Calcolítico pleno. Casos como Fraga da Pena (Valera, 2007) e os 

novos projectos construtivos de Porto das Carretas, San Blas e Zambujal, parecem 

demonstrar que os programas arquitectónicos de fortificações não são exclusivos do 

primeiro quartel 3º milénio. Também em meados do milénio se regista o aparecimento 

de alguns (escassos) sítios abertos como Casal Cordeiro 5 ou Carnaxide. O povoamento 

parece começar a fragmentar-se. É também possível que, a partir da segunda metade do 

3º milénio, tenha terminado a dinâmica de construção de muralhas e de necrópoles. 

A introdução das cerâmicas campaniformes não terá ocorrido de forma uniforme 

e sincrónica, comparando as datações de Zambujal, Leceia e Penedo do Lexim. O 

Penedo do Lexim deverá ter conhecido um abandono anterior à introdução das 

cerâmicas campaniformes, embora as datações absolutas cubram praticamente toda a 

segunda metade do 3º milénio, cronologia tradicionalmente associada ao campaniforme. 

Por outro lado, Zambujal parece ter conhecido uma introdução precoce, sendo também 
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de difícil compreensão as datações antigas do campaniforme de Leceia. Exceptuando o 

caso do Penedo do Lexim e Columbeira, todos os outros sítios fortificados com 

ocupações do Calcolítico pleno, registam a presença de cerâmica campaniforme. 

Simultaneamente, surge um elevado número de sítios abertos com campaniforme, 

seguindo a sequência detectada na Ribeira de Cheleiros. 

Esta dinâmica territorial, de maior concentração no Calcolítico inicial e com 

gradual fragmentação do povoamento, parece não se ter registado no Sul. Com efeito, a 

análise à evolução do povoamento no Guadalquivir (Nocete, 2001), regista a 

identificação de 6 fases de povoamento. Na fase 3 (2500 a.n.e.) assiste-se ao declínio do 

número de sítios (19 para 12) e um grande aumento da área ocupada (88,25 para 146,25 

ha), correspondendo a uma concentração global do povoamento (Diaz-del-Rio, 2004, p. 

90). A esta concentração sucede a fase 4 (2200 a.C) com a disseminação do povoamento 

(passando de 12 para 62 sítios) e redução da área ocupada. A fragilidade empírica deste 

faseamento foi já analisada, salientando-se nomeadamente o escasso suporte 

arqueométrico (Diaz-del-Rio, 2004, p. 87). Apesar do desajuste dos patamares 

cronométricos, mantém-se a mesma tendência dos ritmos de povoamento: concentração 

do povoamento seguida de fase de fragmentação. Esta tendência é interpretada pelos 

autores da chamada arqueologia social materialista como das sociedades de chefaturas 

instáveis (idem, ibidem, p. 91). 

Se efectuarmos uma leitura fina, incluindo a vertente diacrónica, podemos 

explicar a proximidade de sítios fortificados, em áreas próximas, em dois conjuntos 

estremenhos. A localização próxima de Penedo do Lexim, Olelas e Penha Verde pode 

ser explicada por dinâmicas internas: no Calcolítico inicial, destaca-se a importância do 

Penedo do Lexim, mas em meados do 3º milénio conhece uma retracção da ocupação e 

acentua-se entretanto a importância de Olelas e Penha Verde. Situação semelhante pode 

ter surgido com os sítios Outeiro da Assenta, Outeiro de São Mamede e Columbeira. 

A leitura plasmada dos sítios fortificados, sem a vertente cronológica, pode 

suscitar equívocos, como os que se registaram para o complexo de Los Millares e seus 

fortins (Molina et al, 2004), que parecem ter sido ocupados no 3º quartel do 3º milénio, 

numa fase de “declínio” da ocupação da estrutura central. O modelo interpretativo 

defendido por F. Molina e Arribas Palau, de um sítio central defendido por um 

complexo de fortins, seria substituído por um processo de fragmentação em várias 

unidades de pequena dimensão (Diaz-del-Rio, 2004, p. 95). Ambas leituras necessitam 
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de maior suporte arqueométrico, uma vez que os autores das escavações de Los Millares 

defendem que apenas foram datados os níveis de abandono dos fortins. 

Perante a densidade de ocupação da área estremenha, anterior ao terceiro 

milénio, dificilmente se pode considerar a existência de modelos de ocupação de novos 

territórios durante o 3º milénio, como foi proposto para outras áreas peninsulares 

correspondendo ao modelo de enxameamento para o Baixo Alentejo e Alto Algarve 

Oriental (Gonçalves, 1989). Deve referir-se que a distribuição do povoamento do 

Neolítico final parece contudo concentrar-se na Baixa Estremadura, embora as 

necrópoles do 4º milénio (nomeadamente cavidades naturais) apresentem uma larga 

distribuição geográfica mesmo em zonas onde não se conhecem habitats do Neolítico 

final (como Torres Vedras).  

 

Especialização e recursos 

As características deste território dificilmente propiciam uma organização 

territorial com especializações, como o modelo proposto por F. Nocete com as periferias 

mineiras e agrárias. Em relação aos recursos “mineiros”, a exploração nativa do cobre 

parece, actualmente, pouco plausível (Müller e Cardoso, 2008), restando a exploração 

do sílex, recurso (ainda) crítico para as comunidades calcolíticas estremenhas.  

A cartografia da disponibilidade das matérias-primas siliciosas na Estremadura 

permanece por levantar, impedindo a correcta confrontação entre os padrões de 

povoamento e a relação com a captação de sílex. Apesar desta lacuna, podemos 

genericamente considerar que na zona setentrional aos limites da Estremadura, na área 

do Maciço Calcário, se localiza a principal fonte de sílex. Nesta região, as fontes de 

aprovisionamento de sílex seriam abundantes, embora pareçam estar concentradas nos 

extremos Nordeste e Sul do Maciço (Carvalho, 1998). Sendo praticamente consensual, 

que estas áreas do Maciço Calcário (nomeadamente Rio Maior) tenham sido áreas de 

captação de materiais siliciosos nos finais do 4º / 3º milénio a.n.e e da presença de 

oficinas de talhe calcolíticas (Olival do Passal e Passal), o povoamento contemporâneo 

está praticamente ausente, não se registando qualquer sítio fortificado. Estes indicadores 

poderão evidenciar que o Maciço Calcário Estremenho tenha correspondido no 3º 

milénio a.n.e a uma área periférica, integrada nas redes de troca dos povoados 

calcolíticos da Península de Lisboa e de áreas mais setentrionais, hipótese a confirmar 

com estudos sistemáticos de matéria-prima.  
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Outras jazidas podem também ter desempenhado um papel catalizador na 

exploração do sílex, como o caso das minas de Campolide (Choffat, 1907). Apesar do 

carácter centenário da investigação dessas minas, Campolide constitui o único exemplo 

de exploração mineira do sílex no actual território português, embora o seu 

enquadramento não cronológico se encontre ainda suficientemente caracterizado. A 

detecção centenária de minas de sílex neolíticas no Norte da Europa, designadamente 

em França (Vaucluse), Bélgica (Spiennes) ou Inglaterra (Grimes Graves) não ocorreu à 

escala da Península Ibérica. O complexo mineiro de Casa Montero (Consuegra 

Rodriguez et al, 2004), identificado em 2003 próximo de Madrid no decurso de obras 

numa via rodoviária, evidencia diferentes ritmos de pesquisa da arqueologia europeia e 

uma provável menor visibilidade arqueológica deste tipo de sítios na Península Ibérica.  

Exceptuando o caso de Campolide, a Estremadura regista uma situação similar a 

Grand-Pressigny (Villes, 2008): evidências de uma exploração sistemática, 

“exportação” de produtos talhados e deficiente conhecimento da cartografia e das 

modalidades de exploração desta matéria-prima.  

Neste quadro, o sítio de Casal Barril (Sousa e Gonçalves, no prelo) reveste-se de 

grande importância, uma vez que neste sítio arqueológico foram detectadas fases 

iniciais de debitagem do sílex, com datações que se integram no Calcolítico inicial 

(Beta-260629: 2860-2490; Beta-260628: 2630-2470). Os ateliers de Casas de Baixa e 

Olival do Passal (Zilhão, 1994), em plena área de Rio Maior, podem corresponder a 

uma idêntica tipologia de sítio, embora registem a presença de uma etapa posterior da 

debitagem, orientada para os produtos foliáceos. Os sítios caracterizados apenas pelas 

colecções de superfície, como Barotas ou Pedreira do Aires, dificilmente permitem uma 

leitura integrada em relação ao seu enquadramento cronológico e à identificação das 

respectivas cadeias operatórias. 

A empírica do tipo de sílex presente em contextos domésticos, como Penedo do 

Lexim ou Casal Cordeiro 5, evidencia o uso provável de diferentes fontes de 

aprovisionamento. Deve ser destacado o facto de este último sítio se encontrar 

localizado a apenas a 936 m de Casal Barril e de serem raras ou inexistentes as 

evidências de uso do sílex local. O registo arqueológico dos habitats (nomeadamente 

dos sítios fortificados) evidencia igualmente a segmentação da debitagem do sílex. Com 

efeito, estão praticamente ausentes as primeiras etapas da debitagem em povoados, 

contrariamente ao que sucedia nas indústrias líticas do Neolítico antigo (Diniz, 2003; 
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Carvalho, 2007). Podem ainda ser individualizadas duas cadeias operatórias: produção 

de foliáceos e de suportes alongados. 

A cadeia operatória de pontas de seta é provavelmente a única a ser 

integralmente efectuada nos povoados. A identificação desta “produção” remonta ao 

século XIX, com os trabalhos de Siret em Almizaraque, tendo igualmente sido 

identificada em Los Millares, nomeadamente no Fortim 1 e 7 (Molina e Camara, 2007). 

Actualmente, o número de sítios calcolíticos onde se identificou a produção de pontas 

de seta é elevado, estando documentado em áreas tão distintas como a Meseta (Camino 

de las Yeseras in Liseau et al, 2008 ou Los Cercados in Delibes et al, 1995), na 

Andaluzia (Cabezo Juré in Nocete et al, 2004) ou na Estremadura, no Penedo do Lexim. 

O número de ocorrências poderia ser acrescido com a revisão completa dos conjuntos 

líticos provenientes de escavações antigas. Seria importante rever os “arsenais” de 

pontas de seta que Afonso do Paço descreve para Vila Nova de São Pedro, para verificar 

a eventual presença de pré-formas. Para sítios como Camino de las Yeseras, Fortim 1 de 

Los Millares ou Cabezo Juré, registaram-se áreas específicas e individualizadas mas no 

caso do Penedo do Lexim a identificação apenas foi efectuada a posteriori, aquando da 

revisão completa dos conjuntos líticos, embora também aqui se registe uma 

concentração sectorial dos componentes, no topo do Penedo do Lexim.  

O facto de apenas se encontrar completa a cadeia operatória de pontas de seta 

em sítios fortificados, tem sido valorizado por alguns autores como o reflexo imediato 

do aumento da conflitualidade no 3º milénio (Aranda Jimenez e Sanches Romero, 

2005), correspondendo estas a armas não especializadas, usadas como utensílio e como 

armas. Neste contexto deve também salientar-se o facto de a caça representar uma parte 

relativamente restrita do aporte alimentar (24,2% dos níveis calcolíticos do Penedo do 

Lexim) e do peso relativo das pontas de seta no conjunto da utensilagem lítica (24% do 

total da industria lítica do Penedo do Lexim).  

O acréscimo das pontas de seta nos conjuntos calcolíticos, em povoados e em 

necrópoles, pode ser interpretado como a emergência funcional e ritual de uma “arma 

não especializada”. Sobre a capacidade desta arma, cita-se ainda o processo de 

adelgaçamento das pontas de seta, que aumentariam a poder de penetração “these 

arrowheads would have broken easily, thus remaining within the wounded targets body 

(idem, ibidem, p. 188). Deve ser referido que no conjunto das pontas de seta do Penedo 

do Lexim, é entre as pontas mitriformes, que se encontram maiores índices de 

adelgaçamento, classicamente atribuíveis ao Calcolítico inicial. Outros autores referem 
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a massa total como indicador dos índices de perfuração (Ventura e Martinez, 2000), mas 

apenas um reduzido número de colecções foi objecto de estudo analítico. A este 

respeito, o estudo das necrópoles pode ser muito esclarecedor, como sucede com os 

conjuntos que recentemente têm vindo a ser identificados na Catalunha, nomeadamente 

em San Juan Ante Porta Latinam (Etxeberria e Vegas, 1992) ou no hipogeu de Costa de 

can Martorell (Mercadal et al, 2005). 

Situação particular ocorre com as grandes pontas foliáceas (alabardas e punhais), 

que apresentam especificidades morfológicas que as distinguem da restante indústria 

lítica do 3º e 4º milénio a.C. Esta especificidade prende-se em primeiro lugar com os 

contextos em que este tipo de artefactos surge: quase exclusivamente em necrópoles 

(86,9% das ocorrências no território português). As raras ocorrências em povoados 

ocorrem exactamente nos maiores sítios fortificados calcolíticos da Estremadura (Vila 

Nova de São Pedro, Zambujal e Leceia), com escassa expressão numérica. Regista-se 

ainda a presença de uma grande ponta foliácea em Vila Pouca, um contexto 

insuficientemente conhecido (Forenbaher, 1999). A associação recorrente a contextos 

de necrópole, o elevado investimento de tempo na produção deste tipo de artefacto e a 

ausência de sinais de utilização, torna este tipo de peças em verdadeiros artefactos 

votivos, fabricados exclusivamente para o mundo funerário (Sousa, 2004). 

A análise da capacidade bélica das pontas de seta e a compreensão do 

significado ritual das grandes pontas revela duas faces de uma mesma perspectiva, que 

evidencia a emergência do “guerreiro”, regressando uma vez mais à questão da 

defensabilidade dos sítios fortificados.  

Pode antever-se uma efectiva rede de exploração, debitagem e circulação de 

sílex, cuja intensidade e rotas de difusão se encontram ainda por definir, mas que 

transcende claramente a escala de exploração directa e doméstica. A existência de sítios 

especializados não implica necessariamente a presença de especialistas, embora se deva 

realçar que, técnicas como a pressão necessitariam de especialistas, não se tratando 

provavelmente de um trabalho indiferenciado (Inizan, 2002). No caso do sílex, podemos 

registar a presença dos indicadores de especialização enunciados por R. Chapman, que 

associa a diferenciação funcional de sítios, a presença de áreas funcionais e a 

normalização de alguns artefactos (Chapman, 1991). 

Apesar da clara importância local e transregional do sílex, não parece existir 

uma relação directa (em termos espaciais) entre as áreas de exploração do sílex e os 
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sítios fortificados, desconhecendo-se os mecanismos de “controlo” de sítios como Casal 

Barril ou Casas de Baixo. 

 

Um outro tipo de sítio especializado relacionado com a extracção de sal foi 

detectado recentemente no estuário do Tejo. No espaço peninsular, a interpretação 

funcional do sítio de Las Marismillas como área de produção de sal através da 

combustão (Escacena, 1994), abriu um novo campo de interpretação. No actual 

território português, os sítios de exploração de sal situam-se no estuário do Tejo. Ponta 

da Passadeira (Soares, 2001, 2008) e Monte da Quinta 2 (Valera, Tereso, Rebuge, 2006) 

constituem os primeiros contextos intervencionados, podendo muitos dos locais de 

combustão para produção do sal encontrar-se sob a linha de costa.  

A exploração sistemática do sal e dos recursos aquáticos levou Joaquina Soares 

a propor um modelo de economia anfíbia para as comunidades da Costa Sudoeste, as 

quais, “ter-se-iam mantido arredados das frentes de inovação tecnológica decorrentes da 

revolução dos produtos secundários e da metalurgia do cobre” (Soares, 2008). A 

coexistência de dois tipos de organização social e económica entre o litoral e o interior 

teria como “principal motor de interacção (…) o sal” (idem, ibidem). 

Complementarmente, são apresentadas propostas de circulação do sal com fauna 

malacológica (especialmente amêijoas), podendo o mesmo contribuir para a sua 

conservação e “exportação” até aos contextos interiores (Coelho, 2006, p. 128). A 

existência de contextos de tipo concheiro na Costa Sudoeste, como Etar de Vila Nova 

de Milfontes, datado da primeira metade do 3º milénio (ICEN-726: 2882-2482 cal 2 

sigma) ou de Montes de Baixo, integrado em termos da cronologia relativa também no 

Calcolítico regional, parece evidenciar que a exploração sistemática dos recursos 

aquáticos em regime de mobilidade logística se mantinha no Calcolítico (e até mesmo 

na Idade do Bronze, como se verifica no sítio da Oliveirinha). 

Numa leitura integrada entre os dados da Costa do Sudoeste e o interior 

alentejano, C.T. Silva e J. Soares apresentam como hipótese que moluscos como a 

Venerupis decussata, se tenham convertido num alimento de prestígio entre as 

comunidades do interior alentejano, embora “as associações faunísticas do sítio da 

ETAR de Vila Nova de Milfontes e do Palheirão Furado não apontam, para uma 

recolecção com a selectividade referida” (Silva e Soares, 2007, p. 106). 

Exceptuando o caso da Ponta da Passadeira, ainda não foram detectados 

contextos similares para a área estremenha, relativamente ao 3º milénio a.n.e. Sendo 
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difícil o cálculo do efeito de reservatório podemos considerar que a utilização da Ponta 

da Passadeira corresponderia genericamente ao Neolítico final, transição do 4º para o 3º 

milénio, embora uma das datações possa abranger a primeira metade do 3º milénio 

(Beta – 126093: 2969-2583 cal BC a dois sigma in Soares, 2008, p. 360). Para a bacia 

de Matacães foi proposta a exploração de uma estrutura diapírica de sal subterrâneo, o 

qual apenas poderia ser explorado numa zona de falha sísmica, entretanto coberta 

(Rosendahl e Silva, 2000). Embora esta proposta não tenha qualquer confirmação 

arqueológica (para além da proximidade dos sítios de Zambujal, Fórnea, Penedo ou 

Boiaca), deve ser referida a exploração mineira de sal-gema em Cardona (Catalunha), 

que constitui uma verdadeira “Muntanya de Sal” (Weller e Figuls i Alonso, 2008). 

Podemos ainda admitir que o acesso ao sal e a sua transformação através da 

evaporação poderia ser possível directamente para as comunidades que aqui habitavam 

no Neolítico e Calcolítico. Em Los Millares (nos fortins), avança-se com a hipótese do 

processamento do sal “según se desprende de los altos porcentajes de sal documentados 

en los analisis químicos de los sedimentos” (Molina e Camara, 2005, p. 73). Não se 

confirma a presença das chamadas “economias anfíbias” (Soares, 2003) na 

Estremadura, mas a exploração de bancos de moluscos ocorreu provavelmente na 

Península de Lisboa, estando confirmada no concheiro de Magoito com ocupações do 3º 

milénio (Soares, 2003) e possivelmente no núcleo D de São Julião. Os recursos 

aquáticos encontram-se, aliás, bem representados na fauna dos sítios fortificados, 

nomeadamente em Leceia (Guerreiro e Cardoso, 2001/2002) e em Penedo do Lexim 

(Miranda, 2006).  

Não obstante, na península de Lisboa do 3º milénio (primeira metade), verifica-

se o efectivo afastamento do litoral atlântico. Zambujal e Penha Verde constituem os 

sítios fortificados que se localizam mais próximos do mar. Em relação ao Zambujal, a 

distância terá sido encurtada com a transgressão flandriana “la bahia marítima del 

Sizandro se encontraba entonces a una distancia de solo dos kilómetros del poblado” 

(Hoffman e Schulz, 1995). Este afastamento do mar pode reflectir uma mudança na 

estratégia de povoamento. Porém, os recursos aquáticos devem ter continuado a ser 

explorados. Os sítios que se encontravam próximos da costa como Parede, Pedranta ou 

Casas Velhas são abandonados, existindo um claro recuo na implantação para o 

hinterland da península de Lisboa, ainda que o Atlântico ou o Tejo estivessem no 

alcance visual das comunidades que habitavam os sítios fortificados. A leitura do 

povoamento para a Ribeira de Cheleiros regista nitidamente este recuo, na primeira 
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metade do 3º milénio. Tudo indica que já no Calcolítico pleno se regresse ao 

povoamento da costa atlântica, como evidenciam os sítios do Estoril e Casal Cordeiro 5, 

apresentando este último sítio abundante fauna malacológica. 

O posicionamento recuado em relação à costa parece indicar a opção pelas 

unidades de paisagem com mais capacidade agrícola. Infelizmente, são raras as 

evidências paleobotânicas que indiquem o tipo de agricultura praticada. Apenas 

dispomos dos indicadores indirectos, nomeadamente a utensilagem lítica para recolha 

do cereal e de alguns elementos para o seu processamento. Este panorama parece 

comum a todos os sítios, mesmo para aqueles cuja implantação pareceria indicar uma 

vocação mais pastoril e menos agrícola como o caso de Penha Verde, em plena Serra de 

Sintra. Deve ser referido contudo que, além de se registar a presença de silos neste sítio, 

a própria informação histórica e toponímica parece indicar práticas agrícolas na Serra de 

Sintra (Simões, 1999). Idêntica situação se poderia registar em outros contextos de 

“serra”, como Pragança na Serra de Montejunto.  

O Penedo do Lexim constitui mais um caso de nítida vocação agrícola: a 

chaminé vulcânica localiza-se no terminus de um esporão onde se pratica, até à 

actualidade, o cultivo de cereal. Existindo aparentemente um padrão de ocupação que 

privilegia a aptidão agrícola, a escassez (ou completa) ausência de estruturas de 

armazenamento cerealífera torna complexa a interpretação. Esta lacuna não pode ser 

complementada com a utilização de recipientes cerâmicos, pois não abundam os vasos 

de aprovisionamento de grande dimensão. Acresce que são reduzidas as evidências de 

moagem, contrariamente com o que sucede em vários sítios fortificados do Sul de 

Portugal (Gonçalves, 1989). Apesar de em Leceia se ter identificado uma estrutura 

específica para moagem (Cardoso, 2000, p. 105) e de existirem as “eiras” neste sítio 

arqueológico, ainda não se encontram disponíveis quantificações absolutas e analíticas, 

para a presença de elementos de moagem ou dados arqueobotânicos. Também para 

Zambujal se refere genericamente que “quando gastas, as mós eram incorporadas, 

ocasionalmente, na construção das paredes, o que torna impossível apurar o seu número 

no Zambujal” (Uerpmann e Uerpmann, 2003, p. 276). Essa situação foi igualmente 

registada no Penedo do Lexim, sendo no entanto de destacar o reduzido número de 

artefactos recolhidos (total de 11 dormentes e 8 moventes). 

De acordo com os modelos propostos pelos respectivos autores, para o 

Zambujal, é avançada uma “função comercial e política”, salientando-se a escassez de 

evidências de práticas agrícolas no povoado (Kunst, 1994). Pelo contrário, em Leceia é 
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sugerido um modelo de pequena horticultura realizada no vale de Barcarena (Cardoso, 

1994, p. 102). Seria importante fundamentar estas leituras numa perspectiva 

paleoambiental, uma vez que os dados de base são praticamente de aplicação dos 

respectivos modelos interpretativos dos sítios. 

Considerando a malha de povoamento dos sítios fortificados, verificamos que 

não existe uma estratégia de exploração de recursos (minerais) e que, apesar de se 

registar a ocupação direccionada para as terras com mais capacidade agrícola, não se 

identificam particulares sinais de exploração agrícola intensiva. 

Não estão disponíveis cartas pedológicas para a área numa escala 

suficientemente precisa (1: 50 000). Ainda que estivesse disponível a Carta de Uso dos 

Solos ou a Carta de Capacidade de Uso dos Solos, esta informação seria limitada já que 

a área foi objecto de profunda acção humana. A utilização deste tipo de cartografia 

deverá ser considerada com precaução, sobretudo para a Carta de Capacidade de Uso 

dos Solos elaborada para padrões agrícolas modernos (Daveau, 1995, p. 168-169). A 

“produtividade” dos solos corresponde a uma escala de valores bem diferente dos 

nossos: “un terreno no es malo ni bueno en términos absolutos, sino que es malo o 

bueno dependiendo de la tecnologia agraria de la que se dispongam” (Criado, 1988, p. 

80).  

Excluída a existência de sítios fortificados posicionados para explorar recursos 

especializados, permanece por compreender se houve algum outro tipo de 

especialização. O registo arqueológico dos vários sítios arqueológicos apresenta grande 

uniformidade, embora deva ser destacado que existe uma diferenciação clara entre 

Leceia e Zambujal quanto às evidências de metalurgia do cobre. Pode contudo existir 

um desfasamento cronológico entre os dois sítios, uma vez que no Calcolítico pleno de 

Leceia se registou a “decadência” do sítio, correspondendo à fase de generalização da 

metalurgia do cobre. 

Apesar da existência de sítios abertos especializados, na Estremadura parece 

estar ausente o modelo de relação territorial defendida para as bacias do Guadiana e 

Guadalquivir. Para o Sul Peninsular, os recentemente tem vindo a ser proposta a 

existência de uma rede de pequenos sítios com controlo de recursos específicos, 

normalmente fortificados em associação a grandes sítios dependentes de áreas anexas 

para o fornecimento de recursos essenciais. Esse modelo é proposto para La Junta de 

Los Rios em dependência de Cabezo Juré (Abril et al, 2007). Na realidade, o 

abastecimento de produtos alimentares corresponde classicamente ao conceito de cidade 
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(Castro Martinez et al, 2003) e a aplicação deste conceito às comunidades do 3º milénio 

reveste-se de grande complexidade pois envolve um diferente modelo de sociedades. 

É justamente a especialização, aparentemente ausente na Estremadura, um dos 

principais argumentos usados para admitir o aparecimento das primeiras classes de um 

estado “pristino”. De acordo com autores, como Nocete, o sistema dos grandes 

povoados terá condicionado a divisão técnica e social do trabalho, em grupos de poder 

estáveis, especialização intra-povoado e territorial. Esta especialização de sítios está 

ausente da Estremadura e, provavelmente, também não se pode aplicar em termos 

universais às bacias do Guadiana e Guadalquivir. 

 

13.1.2. Estilo e Cultura Material 

 

“Style has meaning in the process of referral. Style thus has 
multiple, contradictory meanings that do not exist in the style, 
but only in the style as used in social contexts. Style does not 
have “a” meaning, but is part of the process of creating 
meanings”  

Hodder, 1993, p. 50 
 

 

Constituindo as arquitecturas domésticas e funerárias partes integrantes de um 

fundo comum de influência mediterrânea e atlântica, é na cultura material que 

encontramos a expressão mais pronunciada da identidade regional da Estremadura no 3º 

milénio. A identificação desta diferenciação remete-nos para a questão da aplicação do 

conceito de estilo em arqueologia, nomeadamente em pré-história. 

A definição conceptual e a interpretação do estilo pelas várias correntes teóricas 

tem registado consideráveis diferenças. Não obstante, este conceito perpassa as linhas 

teóricas da segunda metade do século XX. A clássica discussão entre Binford e Bordes 

sobre o Mousteriense francês é disso paradigma. Bordes defende que as diferenças 

artefactuais “estilísticas” reflectem a identidade étnica e Binford relaciona estas 

diferenças com critérios funcionais (apud Shanks e Tilley, 1989). Ao antagonismo entre 

o histórico-culturalismo e a arqueologia processual sucede uma perspectiva 

estruturalista, em que se insere o estilo como expressão de uma meta-linguagem. O 

estilo é entendido como expressão de um discurso silencioso, ligado a práticas sociais e 

estratégias envolvendo poder, interesses e ideologia, constituindo um código de sinais, 
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cuja interpretação é também contextual. Neste quadro teórico, Hodder apresenta uma 

clara definição daquilo que considera não ser o estilo, repudiando uma associação estrita 

a funções sociais, a uma súmula de atributos culturais concebidos como um conjunto de 

regras estritas (Hodder, 1993). Salienta o estilo como um “way of doing”, reflectindo a 

repetição e os contrastes características que são contextualizadas num espaço e tempo 

dinâmico e permite exercer o poder, criando regras que integram o individual no 

contextual, o que podemos classificar em termos antropológicos como “tradição”. 

A reacção anti-culturalista tem vindo a rejeitar liminarmente a aplicação de 

conceitos tipológicos e “étnicos” à cultura material, sendo a abordagem claramente 

direccionada para uma perspectiva funcional. Não obstante, os conceitos da arqueologia 

“tradicional” estão subliminarmente presentes no discurso e na prática arqueológica, 

muito especialmente no 4º e 3º milénio estremenhos onde a sequência histórica está 

ainda praticamente alicerçada nas tipologias decorativas cerâmicas. E se as cerâmicas 

com decoração de tipo “folha de acácia” não representassem qualquer tipo de opção de 

natureza cultural ou social para as comunidades do 3º milénio sendo apenas uma opção 

estética? E se as categorias e definições em uso pela comunidade arqueológica fossem 

apenas um código de mensagens para os investigadores? 

Como se pode verificar pelas dezenas de páginas que neste trabalho se dedicou à 

decoração cerâmica, este questionário niilista não foi aplicado ao conjunto em análise, 

embora exista a clara consciência que conceitos como folha de acácia, taças caneladas, 

campaniforme, mais do que estilos, traduzem atributos de cariz arqueográfico e que 

estes não podem ser espartilhos que nos limitem uma leitura mais alargada. Não 

obstante, seguiu-se o conceito de “grupo decorativo” no qual se cruzam critérios 

decorativos, formais e periodizantes. Foi ensaiada uma leitura transversal dos tipos 

decorativos afastando-se dos conceitos veiculados pela literatura arqueológica. Embora 

a validade dessa abordagem mereça uma análise circunstanciada, optou-se por 

desenvolver essa linha de investigação em futuros trabalhos, uma vez que exigiria uma 

completa reavaliação da documentação, com abordagem muito específica para um 

estudo de largo espectro como o presente. 

Entre as evidências da cultura material do mundo “doméstico” dos sítios 

amuralhados da área da Estremadura destacamos três grandes domínios:  

1. arquitectura; 

2. cerâmica; 

3. tecnologia.  
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13.1.2.1. Arquitectura 

 

A arquitectura foi já suficientemente analisada, verificando-se, genericamente, 

que os conceitos arquitectónicos subjacentes às construções defensivas e às residenciais 

podem genericamente alargar-se a um conceito mais amplo, paralelizável ao mundo 

mediterrâneo, com soluções construtivas e preexistências muito diferenciadas, como é 

evidente no caso do Penedo do Lexim.  

A interligação entre o natural e o construído não é exclusiva de determinadas 

áreas regionais, como decorre dos paralelos construtivos formalmente mais próximos de 

Penedo do Lexim: Crasto de Palheiros, Castro de Santiago e Fraga da Pena. 

Relativamente à arquitectura, as ausências são também atributos, salientando-se uma 

vez mais a ausência dos grandes sítios de fossos na Estremadura, constituindo o caso de 

Gonçalvinhos, provavelmente uma evidência mais antiga e de pequenas dimensões. 

A maior especificidade da Estremadura está porventura nas construções 

funerárias, contrastando com a presença de grutas artificiais de tipo coelheira, numa 

tipologia até hoje desconhecida no Sul Peninsular. 

 

13.1.2.2. Cerâmica 

 

A decoração cerâmica constitui um dos veículos mais sensíveis de expressão de 

estilos. Apesar de recusar a adopção do conceito de “sociologia da cerâmica” (Sackett, 

1977), é evidente que esta corresponde a um campo preferencial para a identificação de 

estilos em arqueologia. Segundo J. Sackett, uma vez que as normas de manufactura da 

cerâmica são transmitidas socialmente, um grupo humano entre o qual circule essa 

transmissão cultural, partilha idêntica expressão social e simbólica (idem, ibidem p. 

376).  

A diversidade de decorações cerâmicas e a absoluta uniformidade de padrões 

decorativos parecem indicar a existência de um quadro normativo, embora a 

descodificação dos seus significados permaneça um exercício arriscado.  

Para os conjuntos decorativos de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde a cerâmica 

decorada tem também uma grande representatividade, M. J. Sanches identifica dois 

“fundos estilísticos”: um estilo médio ou standard que apresenta uma grande 

pervivência em termos cronológicos, assumindo quase um fundo passivo de 
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continuidade em que se reflectem os mecanismos de integração intra-comunitários e 

intra-regionais e um estilo de cronologia fina, que reflecte mecanismos de integração 

social extra-regional (Sanches, 1997, p. 171-178). Como exemplo do fundo comum 

citam-se as cerâmicas incisas metopadas que perduram nessa região desde meados do 4º 

aos finais do 3º milénio. Como exemplo do segundo cita-se a cerâmica simbólica 

presente em S. Lourenço, Buraco da Pala I e Vinha da Soutilha. Nessa perspectiva, 

considera-se que «a inovação ou transformação estilística corresponde geralmente a 

uma mudança ou a uma particular valorização social e simbólica desses “novos modos 

de fazer” os quais têm normalmente correspondência no mundo social» (Sanches, 1997, 

p. 172).  

A especificidade de estilo da cerâmica e das tecnologias líticas não está definida 

tão marcadamente no registo arqueológico de finais do Neolítico estremenho, em finais 

do 4º milénio. Ao nível da cerâmica, por exemplo, apesar de algumas características 

locais (como a presença de bordos denteados), o reportório cerâmico integra-se num 

mesmo fundo comum presente no Sul Peninsular, com a presença de formas carenadas e 

de recipientes simples com a forma baseada em segmentos de esfera. 

É justamente no 3º milénio que se regista um acréscimo das especificidades 

regionais da cerâmica, se considerarmos como escala de análise o Centro / Sul de 

Portugal. Ainda segundo Sackett, o grau como as unidades sociais partilham os mesmos 

elementos estilísticos deve ser directamente proporcional à sua interacção social (idem, 

ibidem, p. 376). A unidade decorativa que se regista entre as comunidades do 3º milénio 

parece sugerir a sua interacção, apesar do modelo territorial indicar uma certa 

fragmentação e a inexistência de uma hierarquização clara entre as duas categorias de 

dimensão dos povoados fortificados. Por outro lado, a identificação de um estilo reflecte 

uma identidade, em que necessariamente se confrontam o “nós” e os “outros”. A análise 

comparativa do reportório cerâmico entre contextos alentejanos e estremenhos foi já 

efectuada a partir dos casos de Monte da Tumba e Leceia (Silva et al, 1995), sendo 

enunciadas diferenças quanto à morfologia dos recipientes de cerâmica e decoração.  

Ao nível do reportório de formas, evidenciam-se fundamentalmente diferenças 

de carácter quantitativo: o prato, muito abundante em contextos do Sul (Silva e Soares, 

1976/77; Gonçalves, 1989) é praticamente residual na Estremadura, com valores que 

oscilam entre 0,3 e 5,7% em Leceia e entre 2 e 5% no Penedo do Lexim. Por outro lado, 

existem algumas formas quase “exclusivas” da Estremadura, como os copos e os vasos 

de bordo em aba. As diferenças no reportório cerâmico prendem-se claramente com 
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opções culturais, nomeadamente com o caso do aparecimento do copo, uma completa 

novidade formal que originou inúmeras considerações de carácter difusionista, podendo 

também reflectir diferenças ao nível da economia e da forma de consumo. Diferentes 

formas de processamento do cereal poderiam ter determinado a generalização do prato 

no Sul e a sua completa ausência no Norte, como evidenciam os catálogos de formas de 

Castro de Santiago (Valera, 2007) ou Crasto de Palheiros (Sanches, 2008), onde o prato 

está completamente ausente.  

Se as diferenças formais podem ter significados de natureza económica e 

comportamental, diferente significado teria a decoração cerâmica, a qual constitui o 

atributo mais frequentemente utilizado na construção de leituras tipológicas e na 

constituição de “horizontes” e “grupos culturais”.  

O primeiro nível de análise prende-se com a importância relativa que a 

decoração da cerâmica assumiu para as comunidades: a percentagem oscila entre os 

10% e 16,9% no Penedo do Lexim. Estes valores são muito elevados em comparação 

com os reportórios dos conjuntos do Sul Peninsular: em Santa Justa, por exemplo, a 

decoração é de apenas 0,1% (Gonçalves, 1989) tal como em Monte da Tumba 0,1% 

(Silva e Soares, 1987, p. 75). Nas áreas setentrionais regista-se contudo uma situação 

paralelizável com a Estremadura. Na plataforma do Mondego, as decorações cerâmicas 

em contextos do 3º milénio atingem valores entre os 6 e 9% (Valera, 2007, p. 606), mas 

em Trás-os-Montes e Alto Douro, a percentagem será muito superior, acima de 50% 

para Castelo Velho e Castanheiro do Vento, atingindo valores entre os 70 e 90% para a 

área de Chaves (Jorge, 1986). A questão da estatística da cerâmica decorada prende-se 

naturalmente com o conceito de raro e frequente e da importância que esta assumiria 

nos respectivos contextos de uso.  

Para o Penedo do Lexim foram identificados 6 grupos decorativos (1 – Bordos 

denteados; 2 - Cerâmicas caneladas finas; 3 - Cerâmica decorada internamente; 4- 

Cerâmica grupo folha de acácia; 5 – Campaniforme; 6 – Cerâmica Varia). Na 

diversidade de grupos decorativos e padrões, consubstanciada no catálogo de 

decorações atrás apresentado, destacam-se percentualmente dois grupos decorativos: a 

cerâmica canelada fina (41% do conjunto da cerâmica decorada classificável) e a 

cerâmica do grupo folha de acácia (50%). Estes dois grupos correspondem exactamente 

aos principais “fósseis indicadores” do Calcolítico inicial (cerâmica canelada fina) e do 

Calcolítico pleno (grupo folha de acácia). Concluímos que será entre estes dois grupos 

que se devem registar as tendências identitárias de cariz regional, uma vez que os outros 
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grupos decorativos surgem também noutras áreas regionais, nomeadamente a decoração 

simbólica, uma das escassas presenças a registar nos territórios meridionais e 

setentrionais.  

 

Em relação ao grupo da cerâmica canelada fina, copos e taças caneladas, 

constituem marca artefactual do Calcolítico inicial da Estremadura, presente em 

necrópoles e em povoados. A (relativa) abundância de copos no Penedo do Lexim 

(superando mesmo as taças caneladas na fase de ocupação do Calcolítico inicial, com 

38,4% de cerâmica decorada) contraria o seu carácter de excepção, embora claramente 

as suas pastas, os tratamentos de superfície e a própria função do recipiente não 

indiquem um carácter exclusivamente utilitário. Simultaneamente, no Penedo do Lexim, 

surgem, em percentagens muito residuais, recipientes decorados com elementos mais 

figurativos, como as cerâmicas com motivos solares, aqui associados a fases iniciais do 

Calcolítico. 

Não encontramos paralelos para os copos canelados nos reportórios cerâmicos 

setentrionais, nomeadamente nas Beiras. O limite setentrional situa-se no arco que 

compreende Peniche, nomeadamente em Outeiro da Assenta e São Mamede. A Sul do 

Tejo, na Península de Setúbal. A Sul, os copos surgem em necrópoles como Casal do 

Pardo mas são pouco frequentes nos povoados, de acordo com os dados publicados de 

Rotura (Gonçalves, 1971) ou Pedrão (Silva e Soares, 1975), registando-se contudo com 

maior frequência a presença de taças caneladas. No Alentejo também não se encontram 

recipientes paralizáveis aos copos canelados, mas recipientes equivalentes aparecem em 

contextos de necrópole, nomeadamente em Reguengos de Monsaraz em sítios como 

Olival da Pega 2b (Gonçalves, 1999) ou em Perdigões (Valera et al, 2000) e em 

contextos funerários do Baixo Alentejo. Estes copos alentejanos são lisos, apresentando 

paredes espessas e uma ligeira marcação do bordo, de alguma forma comparáveis aos 

copos de osso. Aparentemente, não estão recenseados em sítios fortificados alentejanos, 

embora a base documental destes sítios esteja insuficientemente publicada. Casos 

isolados têm sido enunciados, como o possível copo em Santa Justa (Gonçalves, 1989, 

p. 278) e pontualmente alguns recipientes no Sudeste, em Almizaraque ou Campos 

(Ferreira, 2003). Noutros sítios aplica-se erradamente a designação de copo canelado, 

como o recipiente decorado com caneluras que tem sido erradamente descrito como 

copo proveniente de Casa Branca 7 (Rodrigues e Martins, 2005). 
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A distribuição dos copos canelados é muito coerente e concentrada na Península 

de Lisboa, embora pareça existir reflexos deste recipiente a Sul, nomeadamente em 

necrópoles. Podemos considerar que esta distribuição terá reflexo directo na 

especificidade cultural da área estremenha, sem causas aparentes, numa estrita 

funcionalidade específica.  

A cronologia destes recipientes será, provavelmente, muito curta (Gonçalves, 

1989), sendo ainda escasso o conjunto de contextos estratigrafados com copos 

canelados: Leceia, Penedo do Lexim e Alto do Dafundo são os únicos referenciais, não 

existindo uma relação clara entre as datações absolutas de Zambujal (nomeadamente as 

mais recentes) e os copos canelados. É possível que os copos apenas tenham circulado 

durante dois ou três séculos, entre 2900/2800 e 2600 a.n.e, aproximadamente.  

Em termos da sua utilização “social”, os dados de Penedo do Lexim não 

parecem indicar que se trate de um objecto de excepção, surgindo numa distribuição 

homogénea em todos os sectores e níveis integráveis no Calcolítico inicial, e em 

percentagens muito representativas entre as cerâmicas decoradas desta fase inicial do 3º 

milénio. Nas relações contextuais, regista-se a presença de copos em povoados 

amuralhados e residualmente, em sítios abertos: locais abertos como Parede ou Serra 

das Éguas ou em sítios com mais defensabilidade como Pico Agudo ou Monte Castelo. 

A presença de copos canelados em sítios abertos necessita de maior definição 

estratigráfica e cronométrica, nomeadamente em Serra das Éguas, onde recentemente 

têm sido efectuadas sucessivas campanhas de escavações (Encarnação, no prelo). 

A questão da análise dos copos canelados como marcadores territoriais tem sido 

avançada por vários autores, mais recentemente por G. Amaro (Amaro, 2008) e por 

Sónia Ferreira (Ferreira, 2003). Contudo, como evidenciei no estudo específico da 

cerâmica, a análise individualizada deste recipiente, além de fragmentar um todo 

cerâmico, ainda acentua mais (artificialmente) a sua marca de excepção. Na referente à 

gramática decorativa, os copos partilham as mesmas concepções básicas com as taças 

caneladas. Em termos de técnica decorativa, o universo estende-se ainda aos recipientes 

decorados internamente, nomeadamente aos pratos. Até ao momento não se confirma a 

sequência copo – taça canelada em termos cronológicos, ainda que seja provável que a 

taça tenha uma vida mais longa que a do copo. Não podemos considerar a taça 

linearmente como a réplica local do copo, como sucede para os vasos campaniformes 

marítimos e as subsequentes formas locais campaniformes, como a taça tipo Palmela. 

Julga-se pertinente a interpretação social do uso do copo, nomeadamente acerca da 
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possibilidade de este não ser exclusivamente um recipiente de uso individual. 

Calculando a capacidade média dos copos pode verificar-se que “La media se acerca a 

los 600 ml, verificándose así un vaso de dimensiones medias, como el de un tazón 

grande de cerveza, no se excluye la hipótesis de que se tratara de un vaso colectivo, es 

decir, que el contenido iba siendo ingerido por dos o más personas, en un acto de 

convivencia o en un ritual específico.” (Amaro, 2008, p. 20). As propostas de utilização 

do copo (sangue, leite, água, cerveja) necessitam de confirmação laboratorial, sendo 

admissível que o uso do copo (e da taça) pudesse funcionar como elemento catalizador e 

congregador das comunidades. 

Muito ainda está por compreender acerca dos copos canelados, esperando-se que 

o presente estudo da colecção do Penedo do Lexim contribua para a caracterização deste 

recipiente cerâmico, paradigmático, no calcolítico estremenho. No futuro, em projecto 

desenvolvido pela UNIARQ (sob a direcção de Victor S. Gonçalves e da signatária), 

pretende-se aprofundar o estudo dos copos ao nível funcional e das matérias-primas. 

Quanto à temática funcional, será essencial prosseguir com análises químicas para 

determinar eventuais resíduos, à semelhança do que se começou a efectuar para a 

cerâmica campaniforme (Guerra-Doce, 2006) de modo a esclarecer possíveis usos de 

um recipiente que afinal parece ser relativamente frequente no Penedo do Lexim. A 

questão das matérias-primas poderá ser esclarecida com a análise geoquímica das 

cerâmicas, comparando copos com conjuntos cerâmicos provenientes dos mesmos 

contextos e com alguns dos barreiros tradicionais já identificados. Embora uma análise 

macroscópica não evidencie grandes diferenças (nomeadamente na escolha dos 

componentes não plásticos), será importante elaborar um estudo analítico destas 

cerâmicas, tendo uma vez mais como paralelo os trabalhos efectuados para a cerâmica 

campaniforme (Dias et al, 2007). 

Os dados de Penedo do Lexim e de Leceia parecem contrariar a proposta de M. 

Kunst que coloca o copo como antepassado funcional directo do “bell beaker”. Parece 

provável que, no segundo quartel do 3º milénio, os pequenos recipientes de paredes 

rectas decorados com folha de acácia, tenham desempenhado uma função semelhante à 

do copo (Cardoso, 2006), ainda que esta não esteja completamente esclarecida, 

considerando a escassez de exemplares de perfil completo para as decorações deste tipo.  

 

É justamente a decoração do grupo folha de acácia que marca o reportório 

cerâmico do 2º quartel do 3º milénio na área estremenha, substituindo-se às cerâmicas 
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caneladas como marca iconográfica identitária. Cerâmicas caneladas finas e o grupo 

folha de acácia apresentam-se como duas unidades de estilo em sequência (mas não em 

filiação). São muitas as diferenças ao nível da unidade formal, dos contextos, da 

funcionalidade, da distribuição e do seu enquadramento no restante reportório cerâmico. 

Contrariamente ao que sucede com as cerâmicas caneladas finas, circunscritas a 

duas formas (copos e taças), e com idêntica organização decorativa, os meados do 3º 

milénio estremenhos registam uma fragmentação em múltiplas soluções decorativas. O 

conceito de grupo folha de acácia (Gonçalves e Sousa, 2006) congrega uma diversidade 

decorativa (linhas horizontais, impressões folha de acácia, motivos geométricos) e de 

recipientes (A2 – Taça, A3 – Taça em calote, A4 – Taça em calote alta, F1 – Taça em 

calote fechada, F2 – Esférico, F3 – Pote e C2 – Forma carenada). Tem como elemento 

unificador a partilha de uma mesma técnica decorativa (com caneluras fundas) e a 

associação entre os vários padrões decorativos. Esta diversidade formal e decorativa 

contrasta com a unidade dos conjuntos cerâmicos utilizados no Calcolítico inicial.  

Ao nível dos contextos onde são usados estes recipientes do grupo folha de 

acácia, registam-se também consideráveis diferenças. As cerâmicas do grupo folha de 

acácia estão praticamente ausentes das necrópoles, sendo raros os contextos onde 

surgem: o caso de Alapraia (Gonçalves, 2009) pode corresponder a um uso doméstico 

na área do actual Casal Saloio e não a uma efectiva deposição votiva. Outros casos, 

como o da necrópole de São Martinho, não dispõem dos necessários enquadramentos 

crono-estratigráficos para correcta interpretação. De facto, face ao conjunto de datações 

absolutas disponíveis para os contextos funerários estremenhos, parece claro que as 

comunidades que produziram e utilizaram as cerâmicas com decoração folha de acácia 

foram inumadas em tholoi como Pai Mogo, grutas artificiais como Folha das Barradas e 

antas como Carcavelos. De acordo com a proposta de organização sequencial de R. 

Boaventura, esta etapa corresponderia a uma “fase 2 – pós uso de ídolos placa” 

(Boaventura, 2009, p. 348), do 2º quartel do 3º milénio, quando provavelmente já não 

seriam construídos novos sepulcros. Esta segregação entre reportório cerâmico de 

povoados e de necrópoles pode reflectir a restrição à colocação dos grandes recipientes 

de armazenamento em espaço funerário, mas no grupo decorativo folha de acácia, 

surgem também recipientes de menores dimensões. Simultaneamente, podemos 

considerar a existência de opções culturais concretas na selecção da cerâmica, podendo 

eventualmente existir uma diminuição da deposição de recipientes cerâmicos em 

contextos funerários. 
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Em comum com as cerâmicas caneladas finas, está a associação preferencial a 

povoados fortificados, embora a decoração do grupo folha de acácia também surja em 

alguns sítios abertos como Estoril, Casal Cordeiro 5 ou Carnaxide, localizados próximo 

da linha de costa. 

Cronologicamente, não parece defensável um modelo de substituição / ruptura 

de grupos cerâmicos. Na realidade, a sequência de Penedo do Lexim e, de alguma 

forma, a de Leceia, sugerem a presença de fases de transição. A existência de marcadas 

evoluções nas decorações das cerâmicas estremenhas constitui simultaneamente um dos 

factores que permitiu uma organização mais fina do registo, na sua maioria proveniente 

de escavações antigas, e um elemento que espartilha a nossa leitura, uma vez que a 

sequência de Rotura e de Leceia é transportada quase com força de lei para toda a 

região. Neste sentido, podemos eventualmente propor que o grupo folha de acácia se 

subdivida em duas etapas: uma fase mais antiga, talvez a partir de 2700/2600 a.n.e. com 

folha de acácia simples (sem motivos compósitos com caneluras horizontais ou 

geométricos) e uma fase mais tardia que se prolonga provavelmente na charneira de 

meados do 3º milénio, quando se generaliza a decoração geométrica e as caneluras 

largas e fundas. Esta sequência está de alguma forma presente no Penedo do Lexim, em 

locus 3b, onde apenas se regista a primeira fase da decoração folha de acácia ou em 

Casal Cordeiro 5 e Penha Verde, que se enquadram na segunda fase. 

Tal como sucedia com os copos e taças caneladas em inícios do 3º milénio, a 

esfera de utilização / circulação de cerâmicas do grupo folha de acácia apresenta uma 

circunscrição territorial que coincide grosso modo com a mesma esfera de influência 

dos copos canelados. Os limites setentrionais de distribuição das cerâmicas decoradas 

com folha de acácia foram recentemente ampliados com a identificação do povoado da 

Fonte Quente (Mateos e Pereira, 2008), em pleno Ribatejo (Tomar). Apesar deste sítio 

não apresentar níveis arqueológicos conservados nem datações absolutas, é 

particularmente importante a identificação de cerâmicas decoradas de tipo folha de 

acácia e de um ídolo oculado, levando os autores da escavação a propor que “el 

Povoado da Fonte Quente constituye uno de sus focos interiores más avanzados y 

corresponde a un área equidistante entre los poblados calcolíticos del sudoeste y la 

Estremadura” (Mateos e Pereira, 2008, p. 204). Este sítio estaria posicionado a meia 

distância entre o litoral e o interior, próximo das vias naturais marcadas pelo Rio Nabão, 

Zêzere e Tejo. A Sul, a cerâmica com decoração folha de acácia está presente 

pontualmente em Monte da Tumba (Silva e Soares, 1987) e em Perdigões (Lago et al, 
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1998). Estas presenças residuais mais do que testemunharem a partilha de uma tradição 

comum evidenciam trocas e contactos de carácter transregional. 

Enquanto a cerâmica canelada fina é geralmente classificada como cerâmica de 

excepção, consubstanciando o conceito de Importkeramic, a cerâmica do grupo folha de 

acácia pode ser globalmente classificada de uso comum, considerando o quadro formal 

onde se aplica, a compacidade das pastas e o tratamento de superfícies. Mais uma vez 

podemos ponderar substanciais diferenças nas subfases deste grupo cerâmico. As 

cerâmicas decoradas apenas com folha de acácia (provavelmente mais antigas) 

apresentam pastas bastante compactas e depuradas, os potes decorados do grupo folha 

de acácia, apresentam paredes muito espessas, pouco homogéneas. 

 

A uniformização da decoração ao longo do Calcolítico poderá reflectir uma 

maior circulação de padrões estéticos no espaço da Baixa Estremadura e uma restrição 

das variabilidades locais: “pour mantenir des traditions de fabrication et de style sur 

plusieurs siécles et sur un vaste territoire, la liberté de l’artisan a dû nécessairement être 

entravée” (Colomer, Coularou, Gutherz, 1990). Apenas com a publicação sistemática de 

catálogos de padrões decorativos dos sítios arqueológicos do Neolítico e Calcolítico 

desta área será possível identificar especificidades locais e pontos de divergência, já que 

uma observação sumária parece apontar para um largo fundo comum. 

Na escala local da Ribeira de Cheleiros, a comparação entre o conjunto de 

Olelas e Penedo do Lexim parece registar diferenças substanciais, dominando a 

decoração de tipo geométrico em Olelas, designadamente as linhas intercruzadas. 

Contudo, sendo os materiais provenientes de escavações antigas, não podemos 

confirmar a existência de identidades locais ao nível da cerâmica decorada, sendo 

provável que as diferenças traduzam distintos enquadramentos cronológicos. 

Podem antever-se possíveis redes de troca, à escala regional, de recipientes 

decorados como os copos, uma vez que o conjunto inclui exemplares com diferentes 

acabamentos e depuramento de pastas. Será necessário proceder a estudos de pastas 

para identificar essa situação, à semelhança do que foi recentemente efectuado para o 

campaniforme do Vale do Guadiana (Odriozola, C. et al, 2008), onde se detectaram 

importantes valores para a cerâmica campaniforme marítima trocada, cruzando o eixo 

Este-Oeste, atravessando o rio. 
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É admissível com algumas limitações, definir e caracterizar os dois estilos 

cerâmicos que marcam o reportório cerâmicos dos povoados fortificados estremenhos 

mas é muito mais difícil antever um significado literal para estes motivos abstractos.  

 

13.1.2.3. Tecnologia 

 

“Any technique, in any society, though, be it a mere gesture or a 
simple artefact, is always the physical rendering of mental 
schemas learned through tradition and concerned with how 
things work, are to be made, and to be used” 

Lemonier, 1993, p. 3 
 

O “estilo” e a identidade regional podem também ser caracterizados em esferas 

utilitárias da cultura material. Na dialéctica função / estilo, a perspectiva funcionalista 

da arqueologia processual ainda vigora, sendo escassas as leituras de “tradição” 

aplicadas a domínios como a tecnologia. De facto, as técnicas são principalmente 

produções sociais (Lemonier, 1993). 

Em área abundante em matéria-prima, o talhe do sílex na Estremadura parece 

registar especificidades em comparação com outras áreas regionais. Em comum com o 

Sul Peninsular, registam-se técnicas, cadeias operatórias e usos. Em geral, prevalece 

uma debitagem orientada para a obtenção de lâminas (pressão e percussão indirecta). 

Salienta-se a segmentação da cadeia operatória da debitagem, a importância dos 

projécteis tipo ponta de seta, e a identificação de áreas de produção local no interior dos 

habitats. A primeira grande diferença reside na importância dos produtos foliáceos na 

Estremadura, nomeadamente daqueles que apresentavam grande dimensão: as grandes 

pontas bifaciais (alabardas, punhais, pontas de lança) e as lâminas ovóides. Nesta 

região, a tradição de talhe bifacial não encontra qualquer origem em momentos mais 

recuados do Neolítico. Na área em estudo, contrastam os conjuntos líticos do Neolítico 

antigo em São Pedro de Canaferrim onde a debitagem é direccionada para os suportes 

alongados (Simões, 1999), ou Cova da Baleia, Neolítico antigo evolucionado, onde 

igualmente se regista a importância da debitagem de lâminas e lamelas, estando 

ausentes as peças de talhe bifacial. Podemos situar o aparecimento do talhe bifacial nos 

finais do Neolítico, com presença em Penedo do Lexim; Negrais e em Leceia, 

registando-se um acréscimo da presença destes utensílios no Calcolítico inicial. Em 

Leceia, por exemplo, a percentagem das peças de retoque cobridor, passa de 5,8% no 
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Neolítico final para 20,3% no Calcolítico inicial (Cardoso et al, 1996). Em Vale de 

Lobos, que pode situar-se numa fase ligeiramente mais antiga, não se encontram 

documentadas peças foliáceas (Valente, 2006). 

A distribuição geográfica dos foliáceos ovóides é particularmente restrita, 

apenas está documentada para a Estremadura e quase exclusivamente em contextos 

domésticos. Esta circunscrição regional de um tipo de utensílio, não é comum entre a 

indústria lítica do 4º e 3º milénio. O fácil acesso à matéria-prima não pode ser a única 

explicação. No caso das alabardas verifica-se a sua presença em necrópoles fora da 

Estremadura como Outeiro do Rato e Cabeço da Mina, em rotas de circulação extra-

regional, não ocorrendo idêntica circulação com as lâminas ovóides. Regista-se a 

presença de foliáceos ovóides em todos os povoados fortificados estremenhos bem 

como em alguns povoados “abertos” como Alto da Cabreira, Alto do Montijo, Estoril, 

Montes Claros, Parede, Serra das Baútas, Sete Moinhos, Vila Pouca, Negrais ou Casal 

Cordeiro 5, mas são escassos os contextos de necrópole onde estas peças surgem.  

Em relação às grandes pontas bifaciais, a sua associação recorrente a contextos 

de necrópole, o elevado investimento de tempo na produção deste tipo de artefacto e a 

ausência de sinais de utilização, torna este tipo de peças em peças únicas não funcionais. 

Trata-se do único tipo de artefactos de pedra lascada que foi efectuado com finalidade 

votiva, utilizando uma tecnologia de talhe e acabamento individualizada, surgindo quase 

exclusivamente em necrópoles. Face à disponibilidade de matéria-prima local, é 

provável que estas grandes pontas fossem produzidas na Estremadura, como evidenciam 

sítios como Olival do Passal e Casas de Baixo (Zilhão, 1994) contudo sua circulação 

seria transregional. 

As pontas de seta, presentes em todos os contextos do 4º e 3º milénio, 

constituem um marcador clássico de áreas regionais, mas a respeito dos atributos crono-

culturais destes projécteis, não devemos esquecer a evidência dos contextos lacustres. 

No Jura, as diferentes pontas de seta tornam-se idênticas quando encabadas, sendo a 

diferença da sua base uma diferença mais latente do que evidente (Pétrequin, 1993). 

Mais uma vez se regista a dicotomia função / estilo, para explicar a existência de 

formas específicas de determinadas áreas regionais sob um fundo comum de pontas de 

seta de base recta (e côncava). Na área da Estremadura, identificam-se duas formas que 

parecem apenas surgir no 3º milénio: as pontas de seta mitriformes e as de tipo torre 

Eiffel. Embora, as pontas de seta de base côncava ou plana sejam maioritárias (52% no 

Penedo do Lexim), as pontas de seta mitriformes revelam relativa importância numérica 
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nos contextos estremenhos (11% em Penedo do Lexim). Verifica-se ainda o 

aparecimento de pontas de seta provenientes de áreas exógenas, como as pontas de seta 

alcalarenses em xisto jaspóide, presentes em número muito restrito em contextos 

estremenhos, nomeadamente em Penedo do Lexim.  

Em paralelo com esta cadeia operatória, regista-se a continuidade da debitagem 

de suportes alongados: lâminas e lamelas. A presença de pequenos suportes alongados é 

também uma especificidade estremenha, sendo muito raras nos contextos de Neolítico 

final e Calcolítico do Alentejo. Em Penedo do Lexim, as lamelas constituem o suporte 

mais frequente, ascendendo a 48%, não estando ainda determinada a sua funcionalidade, 

uma vez que apenas 11% estão retocadas.  

Em relação às lâminas, também a sua cadeia operatória deve ter sido 

segmentada, circulando lâminas já debitadas, estando ausentes as primeiras etapas da 

cadeia operatória nos povoados. Ainda não foram identificadas as áreas de produção dos 

grandes núcleos de lâminas, à semelhança do que sucedeu para os foliáceos, sendo 

provável que a Estremadura tenha funcionado como um dos pólos difusores destes 

produtos alongados, nomeadamente das grandes lâminas. Quanto aos produtos 

alongados de largura superior a 22 mm e de perfil regular, estima-se que tenham sido 

obtidos por pressão, incluindo provavelmente o uso de alavancas (Pelegrin, 1984; 

Morgado Rodrigues et al, 2008). Estas lâminas largas estão essencialmente presentes 

em necrópoles, nomeadamente em Olival da Pega 2b (Gonçalves, 1999), em Perdigões 

(Lago et al, 1998) ou nas necrópoles de Los Millares. Também se encontram presentes 

nos povoados fortificados estremenhos, incluindo o Penedo do Lexim e em necrópoles 

(Cabeço da Arruda). A sequência do Polideportivo de Martos e de Castillejos de 

Montefrío indica que a produção destas grandes lâminas extraídas com alavanca 

remontará ao Neolítico final, desaparecendo a sua circulação em fase terminal do 

Calcolítico, pré-campaniforme. A Estremadura é normalmente apontada como uma das 

áreas “produtoras” destas grandes lâminas mas curiosamente elas escasseiam quer em 

contextos funerários quer em contextos residenciais. 

Por último, uma das especificidades em termos de indústria lítica é a própria 

representatividade numérica nos conjuntos dos sítios fortificados. Comparativamente 

com os sítios fortificados do Sul, a debitagem do sílex é muito mais elevada. O reduzido 

número de indústria lítica (em sílex ou em rochas locais) é aliás uma característica dos 

sítios de 4º e 3º milénio do Alentejo. A escassez não pode exclusivamente ser explicada 

por critérios deterministas de áreas de aprovisionamento de matéria-prima, sobretudo 
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quando comparamos com conjuntos mais antigos no Neolítico, como Xarez 12 ou 

Valada do Mato. 

 

13.1.2. Limites e Fronteiras 

 
“The worldview of prehistoric communities may usefully be 
divided into three zones: the familiar world of our own 
settlement and community area; the strange world of foreign or 
alien places, beings and things; and, in between the others, the 
world of otherness, inhabited by people not belonging to our 
community but who shared our artefacts and symbols” 

Chapman, 2008, p. 336 
 

A aplicação de limites, mais ou menos fluidos, a comunidades pré-históricas é 

sempre discutível. Definir fronteiras pressupõe a existência de espaços de transição 

entre uma unidade coerente (Castro Martinez e Marcen, 1989) que se afirma perante um 

outro com quem se estabelece uma relação de cooperação, antagonismo ou apenas de 

convivência. (Diáz-Andreu, 1989).  

Se existe uma identidade de “estilo” e de organização territorial para o 3º 

milénio, a maior dificuldade coloca-se no estabelecimento das fronteiras, conceito 

fundamentalmente usado para outros domínios da pré-história, nomeadamente na 

compreensão do processo de neolitização. Este conceito foi desenvolvido a partir da 

proposta inicial de J. Turner (1893) correspondendo à zona marginal entre a civilização 

europeia agrícola que colonizou a América do Norte, ou seja, os limites entre colonos 

imigrantes e as comunidades indígenas. Em finais dos anos 70, autores como J. 

Alexander definem modelos aculturacionistas que retomam conceitos de fronteira 

móvel e fronteira estável. Posteriormente este modelo será desenvolvido no availibility 

model de M. Zvelebil e P. Rowley-Conwy, onde se elabora uma descrição mais 

detalhada da fronteira caçadores-recolectores / agricultores e do processo de 

disponibilidade (Mazurié, 2000). 

Ao nível do estilo, as fronteiras podem ser interpretadas de formas muito 

distintas, podendo reflectir diferenças “étnicas” ou diferenças sociais, correspondendo 

assim ao estilo simbólico (Sanches, 1997, p. 174). 

Em relação à entidade regional “Estremadura” encontramos várias unidades de 

paisagem: a Baixa Estremadura, desde o Rio Sizandro até à Península de Setúbal, a Alta 

Estremadura, incluindo a área do Maciço Calcário Estremenho, a faixa atlântica, o vale 
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do Tejo… E podemos ainda considerar a existência de vários “caminhos” onde terão 

transitado “grupos coesos” e “viajantes” (Gonçalves, 2007). Se estabelecermos como 

critério a questão do “estilo” e da organização territorial podemos considerar que a 

Baixa Estremadura é muito homogénea, e que a área de “fronteira” corresponderá a 

Norte à cordilheira montanhosa Montejunto – Serra de Aires e Candeeiro e a Sul 

coincide com a bacia do Sado. A configuração alongada da Península de Lisboa parece 

indicar que os principais eixos seriam Norte – Sul, com o limite nascente naturalmente 

marcado pelo Estuário do Tejo, ainda que não possamos considerá-lo como um 

obstáculo intransponível. 

Penedo do Lexim e a área da Ribeira de Cheleiros localizam-se numa área 

central do “núcleo estremenho”. O conceito de centro e periferia relacionam-se contudo 

com a preexistência de uma relação hierárquica no povoamento, evidência que, como 

vimos, não se encontra atestada. 

 

13.2. Balança de transacções: a Estremadura e as rotas de especialização do 3º 
milénio a.n.e. 

 

“Trade is therefore to be understood in its widest sense: the reciprocal 
traffic, exchange, or movement of materials or goods through peaceful 
human agency. The reciprocity cannot always be demonstrated, but it can 
often be assumed”  

Renfrew, 1969, p. 152 
 

É aplicada frequentemente à Pré-história uma análise economicista em que se 

definem rotas “comerciais” aplicadas à escala regional. Esta abordagem pressupõe por 

um lado, a existência de relações comerciais e por outro a identificação de entidades de 

larga escala que se interrelacionam. Não está plenamente atestada a presença de 

“comércio”, nem podemos argumentar tratar-se da “balança de pagamentos supra-

regional”. Escolher entre troca, comércio, ofertas ou permuta é quase impossível, 

considerando o elevado número de variáveis que estariam associadas, da variedade de 

paralelos etnográficos (Masse, 1950) e a fragilidade do registo arqueológico (Chapman, 

2008, p. 334). 

Podemos considerar que, ao nível peninsular, a definição de redes de troca de 

larga escala remonta ao início do Neolítico (existindo evidentemente desde as 

comunidades caçadoras-recolectores, também ao nível ornamental). São bem 
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conhecidas as rotas de larga escala da pedra verde extraída nas minas catalãs de Can 

Tintorer (Edo et al, 1997).  

Existindo trocas desde as comunidades de caçadores recolectores, a presença de 

bens exógenos não significa de per se a existência de assimetrias sociais: é a relação 

contextual entre bens exógenos que nos indica a existência desigualdades. Em relação 

aos contextos domésticos ou sepulcrais do Neolítico final e Calcolítico estremenho nada 

sugere esta desigualdade, ao contrário que sucede no Sudeste Peninsular e, 

aparentemente, no Alto Alentejo a avaliar pela desigualdade que se regista entre 

Perdigões e as necrópoles circundantes relativamente à posse de artefactos “raros” e 

“exógenos”, como o marfim e o ouro. As trocas transregionais também estimulam o 

dealbar dos primeiros especialistas como o metalurgista, o talhador de alabardas ou o 

explorador de minas. 

Na Península Ibérica, a questão das redes de troca transregionais coloca-se 

sistematicamente no Calcolítico, cartografando-se áreas de proveniência de matérias-

primas e enunciando paralelos extra-regionais, nomeadamente de matérias-primas ditas 

“críticas” para o quotidiano das comunidades: sílex, anfibolite e cobre. Este panorama 

de trocas intensas é recorrente nas primeiras comunidades campesinas, como em Chipre 

(obsidiana e variscite), em Varna (ouro, cobre de três distintas origens, marfim, 

Spondylus, ornamentos provenientes do Afganistão) ou França (sílex de Grand 

Pressigny, machados de jadeíte e de seniano), (Chapman, 2008). 

A referência a redes de troca transregionais perpassa várias linhas de leitura do 

4º e 3º milénio no Centro e Sul de Portugal (Gonçalves, 1995, p. 233; Cardoso, 1999; 

Gonçalves, 2007). Tratando-se de uma evidência material há muito tempo documentada 

na bibliografia arqueológica, esta é contudo ainda mal caracterizada, quanto à 

determinação geoquímica de áreas de proveniência, e finalmente ao nível dos vários 

mecanismos de troca, dos vários caminhos e eixos de troca. Para compreender as redes 

de troca do Sul Peninsular seria necessário efectuar uma caracterização mais fina de 

“emissores” – “receptores”. O caso, bem documentado do Jura francês evidencia que as 

redes de troca expressam opções culturais e vias de circulação bem marcadas, não sendo 

disseminada a circulação das várias matérias-primas (Petrequin, 1993). 

Para o Calcolítico estremenho, são constantemente referidas as funções de 

“entreposto” comercial, com recurso à navegação, ponto de cruzamento para a intensa 

rede de trocas com variadas proveniências extra-regional. É evidente que esta 

perspectiva é extremamente limitada, uma vez que aplica conceitos inerentes às 
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comunidades proto-estatais. Na verdade, existem algumas matérias-primas com origem 

extra-regional, mas isso não basta para sustentar uma rede de comércio com essas 

dimensões. O argumento da fácil mobilidade proporcionada pelos cursos de água que 

cruzam a Baixa Estremadura, não constitui base explicativa unitária para intensificação 

de contactos nesta área. Na verdade, a peneplanície alentejana facilita a circulação 

terrestre, existindo grandes eixos de circulação como o Guadiana, o Sado e a bacia do 

Tejo.  

Podemos identificar dois tipos de trocas, um de matérias-primas raras (pedra 

verde, marfim, anfibolite) e outra de tecnologias (metalurgia, grandes lâminas e pontas 

bifaciais de sílex), sendo que as segundas estão também interrelacionadas com a 

disponibilidade de matéria-prima (Renfrew, 1969). 

A caracterização do sistema de trocas é ainda efectuada quanto à origem da 

matéria-prima: materiais de proveniência exógena que se encontram registados na 

Estremadura e materiais estremenhos que se encontram em áreas geográficas 

distanciadas. Importa efectuar uma leitura circunstanciada dos principais materiais de 

origem exógena presentes na Estremadura (anfibolito, cobre, pedra verde, marfim, 

placas de xisto) e dos materiais estremenhos que se documentam em área extra-regional 

(sílex). 

 

13.1.1. Import 
 

A preferência por determinados tipos de matérias-primas, exógenas à área 

captação local ou regional, pressupõe a existência de contactos com zonas mais 

afastadas. O significado e a intensidade destas trocas seriam contudo diferenciados. A 

utilização destas matérias-primas, para o fabrico de utensílios importantes para as 

actividades quotidianas, exigiria um ritmo constante destas redes de troca.  

Podem considerar-se dois grandes tipos de “importações”: utensilagem e os 

materiais de excepção. Evidentemente que ambas realidades estariam imbuídas de 

significado simbólico e de poder que transcendem o próprio conceito funcional. 
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13.1.3.1. Utensilagem 

 

Entre a cultura material dos povoados fortificados estremenhos destacam-se dois 

tipos artefactuais cuja proveniência é predominantemente exógena: os artefactos de 

pedra polida e a metalurgia do cobre. Apesar de distintas cronologias, funcionalidades e 

tecnologias, a presença disseminada destes artefactos na Estremadura, corresponde a 

uma das mais importantes evidências do carácter sistemático das redes de troca. 

No que se refere aos utensílios “importados”, será relevante compreender vários 

domínios: 

1. representatividade nos contextos; 

2. cronologias; 

3. determinação geoquímica das áreas de proveniência; 

4. identificação se a importação inclui a tecnologia de manufactura ou se é 

simplesmente referente à aquisição de matérias-primas; 

 

Pedra polida 

A pedra polida corresponde ao artefacto que marca o conceito evolucionista de 

Neolítico, com evidente importância para as comunidades agro-pastoris: “For slash-and-

burn cultivators farming in primary or secondary forest, the hafted polished-stone blade 

is the tool par excellence which enables them to extend their economy and reproduce 

their society” (Pétrequin, 1993). Apesar desse relevo “conceptual”, a sua 

representatividade estatística em conjuntos do Neolítico antigo parece reduzida, como 

evidenciam os conjuntos de Valada do Mato (Diniz, 2003) ou São Pedro de Canaferrim 

(Simões, 1999). Na área em estudo, deve ser salientado que em São Pedro de 

Canaferrim, apenas se documenta a presença de um artefacto de pedra polida, em 

matéria-prima de origem local. Também em Lameiras, se assinala a presença de pedra 

polida de origem local (informação pessoal de Teresa Simões). 

Parece consensual que terá existido uma intensificação gradual no uso de 

matérias-primas exógenas para a manufactura de artefactos de pedra polida. Em Leceia 

(Cardoso, 1999/2000), está bem marcado o crescendo da importância das rochas 

anfibólicas face às rochas não anfibólicas de origem local (sedimentares e ígneas) na 

sequência Neolítico final / Calcolítico. Esta tendência pode também ser observada em 

Negrais e Casas Velhas, cuja principal fase de ocupação remonta ao Neolítico final e, de 

alguma forma, na sequência do Penedo do Lexim (Sousa, 1998). A presença da pedra 
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polida estende-se aos povoados abertos, como evidenciado pelo conjunto de Casal 

Cordeiro 5, estando também presente em termos residuais a matéria-prima local mas 

sendo dominantes as rochas anfibólicas. Nos contextos campaniformes escavados (Sopé 

do Cabecinho da Capitôa, Cabeço de Palheiros 2…) a pedra polida está virtualmente 

ausente, tendência global em finais do 3º milénio a.n.e. Existe ainda uma dicotomia 

machado / enxó no uso das matérias-primas, estando as rochas anfibólicas orientadas 

para os machados e as matérias-primas locais usadas para o fabrico de enxós. 

Como já foi referido, a questão da pouca representatividade da pedra polida em 

Penedo do Lexim pode ser matizada com a área total escavada deste sítio. Os 48 

fragmentos de pedra polida encontrados no Penedo do Lexim correspondem apenas a 

4238,38 g de peso total. O valor do volume do anfibolito tem sido realçado para a 

análise das redes de troca. Contudo, a dimensão é reduzida, sobretudo quanto 

confrontamos volume de presenças com a vertente diacrónica, como foi efectuado por J. 

L. Cardoso para Leceia: «a aparente quantidade de anfiboloxistos presentes em Leceia, 

tal como outros povoados estremenhos, esbate-se, tendo presente o factor tempo. (…) 

mesmo no auge das permutas, verificado no Calcolítico (…) corresponde a uma 

importação média de 0,27 peças/ano» (Cardoso, 1999/2000, p. 264). A questão 

cronológica é de difícil leitura no conjunto do Penedo do Lexim, uma vez que 20 dos 48 

artefactos de pedra polida se encontravam nas camadas superficiais, em fase de 

abandono. Face ao historial de recolhas clandestinas e escavações antigas, será provável 

que o conjunto de pedra polida fosse mais amplo, como indicam os 22 artefactos que 

integram a colecção antiga (Sousa, 1998), ou o número desconhecido ainda hoje dos 

recolhidos por José Morais Arnaud- 

Para outros povoados fortificados estremenhos, como Zambujal e Pragança, 

estão também documentadas largas centenas de artefactos de pedra polida, a 375 

exemplares em Zambujal e 206 em Pragança (Lillios, 1997, p.154). 

Sendo certa a importância dos artefactos de pedra polida nos povoados 

calcolíticos da Península de Lisboa (superando 2/3 dos conjuntos de pedra polida,) seria 

importante avaliar a sua representatividade nas áreas onde estes são de origem local. A 

afirmação categórica que as mais altas concentrações de artefactos de anfibolito não se 

encontram junto às fontes (Lillios, 1993, p. 114) não está devidamente documentada, 

uma vez que a informação disponível para as áreas a sul do Tejo corresponde sobretudo 

a estudos sucintos e com reduzido número de escavações sistemáticas. É incontestável a 

importância dos artefactos sobre anfibolito nos povoados estremenhos, com centenas de 
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artefactos recolhidos em Leceia e Vila Nova de São Pedro (Lillios, 1993, p. 113), mas 

não existe um termo de comparação rigoroso para o Calcolítico do Alto Alentejo, área 

que se presume ser a proveniência das rochas anfibólicas usadas na Estremadura. Para 

sítios como Porto das Carretas e Monte da Tumba, cita-se genericamente a escassez de 

pedra polida (Soares e Silva, no prelo), sendo igualmente reduzida em vários contextos 

de superfície em Reguengos de Monsaraz (Azinhalinho, Areias 15). No povoado 

fortificado de São Pedro, o número de artefactos de pedra polida ascenderá a várias 

centenas (informação de Rui Mataloto). No Alto Algarve Oriental, já fora da presumida 

área de proveniência das rochas anfibólicas (Cardoso, 1999/2000), é assinalada a 

presença reduzida de pedra polida em Santa Justa (16 exemplares) e em Corte João 

Marques (10 exemplares). Estas ocorrências parecem indicar que «para a maior parte 

dos povoados conhecidos a Sul do Tejo, os números divulgados para machados e enxós 

estão muito abaixo dos registados para sítios estremenhos» (Gonçalves, 1989). 

 

Para além da aparente escassez de rochas anfibólicas em contextos domésticos 

observa-se um acabamento / polimento sumário nos contextos alentejanos, contrastando 

com o polimento integral de grande parte das peças estremenhas, o que pode evidenciar 

distintas práticas de “curação” desta matéria-prima. 

A dicotomia Estremadura / Alentejo manifesta-se ainda na representatividade da 

pedra polida nas necrópoles. A quantificação total dos artefactos de pedra polida em 

antas de Lisboa é de apenas 53 peças (Boaventura, 2009, p. 245) a sua presença é, 

contudo, substancialmente superior para outros contextos sepulcrais, como evidenciam 

os 90 artefactos de pedra polida presentes em Poço Velho (Gonçalves, 2009). Embora 

se possa considerar a existência de um desfasamento diacrónico, podemos ainda aventar 

a existência de diferenças votivas nos espólios de antas e grutas.  

A comparação directa entre os valores da Península de Lisboa com as necrópoles 

alentejanas é muito significativa. No caso das antas situadas na parte Norte do Alentejo 

Central, intervencionadas por Manuel Heleno, salientam-se os 4301 machados 

identificados (Rocha, 2005). Na Baixa Estremadura, a presença de artefactos votivos de 

calcário, que reproduzem simbolicamente as enxós, pode expressar a importância que a 

pedra polida exerceria entre estas comunidades. 
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Fig. 13.1: Proposta de aprovisionamento de pedra polida da Estremadura, nos limites da bacia do Tejo (Cardoso, 1999/2000, fig. 53) 

 

Estando claramente documentada a origem exógena da maior parte dos 

artefactos de pedra polida, tornava-se fundamental identificar circunstanciadamente as 

fontes de aprovisionamento. Não foram ainda detectadas áreas de exploração directa 

(pedreiras), mas J. L. Cardoso apresenta uma proposta de localização das rochas 

anfíboliticas de Leceia, concentrando-se na “bordura da bacia cenozóica do Tejo” 

(Cardoso, 1999/2000, p. 267). Identifica várias “fontes potenciais” (Abrantes, Ponte de 

Sôr, Montargil, Avis, Montemor-o-Novo, Sul de Grândola), contestando 

justificadamente as propostas de K. Lillios. Apesar de colocar essencialmente as áreas 

de aprovisionamento na bacia do Tejo, a hipótese das trocas com as Beiras não está 

afastada (Cardoso, 1999), considerando a existência de rochas duras localmente e a 

circulação de sílex. Todas as evidências conduzem contudo para a área meridional. Nas 

áreas de abundância de matéria-prima local, seria fundamental identificar evidências da 

exploração, confrontando-as com o povoamento contemporâneo. 

A circulação da pedra polida poderia ser efectuada através de esboços, ou blocos 

pré trabalhados, sendo provável que também circulassem peças acabadas. A 

identificação de “pré-formas” está documentada para vários sítios fortificados 

estremenhos. Em Penedo do Lexim, apenas se identificaram blocos de anfibolite entre a 

colecção antiga, registando-se também a sua presença em Olelas. Em Leceia assinala-se 

a presença de 3 “lingotes” (Cardoso, 1999/2000), correspondendo à mesma matriz 
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volumétrica dos machados de pedra polida. Refere-se finalmente a presença de peças 

“inacabadas” em Vila Nova de São Pedro: “Se encontraron también algunos en bruto, es 

decir, no pulimentados, lo que nos lleva a admitir que incluso asi, incompletos e 

imperfectos, serían objecto de comercio” (Paço e Jalhay, 1945, p. 199), bem como em 

Pedra d’Ouro e em Outeiro de São Mamede (Branco, 2007).  

Apenas nas Beiras está documentada uma “cadeia operatória de produção, 

utilização e reciclagem de utensilagem polida” (Valera, 2007, p. 383), com abundantes 

restos de debitagem. Destaca-se a importância da produção de pedra polida em Castro 

de Santiago, na primeira metade do 3º milénio, em confronto com a sua raridade em 

Fraga da Pena, no Calcolítico final. No Alentejo Central, onde se encontram as 

principais fontes de aprovisionamento, ainda não foi documentada a presença da cadeia 

operatória da pedra polida, constituindo os dados de São Pedro elementos de notável 

importância.  

Nos ateliers de extracção de rochas duras identificados nos Vosges (França) e 

nos levantamentos etnoarqueológicos da Nova Guiné, verifica-se a separação das duas 

actividades (extracção e polimento) e, para as trocas com mais de dois dias de marcha, 

predomina de circulação de artefactos acabados: «les echanges auraient pu être au 

moins aussi profitables aux polisseurs de lames de hache et d’herminette qu’aux 

producteurs d’ébauches» (Petrequin e Jeunesse, 1995, p. 80). Não podemos transpor 

modelos culturais de forma linear, mas é provável que a principal circulação fosse 

efectuada sob a forma de peças terminadas, e eventualmente o polimento integral seria 

efectuado nos povoados. 

Apesar de não ser negligenciável a importância simbólica dos artefactos de 

pedra polida para as comunidades calcolíticas estremenhas, os intensos sinais de uso 

que apresentam os artefactos de Penedo do Lexim e Leceia, indicam o valor estratégico 

que esta utensilagem desempenharia nestas comunidades. A opção de matérias-primas 

extra locais evidencia ainda uma preocupação com uma efectiva eficácia destes 

utensílios. 

 

Metalurgia 

Os artefactos metálicos representam uma parte muito reduzida no reportório 

artefactual dos povoados calcolíticos estremenhos, surgindo tardiamente na história da 

ocupação destes sítios. Contrariamente à pedra polida, o impacto da metalurgia do cobre 

nas comunidades da área estremenha não parece ter desempenhado um papel “crítico” 
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durante o primeiro quartel do 3º milénio. Por outro lado, a própria especificidade da 

metalurgia impede a quantificação linear do impacto da introdução da metalurgia 

através da contagem das ocorrências. 

Em Penedo do Lexim, foram apenas recolhidos 18 registos, representando 

0,35% de todo o conjunto artefactual. Os dados apontados para Leceia e Vila Nova de 

São Pedro também apontam para uma reduzida representatividade estatística. É evidente 

que a pouca abundância de materiais metálicos tem de ser matizada com a vertente de 

“reciclagem” inerente a este tipo artefactual. Dos 18 registos, apenas 8 correspondem 

claramente a artefactos abandonados, sendo os restantes fragmentos indeterminados, 

prováveis resíduos de fundição. Os números são claramente interpretados de acordo 

com o paradigma teórico subjacente: os 18 registos de artefactos metálicos do Penedo 

do Lexim contrastam com os 54 de Cabezo Juré, interpretado como sítio especializado 

em produção metalúrgica e com os 80 de Zambujal… 

Foi já salientada a relativa escassez de metalurgia do cobre de Leceia (130 

peças, equivalendo a 1kg) em comparação com Zambujal (900 peças), bem como a 

inexistência de estruturas de transformação do metal em Leceia. Para Vila Nova de São 

Pedro, a quantificação absoluta dos artefactos metálicos relacionados com a metalurgia 

é complexa, embora se refira a presença de várias centenas de artefactos de cobre e 

bronze, pesando aproximadamente 5 a 6 kg (Müller e Soares, 200, p. 95). É no 

Zambujal que se regista a maior concentração de metalurgia, ascendendo a 900 

artefactos de cobre, pesando 3 a 4 kg (Müller et al, 2007, p. 16). Também o Penedo 

regista uma grande densidade de metalurgia (quase 2 kg), contrastando com a escassez 

de Fórnea (idem, ibidem). 

À escala da Ribeira de Cheleiros, é muito limitado o número de sítios com 

metalurgia, reflectindo a própria tendência de povoamento da área no Calcolítico inicial 

e pleno. A metalurgia do cobre está naturalmente presente em Olelas, povoado 

fortificado, sendo estranhamente muito reduzido o conjunto de materiais metálicos 

recolhidos, incluindo cadinhos. Casal Cordeiro 5, sítio aberto já do Calcolítico pleno, 

dispõe também um conjunto significativo de artefactos (n. 7). A presença de um punhal 

em Serra do Pipo 2, sítio em mau estado de conservação, poderá sugerir uma possível 

necrópole na região, confrontando topónimos sugestivos nas imediações (Casal das 

Antas).  

A presença de artefactos metálicos em necrópoles do Calcolítico inicial e pleno 

da Península de Lisboa e Setúbal é muito restrita. A pouca representatividade da 
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metalurgia do cobre em necrópoles da primeira metade do 3º milénio parece confirmar-

se em algumas das áreas mais próximas às fontes de matéria-prima, nomeadamente em 

Perdigões, onde os dados publicados indiciam a inexistência/escassez de materiais 

metálicos em contraste com a coexistência de área de produção “metalúrgica” nos 

recintos de fossos (Valera et al, 2000). Também no Sudoeste Espanhol, nomeadamente 

na área entre o Guadiana e Guadalquivir (El Pozuelo, La Zarcita, as Plazuelas, Palácio 

III, La Pijotilla) se regista um reduzido número de artefactos metálicos (0,02% a 

0,05%), levando a considerações de carácter social: “(…) This suggests that the 

possession and ostentation of metal objects has not yet become integrated into the 

paraphernalia manipulated by the elite” (Garcia Sanjuan, 2006, p. 158). As escavações 

antigas e descontextualizadas dificultam a atribuição cronológica segura, mas tudo 

parece indicar que, na Estremadura, a metalurgia só surge em necrópoles numa fase 

mais avançada do 3º milénio, como sugere a tipologia das peças e alguns dados 

cronométricos, nomeadamente as datas obtidas para as espirais de ouro de São Pedro do 

Estoril, situadas no último quartel do 3º milénio (Gonçalves, 2005, p. 68). Podemos 

avançar a hipótese  que a deposição de artefactos metálicos em necrópoles corresponda 

genericamente às fases mais tardias do 3º milénio, acompanhando a deposição de 

cerâmicas campaniformes. 

Na Estremadura, o carácter tardio da metalurgia encontra-se bem representado 

pela sequência de Leceia e indiciado em Penedo do Lexim. À metalurgia do cobre está 

ausente dos contextos mais antigos do 3º milénio. Definitivamente os copos canelados 

não estão em associação linear com a metalurgia.  

É ainda necessário confrontar os dados de Leceia e Penedo do Lexim com outras 

sequências, nomeadamente com o Zambujal, onde a metalurgia teria tido uma 

importância muito significativa, a avaliar pela existência de um avultado conjunto de 

materiais metálicos, mas é problemática a contextualização crono-estratigráfica do 

único contexto de produção associado ao Calcolítico inicial, na área do antigo casal 

(Soares, 2005, p. 180). Genericamente refere-se que desde o início da ocupação se 

regista a presença de objectos de cobre, evidências de trabalho metalúrgico e de fusão 

(melting). 

Tudo leva a crer que a metalurgia do ouro, apesar de tecnologicamente mais 

simples (Roberts, 2008, p. 360), tenha sido introduzida tardiamente, como parecem 

indicar os raros de artefactos em ouro encontrados em povoados fortificados (por 

exemplo em Penha Verde, Zambujal ou Moita da Ladra). Também as presenças em 
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necrópoles como São Pedro do Estoril, Ermegeira ou Casal do Pardo (ou Tituaria) 

indicam uma cronologia mais tardia, já da segunda metade do 3º milénio. A sequência 

cobre – ouro segue, aliás, o faseamento das mais antigas ocorrências de metalurgia, 

surgindo a metalurgia do ouro no 5º milénio (Varna, Bulgária), um milénio depois das 

mais antigas práticas metalúrgicas de cobre na Sérvia (Roberts, 2009, p 465), dois mil 

anos depois das experiências de Çäyonu Tepesi, na Anatólia (Rovira, 2004, p. 11). 

 

A determinação das áreas de proveniência do cobre corresponde a uma das 

questões basilares na interpretação do Calcolítico na Estremadura. Está ainda num 

estado inicial, apesar de recentemente o contingente de análises a materiais metálicos 

estremenhos se ter ampliado. 

Subentende-se geralmente que a origem dos artefactos em cobre da península de 

Lisboa tem origem extra-regional, mas a frequência da prática da reciclagem pode 

dificultar a interpretação dos dados. A questão da origem tem conhecido variações de 

perspectiva no que se refere à Península de Lisboa. Inicialmente, a Estremadura 

Calcolítica, foi interpretada como área de colónias metalurgistas (Sangmeister e 

Schubart, 1981, por exemplo). Numa segunda fase, face à constatação da inexistência de 

cobre nativo, referem-se possíveis as possíveis ocorrências locais (Uerpmann, 1995). 

Actualmente, as novas pesquisas voltam a acentuar a origem exógena do cobre (Müller 

e Cardoso; Müller e Soares, 2008).  

Em relação às fontes locais, no final do século XX acentuam-se as pesquisas 

direccionadas para a detecção de áreas de exploração de cobre na Estremadura. Nesse 

sentido, refere-se uma mina de cobre nas proximidades do Zambujal (em Runa) embora 

não se tenham encontrado, até ao momento, indícios de mineração pré-histórica 

(Uerpmann, 1995). Também para Leceia se cita a existência de diversas minas de cobre 

em Asfamil, em Rio de Mouro, Sintra (Cardoso e Guerra, 1997/1998). Para a área da 

Ribeira de Cheleiros, referi fontes históricas para a região (Sousa, 1998). No Registo de 

Minas do Arquivo Municipal de Sintra, em 1880, é assinalada a descoberta de “uma 

mina de cobre no lugar de Maceira, deste concelho de Cintra” (Livro nº1, termo de 

manifesto reg. 2, 10.11.1880). Maceira localiza-se na margem direita da Ribeira de 

Cheleiros, muito próximo do povoado do Penedo do Lexim. Também no lugar do 

Sabugo, freguesia de Almargem do Bispo, é registada uma mina de ferro e cobre (fl 37 

v), na proximidade de Olelas. Finalmente, na área de Belas há locais com minério de 

cobre (14.02.1880) junto a Asfamil (fl 26v); na herdade de Barracão (fl 27v), “mina de 
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Pyrite de cobre no lugar do Alto do Suíno, freguesia de Bellas” (fl 28v), na herdade de 

Cabal de Mattos de Cima (fl 30) e ainda na herdade da Cemarqueira, freguesia de Belas 

(fl 33).  

Apesar da cartografia destas ocorrências, as últimas pesquisas efectuadas sobre o 

material de Matacães parecem indicar que o minério aí existente seria inadequado para a 

metalurgia do 3º milénio a.n.e. (Müller e Cardoso, 2008, p. 82), numa leitura baseada 

nos actuais dados de terreno. Será necessário aprofundar as pesquisas nas restantes 

ocorrências mencionadas. 

Segundo a análise química e isotópica efectuada aos conjuntos de Leceia, Vila 

Nova de São Pedro e La Pijotilla com o minério da faixa de Ossa Morena, existiria uma 

semelhança ao nível do chumbo, indicando que as fontes de aprovisionamento seriam 

comuns a ambas regiões (Müller e Cardoso, 2008, p. 84). A leitura a partir das análises 

isotópicas de chumbo deve contudo ser considerada com prudência, até porque a base 

documental é muito reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13.3: Áreas de proveniência de cobre na Peninsula Ibérica – representação a cinzento (B – Faixa Piritosa; C – Ossa Morena, G 
– Vale de Alcudia, H – Cordilheiras Béticas). (Müller e Cardoso, 2008, p. 65).  
Fig. 13.4:Localização das minas de cobre identificadas pelo Instituto Arqueológico Alemão (Müller et al, 2007, p. 17). 

 

A escassez de cobre nativo na Estremadura, a sua inadequação às técnicas de 

mineração calcolítica e pelo que pode deduzir-se da análises químicas efectuadas, pode 

concluir-se que «é mais do que admissível, a existência de um comércio organizado 

com a região da faixa piritosa do Baixo Alentejo, que se estende do Cercal até à região 

de Huelva e onde se poderia encontrar e obter o cobre, no estado nativo, quer na zona da 
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oxidação superficial de corpos filoneanos, quer nos «chapéus de ferro» (Cardoso e 

Guerra, 1997/1998, p. 74). 

Recentemente o Instituto Arqueológico Alemão iniciou um projecto de 

investigação na Zona de Ossa Morena, tendo sido identificadas 14 minas que podem ter 

sido exploradas no Calcolítico ou Idade do Bronze (Müller et al, 2007). A atribuição 

cronológica e funcional foi efectuada apenas com base na presença de materiais de 

superfície, mas na zona do Alandroal, foi já intervencionado o sítio dos Mocissos. O 

resultado desse projecto assume grande importância para a compreensão das práticas 

metalúrgicas, uma vez que se poderá tratar da primeira mina de cobre calcolítica a ser 

escavada em território nacional. A informação disponível parece indicar que a extracção 

de cobre na Península Ibérica não assume o modelo das galerias subterrâneas como as 

de Aï Bunar e Rudna Glava no centro da Europa ou de Mount Gabriel na Irlanda, 

correspondendo a um modelo de exploração mais superficial (Rovira, 2004, p. 12). A 

pouca informação disponível não permite sustentar com absoluta segurança este 

modelo, tomando como paralelo a recente identificação das minas de sílex de Casa 

Montero que apresenta uma modalidade de extracção praticamente desconhecida na 

escala peninsular. 

A confrontação dos dados obtidos nestas fontes de aprovisionamento com os 

produtos que circulavam no 3º milénio deve ainda considerar o efeito da reciclagem, 

que impede ou dificulta a leitura de hipotéticas redes comerciais. 

A origem extra-regional do cobre dos povoados da Península de Lisboa poderá 

ser apenas parcial, tal como sucede para as matérias-primas dos artefactos de pedra 

polida. Deve ser ainda realçado, que em nenhum povoado da Estremadura se 

encontraram claros vestígios de todo o processo metalúrgico, como em povoados do Sul 

Peninsular como Cabezo Juré, em plena faixa piritosa, ou em Valencina de La 

Concepción, onde se registam todas as etapas do processo metalúrgico (Nocete et al, 

2008). 

Paralelamente à questão da origem do cobre, o próprio conceito da metalurgia e 

do seu impacto social tem conhecido uma evolução epistemológica. Numa fase inicial, 

as práticas metalúrgicas foram associadas à especialização e ao segredo, a par da 

proposta de colonização de metalurgistas. Os dados arqueográfico recolhidos quer em 

sítios de grande dimensão como Almizaraque (Müller et al, 2004, p. 35) quer em 

pequenas quintas fortificadas como Santa Justa (Gonçalves, 1989) evidenciaram o 

contudo carácter doméstico da metalurgia e “descomplexificam” o processo 
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metalúrgico. Recentemente, autores como Nocete voltam a avançar com hipóteses de 

especialização da metalurgia, evidência ainda não confirmada. 

À escala regional, considera-se que apenas está parcialmente representado no 

registo arqueológico estremenho o conjunto das etapas da cadeia operatória que envolve 

o processo metalúrgico (Ottaway, 2008). No actual estado dos conhecimentos verifica-

se que na Estremadura apenas decorrem as fases terminais, devendo o minério circular 

sob a forma de metal já processado. Fica assim em aberto a questão: «Where and how 

was the copper smelted and where did the raw materials come from ?» (Müller et al, 

2007, p. 21). 

Para a Andaluzia, a abundância de elementos de mó, em sítios como Cabezo 

Juré, é interpretada no quadro da primeira fase de processamento de minério (Nocete et 

al, 2004). Os dados de Cabezo Juré não encontram paralelos ao nível das práticas 

metalúrgicas (Nocete, 2001, 2004), avançando os autores da escavação para a presença 

das duas fases de fusão, a primária em fornos, o refinamento em cadinhos. A 

identificação de fornalhas propostas para Cabezo Juré, com sistema de ventilação com 

algaravizes de grande tamanho através de foles (Nocete et al, 2004, p. 281) é contudo 

polémica e pouco sustentada arqueograficamente. A questão da especialização é, uma 

vez mais, crítica: sendo indefensável o “segredo” (Gonçalves, 1989) tudo leva a crer 

que a metalurgia traduza um certo grau de especialização (Roberts, 2008), num nível 

porventura mais acentuado do que o que se verifica para outras actividades, como o 

talhe da pedra. 

Em relação a Vila Nova de São Pedro, foram recentemente reavaliados os 

minérios recolhidos por Afonso do Paço (Soares, 2005), concluindo-se que «essas 

incrustações, desse minério de cobre, são em tão pequena quantidade que não parece 

verosímil que possam estar na base de um qualquer processo metalúrgico de redução de 

minério de cobre» (Soares, 2005, p. 182).  

Na ausência de escória, a circulação do cobre poderia ser efectuada através de 

machados, que funcionariam como verdadeiros lingotes, hipótese avançada por J. L. 

Cardoso para Leceia (Cardoso e Guerra, 1997/1998, p. 62) e por A. M. Soares para Vila 

Nova de São Pedro (Soares, 2005, p. 184 e 185). Nas análises efectuadas aos machados 

de Vila Nova de São Pedro verifica-se que «apenas três têm uma percentagem de AS 

superior a 1% e dos treze restantes, nove não contêm este elemento ou ele aparece numa 

concentração vestígial» (Soares, 2005, p. 185). Também as análises efectuadas aos 

gumes dos machados revelam a ausência de «uso nem de qualquer tratamento 
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metalúrgico» (ibidem, p. 185). A análise comparativa entre os pequenos instrumentos 

como punções ou estiletes sugere uma equivalência em termos da composição com a 

que se regista nos machados. A presença de numerosos machados cortados pode 

corroborar esta hipótese (Cardoso e Guerra, 1997/1998, p. 75). Não possuímos 

informação sobre a localização dos referidos machados nos povoados fortificados, 

contudo, deve ser salientado que em Santa Justa, os quatro machados encontrados se 

distribuem equilibradamente pelo povoado (Gonçalves, 1989, p. 312). As diferenças de 

arsénio entre as pontas tipo Palmela e os punhais face aos cinzéis, furadores e machados 

reflectem para alguns autores fabricos diferenciados (Soares, 2005; Müller et al, 2007), 

mas essas diferenças devem ser também consideradas com o gradiente cronológico. 

 

Perante as lacunas do registo arqueológico dos povoados fortificados 

estremenhos, dificilmente podemos confrontar dados: em alguns casos trata-se de 

escavações antigas, insuficientemente publicadas, as amostras escavadas são muito 

desiguais e as análises químicas efectuadas segundo metodologias muito distintas.  

Apesar das limitações, deve ser salientada a heterogeneidade dos dados relativos 

à metalurgia do cobre em povoados fortificados estremenhos. Todos os povoados 

fortificados registam a presença de artefactos (ainda que na sua maioria se desconheça a 

proveniência estratigráfica) e a maioria revela a presença de prováveis resíduos de 

práticas metalúrgicas (pingos e artefactos informes), verificando-se uma desigual 

distribuição de machados planos e cadinhos. Assinala-se um conjunto de sítios onde não 

foram recolhidos quaisquer machados, salientando-se Penedo do Lexim, Olelas, Penha 

Verde e Columbeira, em contraste com outros que apresentam uma abundância de 

machados planos como Zambujal (4), Penedo (7), Vila Nova de São Pedro (13). O caso 

de Leceia é mais uma vez paradigmático, com escasso conjunto de machados, um dos 

quais com claros sinais de uso como lingote (Cardoso e Fernandes, 1995). 

Curiosamente a distribuição dos cadinhos acompanha praticamente a dos machados 

planos (Leceia, Penedo, Pedra d’Ouro, Moita da Ladra, Vila Nova de São Pedro, 

Zambujal), registando-se também no Penedo do Lexim. 

A distribuição desigual de machados planos poderá ter algum significado socio-

económico em dinâmicas de redistribuição: a maior concentração de ocorrências ocorre 

na parte setentrional da Baixa Estremadura, a partir do paralelo do Sizandro. 

A fase de redução do metal em cadinhos encontra-se relativamente bem atestada 

em Vila Nova de São Pedro, apresentando os recipientes completos uma forma 
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rectangular e com quatro pés (Soares, 2005, p. 183). A presença desta tipologia de 

cadinhos com pés está ainda presente em Pedra d’Ouro, contrastando com a tipologia 

identificada em Cabezo Juré, onde é proposta uma normalização em formatos 

longitudinais, «orientada a favorecer su sujeción lateral, con una altura constante de las 

paredes laterales, coincidente com la anchura» (Nocete, Saez e Nieto, 2005, p. 291). 

Para o Zambujal identificaram-se dois tipos de cadinho: recipientes com paredes finas e 

formas variáveis (frequentemente circulares) com dimensões que podem atingir os 30 

cm de diâmetro, detectados também em sítios do Sul de Portugal (Perdigões, Três 

Moinhos, Castelo Velho de Safara, Porto Mourão e São Brás) e pequenos cadinhos que 

podem ou não incluir pés. 

Introduzida tardiamente, reportando-se essencialmente a artefactos de pequena 

dimensão, qual o real significado da metalurgia do cobre para os povoados fortificados 

estremenhos?  

Partilho da percepção de J. L. Cardoso que afasta um carácter de “excepção” 

para os artefactos metálicos, considerando a tipologia dominante: «(…) na verdade, 

punções, sovelas, serras, jamais poderão ser considerados, dado o seu evidente fim 

utilitário, como “objectos de prestígio”» (Cardoso e Guerra, 1997/1998, p. 76). Esta 

perspectiva já tinha sido referida para Santa Justa, em plena área cuprífera (Gonçalves, 

1989, p. 283). Deve ser mais uma vez destacada a escassez de elementos metálicos em 

necrópoles, parecendo confirmar o carácter “utilitário” da utensilagem do cobre. Tal não 

significa que os artefactos metálicos tenham substituído as anteriores utensilagens, mas 

pode ter havido complementaridade, como sucede com casos específicos da pedra 

lascada: o uso da alavanca para obtenção das grandes lâminas teria eventualmente 

incorporado um ponteiro de cobre (Morgado Rodriguez et al, 2008). 

Também me parece ser difícil admitir, que a metalurgia tenha funcionado como 

catalizador da mudança económica e social, que despoletou o aparecimento das 

primeiras fortificações na Estremadura. Contudo, apesar de débeis, as evidências de 

práticas metalúrgicas parecem indicar que no 2º quartel do 3º milénio, não apenas o 

metal mas também a metalurgia foram introduzidas na Estremadura. Na realidade, 

contrariamente a outras “importações”, não foi meramente uma matéria-prima que foi 

introduzida, mas uma tradição que envolve a transmissão de ideias, técnicas e práticas 

através de interrelações sociais (Roberts, 2008). Mais do que a origem forânea do cobre, 

similar a outras redes de troca como do anfibolito, o processo de introdução da 

metalurgia do cobre pressupõe uma mudança tecnológica, uma vez que são escassos os 
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argumentos funcionais que expliquem a adopção de uma tradição que requer 

especialização e cujo resultado final não se exprime numa vantagem prática perante a 

utensilagem de pedra, madeira ou osso. 

Esta perspectiva leva-nos necessariamente à questão da origem da metalurgia do 

cobre e do carácter de invenção única ou múltipla. Independentemente da vertente 

arqueométrica, aferindo cronologias, técnicas e proveniências, trata-se de uma questão 

conceptual, que parte da análise da dinâmica social das comunidades onde surgiram as 

primeiras práticas metalúrgicas e dos mecanismos de transmissão dessa tecnologia 

(Roberts, 2009, p. 463). As recentes pesquisas têm sido direccionadas preferencialmente 

para um enfoque local, sendo escassos os enquadramentos gerais que abordem a génese 

da metalurgia, nomeadamente a validade do modelo de invenções independentes (e a 

questão do foco independente na Península Ibérica), os processos de transmissão das 

práticas metalúrgicas e o papel da utensilagem metálica (Roberts, 2009, p. 464). 

Contrariamente ao que acontece no estudo da neolitização, onde se têm sucedido 

os modelos de difusão das práticas agro-pastoris, o estudo do processo de introdução da 

metalurgia do cobre encontra-se relativamente “paralisado” desde a falência dos 

modelos difusionistas de Childe e da disseminação de leituras “indigenistas” e 

regionalistas.  

Prevalece a ideia dominante que a metalurgia da Península Ibérica 

corresponderia a uma invenção local, autónoma (Rovira, 2004), centrando-se a análise 

nos processos sociais (Nocete, 2001) e na interacção económica e territorial (Gonçalves, 

1989). As datações antigas de Cerro Virtud corroboram esta perspectiva independentista 

da metalurgia na Península Ibérica (Delibes de Castro e Montero Ruiz, 1997), citando-

se ainda algumas especificidades tecnológicas, como o uso dos vasos fornos, 

consubstanciando uma “tradició metal.lurgica independiente de las resta d’Europa” 

(Idem, ibidem, p. 22). As datações de Cerro Virtud têm, contudo, de ser enquadradas 

com a história da ocupação do sítio e com a natureza das próprias amostras datadas. As 

quatro amostras datadas do 5º milénio (Beta-90884, Beta-90885, Beta-101425, Beta-

101424) correspondem a carvões, sem determinação antracológica. Por outro lado, o 

carácter excepcional de Cerro Virtud não encontra paralelos em mais nenhum sítio 

arqueológico da Península Ibérica, surgindo apenas cerca de um milénio mais tarde.  

As evidências arqueométricas parecem indicar um gradiente Este – Oeste, 

balizado entre a Anatólia e o Noroeste Europeu, entre o 7º e os finais do 3º milénio 

(Roberts, 2009). Caso se considere uma perspectiva difusionista para a introdução da 
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metalurgia, verificamos que o processo é consideravelmente mais moroso do que aquele 

que o que se registou na neolitização europeia (Mazurié, 2007).  

O processo de aparecimento das primeiras comunidades agro-pastoris é 

completamente distinto da dinâmica do surgimento da metalurgia. Não existem 

antepassados europeus das espécies domesticadas, sendo absolutamente evidente a 

existência de uma origem centrada no Próximo Oriente, não sendo portanto sustentável 

a defesa de um modelo indigenista para a Europa Ocidental. Quanto à metalurgia, 

podemos conceber múltiplas origens, partindo das experiências de cozedura da cerâmica 

e das práticas mineiras que existiam em toda a Europa “neolítica”, ainda que a 

cronologia absoluta mais uma vez indique a maior antiguidade oriental. 

Não é objectivo deste trabalho efectuar uma proposta de leitura da introdução da 

metalurgia à escala europeia, mas a identificação desta dinâmica é também necessária 

quando efectuamos uma análise à escala regional. A questão é a mesma, 

independentemente da escala de análise: como se processou o aparecimento e a 

transmissão das práticas metalúrgicas?  

À escala peninsular salienta-se que não se tratou somente da circulação de uma 

matéria-prima da faixa piritosa da Ossa Morena para a Estremadura. A disseminação da 

metalurgia certamente que determinou a intensificação de uma rede de relações que 

permitira a transmissão desta tecnologia. A tese dos “prospectores” de metal, para a 

instalação dos primeiros povoados fortificados estremenhos está hoje completamente 

afastada pela arqueometria e pela determinação geo-química. A metalurgia da 

Estremadura é mais tardia do que a registada nas bacias do Guadiana e Guadalquivir e 

não existe qualquer evidência de matérias-primas locais. 

Resta por compreender a interacção entre estas áreas. É pouco provável que se 

tivesse processado uma migração maciça entre estas duas zonas, existindo claros 

testemunhos da continuidade entre as fases pré e pós metalúrgicas, ao nível da pauta de 

ocupação, do “estilo” e das tradições técnicas.  

Está também em aberto a leitura do desfasamento de cerca de 200 anos que 

medeiam o aparecimento da metalurgia na Estremadura e no Sul Peninsular. A 

introdução das práticas metalúrgicas será reflexo de “gente que chega” do Sul ou de 

aprendizagens nos contactos com as comunidades agro – metalúrgicas de Santa Justa, 

Cabezo Juré ou San Blas? Efectivamente, a lentidão do processo contraria uma leitura 

puramente colonialista. 
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Independentemente do modelo adoptado (difusionismo démico, cultural ou um 

modelo dual, paralelo ao que tem sido proposto para a introdução do Neolítico), a 

metalurgia terá desempenhado na Estremadura um papel secundário, e provavelmente, 

na maioria dos contextos de finais do Neolítico. 

É também importante situar o aparecimento e evolução da metalurgia no quadro 

socio-económico das comunidades camponesas, na leitura “filosófica” de causa – 

consequência, na dicotomia mudança social / mudança tecnológica (Rovira, 2004). 

Apesar da evidência de um povoamento direccionado para as áreas com recursos 

cupríferos como Santa Justa, Cabezo Juré ou La Junta de los Rios, continua a ser difícil 

identificar índices de grande especialização nestas comunidades. Confrontam-se 

perspectivas que claramente identificam especialistas e sítios especializados (Nocete, 

2001; Roberts, 2009) e leituras que privilegiam o carácter doméstico da metalurgia e a 

sua escassa representatividade na dinâmica social (Rovira, 2004). Independentemente 

do modelo de invenção múltipla ou única, parece ter existido uma grande diversidade 

regional, traduzida em técnicas de extracção e em tipologias (Roberts, 2009). 

Paralelamente pode ter existido uma diversidade da importância na dinâmica social dos 

povoados. Tudo indica que, na Estremadura, onde abundava o sílex, a introdução da 

metalurgia tenha desempenhado um papel secundário no processo de dinâmica social e 

económica. 

 

13.1.3.2. Os materiais “exóticos” 

 

Se as rotas do anfibolito e do cobre têm reflexo directo no quotidiano das 

comunidades calcolíticas estremenhas, a presença de artefactos em pedra verde, marfim 

ou ouro consubstancia a existência de verdadeiros materiais de excepção.  

A dicotomia entre o “útil” e o “inútil” traduz, segundo Jean Guilaine, a própria 

esfera da “invenção” e da “descoberta”(Guilaine, 2002, p. 8). Na realidade, as mais 

antigas redes de troca de longa distância são, ao nível peninsular, materializada por 

artefactos de excepção como a pedra verde. 

 

A rede de trocas e transferências do anfibolito e do cobre é antecedida em mais 

de um milénio, pela circulação de pedra verde na Catalunha. Está profusamente 

representada nos sepulcros de fosa como Bóbila Madurell e sobretudo, nas notáveis 
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minas de Can Tintorer, único complexo mineiro para obtenção de matéria para adorno 

identificado na Europa Ocidental.  

O investimento nas contas de pedra verde relaciona-se não só com a captação de 

matéria-prima, mas também com o tempo dispendido na sua manufactura. Trabalhos de 

arqueologia experimental parecem indicar que a pedra verde seria bastante difícil de 

trabalhar (cf Noain Maura, 1999 onde se calcula um tempo de 1 hora e 45 minutos 

apenas para a realização da perfuração). Face à dificuldade de trabalho desta matéria-

prima, resulta evidente que “a calaíte ténia un valor especial, ya fuera or su color , su 

textura o motivos que pueden quedar absolutamente fuera de nuestro alcance” (Nouain 

Maura, 1999, p. 177). Por outro lado, a necessidade de instrumentos próprios (furadores 

fusiformes que funcionavam como brocas) coloca a questão da especialização, embora 

não existam gestos técnicos suficientemente complexos. 

A circulação destes elementos de adorno é notoriamente consequência de um 

processo de interacção social nas primeiras sociedades neolíticas, onde a posse da pedra 

verde é minoritária e selectiva uma vez que o seu acesso não abrangeria todos os 

elementos da comunidade. A precocidade do aparecimento de uma estratégia concertada 

de exploração de uma matéria-prima, fabrico e de uma política de trocas, consubstancia 

para os autores de Can Tintorer, a presença de comunidades campesinas consolidadas, 

capazes de obter excedentes e investi-los na criação de um sistema de bens de consumo 

ritual ou social (Villalba, 2002, p. 119). Independentemente dessa perspectiva de 

integração social, coloca-se simultaneamente a possível conotação ritual e protectora da 

pedra verde (Edo et al, 1997, p. 101). 

Curiosamente, a pedra verde encontra-se ausente dos túmulos das comunidades 

que exploravam as minas: “ puisqu’il ne semble pas que les mineurs eux-mêmes aient 

bénéficié de la valeur qu’il créaient” (Villalba, 2002, p. 126). A rota de difusão desta 

matéria-prima é de longo curso, cobrindo todo o Noroeste Peninsular até ao Midi 

Francês, para o Sul e para o interior, chegando à zona de Burgos.  

A informação disponível para os sítios do Neolítico antigo e médio no Sul do 

actual território português parece indicar que a circulação da pedra verde foi mais tardia. 

A maior parte das ocorrências de pedra verde corresponde a contextos funerários, 

muitos dos quais com escavações antigas mas tudo leva a crer que a generalização da 

circulação desta matéria-prima se teria intensificado em finais do 4º / inícios do 3º 

milénio. Apesar da reduzida amostra, podemos de alguma forma identificar essa 

tendência no Penedo do Lexim, onde é no Calcolítico pleno que se concentra a maior 
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parte da proveniência estratigráfica dos elementos de adorno pessoal em pedra verde, 

correspondendo a 56,3% do total. Também no Zambujal se verifica a mesma tendência, 

com 32,54% do conjunto na fase 4 (Jimenez Gomes, 1995, p. 198). 

 

Apesar do seu carácter excepcional, a maior parte dos povoados fortificados 

estremenhos regista a presenças de elementos de pedra verde como sucede em Fórnea, 

Pedra d’Ouro, Penedo, Penha Verde, Vila Nova de São Pedro, Pragança, Rotura e 

Zambujal. A inexistência de quantificações, nas publicações dos sítios alentejanos 

dificulta a leitura comparativa com o universo estremenho para o qual sempre foi 

salientada a abundância de materiais exóticos. Apesar das lacunas bibliográficas, a 

presença de elementos de adorno em pedra verde está documentada em recintos de 

fossos como Cerro dos Castelos de São Brás e Porto Torrão (Valera e Filipe, 2004) e em 

sítios fortificados como São Pedro (Mataloto et al, 2006). Deve contudo salientar-se, 

que nos 1700 m2 escavados do povoado fortificado de São Pedro, apenas se recolheram 

duas contas de colar, contrastando com as 48 recolhidas nos 270 m2 de Penedo do 

Lexim. A pedra verde está ausente dos sítios fortificados das Beiras, nomeadamente em 

Castro de Santiago e em Fraga da Pena (Valera, 2007) embora seja abundante em 

Buraco da Pala, em contextos mais antigos (Sanches, 1997). Neste tipo de análise as 

quantificações são sempre provisórias e preliminares, observando-se contudo, que no 

inventário efectuado por Jimenez Gomes se registam 58 ocorrências de pedra verde no 

Alto Alentejo e 46 na Estremadura, destacando-se nesta a ocorrência de pedra verde em 

povoado. 

Infelizmente, não foi ainda efectuado um programa concertado de análises de 

proveniência para os elementos de pedra verde recolhidos na Estremadura, cruzando 

análises com as fontes de proveniência. Actualmente estão identificadas cinco áreas de 

captação de “calaíte”: 1 – Can Tintorer, Barcelona; 2 – Palazuelo de las Cuevas, 

Zamora; 3 – Bragança; 4 – Sanxenxo, Galiza; 5 – Encinasola, Huelva (Villaba, 2002), 

referindo-se ainda genericamente a presença de fontes de matéria-prima no Alto 

Alentejo (Huet Gonçalves, 1979). Os estudos efectuados para o Noroeste Peninsular 

parecem indicar a proveniência regional dos contextos analisados (Edo et al, 1997), 

embora nesta zona ainda não tenha sido detectado um complexo mineiro comparável 

com Can Tintorer. Jimenez Gomez refere genericamente que a génese destes minerais 

pode ocorrer em solos graníticos, terrenos xistosos e quartzitos ou terrenos calcários. 

Esta proveniência, demasiado ampla, pode praticamente abranger todo o território 
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português (Jimenez Gomez, 1995b, p. 211). Refere-se a possibilidade da sua extracção 

em Sintra (idem, ibidem) mas não existe qualquer evidência segura nesse sentido, sendo 

mais provável que as matérias-primas estremenhas tenham origem extra-regional. 

Foram efectuadas 11 análises a contas do Zambujal, tendo-se verificado que sete 

das quais são de variscite, três de calcite e uma de limonite (Jimenez Gomes, 1995b, p. 

201). Estudos efectuados por Salvado Canêlhas permitiram a análise de um pequeno 

conjunto de artefactos de pedra verde, correspondendo maioritariamente as peças da 

Estremadura a variscite, incluindo exemplares de Penha Verde, Pragança e Rotura. No 

universo estremenho apenas se registam duas ocorrências de talco (Casa da Moura e 

Gruta do Furadouro), mas podem incluir-se num espectro cronológico mais recuado. 

 

É provável que tenha existido uma intensificação da circulação da pedra verde 

na primeira metade do 3º milénio, acompanhando as dinâmicas de interacção supra-

regional que se registam no Centro-Sul Peninsular. Parece também plausível que os 

componentes de colar circulassem sob a forma de produtos acabados ou numa fase final 

de processamento, sendo escassas as evidências da sua produção, contrariamente ao que 

sucede com o anfibolito. Para o Zambujal refere-se a presença de várias peças em fase 

de fabrico (Jimenez Gomez, 1995, p. 181). A associação simbólica entre a pedra verde e 

o cobre (idem, ibidem) pode ser perspectivada como tantas outras possibilidades, mas 

não existe qualquer suporte arqueográfico que apoie a associação entre a mineração de 

cobre e a extracção de minério “verde”. 

Não temos informação suficiente para optar por uma área preferencial de 

abastecimento da pedra verde nos contextos estremenhos, embora seja possível que as 

áreas de proveniência correspondam às mesmas fontes da anfibolite e do cobre, no Sul 

do Território português.  

 

A fronteira peninsular seria contudo largamente ultrapassada para obtenção de 

marfim, presente em vários contextos domésticos e funerários. Segundo o inventário 

efectuado por T. Schuhmacher, J. L. Cardoso e A. Banerjee, o número de ocorrências de 

marfim no actual território português ascenderia a 163 (Schuhmacher, Cardoso e 

Banerjee, 2009, p. 987), contingente a que se adiciona uma provável presença em 

Penedo do Lexim. Para Perdigões, refere-se um conjunto superior a três centenas de 

artefactos de marfim (Valera, 2010) recolhidos nos sepulcros da necrópole, reportando-

se ainda a presença de marfim em Sobreira de Cima. Caso se confirmem estes valores, a 
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nossa actual perspectiva da concentração de ocorrências de marfim na Estremadura e no 

Sudeste Espanhol seria substancialmente alterada. Na realidade, devemos ponderar a 

questão da conservação diferencial das matérias orgânicas, em virtude da Estremadura 

apresentar especiais condições de conservação de osso e de marfim. Partindo do 

universo publicado (Schuhmacher, Cardoso e Banerjee, 2009) verificamos que, tal 

como sucede com a pedra verde, se verifica uma presença residual em povoados (21% 

dos contextos pré-campaniformes e 28% em sítios campaniformes: idem, ibidem). A 

tipologia dos artefactos em marfim é relativamente diversificada, correspondendo 

essencialmente a elementos de adorno (nomeadamente alfinete de cabelo), mas também 

a botões, placas e aos chamados “ídolos de gola”. 

As análises efectuadas pela equipa citada evidenciaram duas possíveis rotas de 

circulação de marfim. A maior parte das peças recolhidas em território português 

correspondem ao elefante da savana africana (Loxodonta a. africana) enquanto que no 

Sudeste espanhol, nomeadamente em Los Millares, se concentram as evidências de 

marfim asiático (Elephas maximus). Em ambos os casos, o marfim encontra-se em 

contextos do Calcolítico inicial, antecipando o clássico modelo de contactos em finais 

do Calcolítico, com a difusão das cerâmicas campaniformes. Esta dualidade levou os 

referidos investigadores a defenderem a existência de uma rota atlântica de contactos e 

trocas na primeira metade do 3º milénio (idem, ibidem, p. 993).  

É também proposto que o marfim fosse trabalhado já em território europeu, a 

avaliar pela especificidade tipológica dos artefactos recolhidos (idem, ibidem, p. 994). 

Deve ser salientado que a tipologia peninsular está ausente em Marrocos, onde são 

escassos os artefactos em marfim (Searigh, 1994), sendo contudo referida a abundância 

de representações de elefantes em arte rupestre 

A identificação de rotas de larga escala, transcontinental, remete-nos uma vez 

mais para os mecanismos de troca. A posse de determinadas matérias raras que, 

provavelmente, foram imbuídas de valor simbólico, parece ter conhecido um crescendo 

desde finais do Neolítico até meados do 3º milénio, eventualmente em associação à 

criação das primeiras desigualdades sociais entre as comunidades que construíram e 

ocuparam os primeiros povoados fortificados, embora o registo das necrópoles não 

evidencie sinais de diferenciação social. 

Mais uma vez se verifica-se que o Mediterrâneo, no Calcolítico como no 

Neolítico antigo, uniu e não dividiu… 
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13.1.2. Export 

 

Sendo uma área “consumidora” de apreciável número de matérias-primas de 

origem exógena, de carácter “utilitário” ou de “excepção”, será importante compreender 

a projecção das matérias-primas estremenhas numa escala geográfica mais ampla. 

Apenas o sílex estremenho parece ter funcionado como “moeda de troca” com outras 

áreas regionais, se considerarmos que existiu uma efectiva reciprocidade. 

Se para o cobre e para o anfibolito não estão claramente identificadas as áreas de 

extracção primária, em mina ou em pedreira, para o sílex possuímos alguns dados. Os 

sítios de Campolide, Casal Barril e Casas de Baixo constituem casos isolados de uma 

realidade que deve ter registado uma provável segmentação de produção: minas como 

Campolide, áreas de depósito e talhe primário como Casal Barril e ateliers de 

processamento de pré-formas como Casas de Baixo. No caso de Casal Barril (e 

provavelmente Casas de Baixo e Olival do Passal), trata-se de sítios que se integram no 

3º milénio, mas certamente existirão nesta área geográfica, áreas de extracção mais 

antigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13.5: Áreas de proveniência de sílex (Forenbaher, 1999, p. ) 

 

O modelo de exploração das fontes primárias e das áreas primárias de debitagem 

ainda está insuficientemente conhecido. Para Casal Barril estão documentados quatro 
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povoados no entorno imediato desta oficina de talhe. Não existem contudo, evidências 

do sílex de Casal Barril no espólio destes sítios arqueológicos, embora a sua 

contemporaneidade esteja confirmada cronometricamente, nomeadamente em Casal 

Cordeiro 5.  

A desconexão entre áreas de captação de sílex e povoamento contemporâneo 

está bem documentada para a área do Maciço Calcário Estremenho, onde não se 

conhecem povoados desta cronologia. Apesar desta “desconexão”, não me parece 

possível admitir um modelo de aprovisionamento logístico de sílex da Estremadura por 

grupos do Sul do Tejo. Com efeito, para além da matéria-prima, o que efectivamente 

circula é uma tecnologia de talhe, consubstanciada nos grandes foliáceos e nas grandes 

lâminas. As indústrias de pedra lascada dos povoados do Sul do Tejo são extremamente 

reduzidas, como sílex presente e também de matérias locais como o quartzito, o xisto 

jaspóide e o quartzo. Não dispomos de análises de proveniência, extremamente difíceis 

para este tipo de matéria-prima, mas é provável que o circuito de “exportação” do sílex 

seria efectuado directamente para as necrópoles, onde se encontram as grandes pontas 

bifaciais e as grandes lâminas. 
QUADRO 12.4 

Contextos com grandes pontas foliáceas 
Contexto Nº sítios Nº peças 
Anta 26 64 
Gruta Artificial 2 8 
Tholos 6 5 
Gruta Natural 13 93 
Povoado 4 6 
Total 51 174 

 

É justamente nas grutas naturais (nomeadamente as das áreas setentrionais da 

Estremadura) que se concentra o mais elevado número de grandes pontas bifaciais 

(alabardas e punhais), numa proporção inversa à do investimento de construção do 

sepulcro. O número de sítios onde se recolheram estas grandes pontas é restrito, nunca 

existindo um número muito elevado por sítio. É justamente na Serra d’Aire e 

Candeeiros que se observa a maior concentração de alabardas, na Gruta da Galinha (21), 

em Cabeço da Ministra (12) ou em Senhora da Luz 2 (11). O sítio com maior número de 

grandes pontas bifaciais fora da Estremadura localiza-se nas Beiras, na anta de Moinhos 

do Vento com 15 grandes pontas bifaciais (Martinez, 1989). 

A “amortização” de sílex necessária para a circulação destas peças seria muito 

elevada, uma vez que as grandes pontas foliáceas podem atingir 30 cm de comprimento 

e 500 gr de peso. Este é o caso de uma peça proveniente de Cabecinha (Figueira da Foz) 
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com 520 gr. A funcionalidade destas peças é também estritamente votiva, citando o caso 

da alabarda de Pragais, com a extremidade retocada em forma convexa (Sousa, 2004). 
QUADRO 12.5 

Ocorrências grandes pontas foliáceas – Centro e Sul 
Área Sítios Peças 
Maciço Calcário Estremenho 8 62 
Algarve 2 3 
Alentejo 12 17 
Beiras 5 21 
Estremadura 23 67 
Península de Setúbal 2 4 
Total 51 174 

 

As grandes pontas bifaciais foram recolhidas no Centro e Sul de Portugal, desde 

as Beiras até ao Algarve, num total de 44 sítios e 164 peças. As grandes pontas foliáceas 

concentram-se essencialmente nas áreas de proveniência de matéria-prima: Estremadura 

e Maciço Calcário Estremenho (aqui separando a Península de Lisboa, a Alta 

Estremadura e a Península de Setúbal). Estas áreas constituem o “foco difusor” deste 

material. A quantificação apresentada é naturalmente provisória, baseada no 

levantamento efectuado por Forenbaher e actualizado, sendo provável que o número de 

ocorrências no Alentejo seja superior. Naturalmente, nem todas as grandes pontas 

bifaciais terão tido origem na Estremadura, admitindo-se como possível, a existência de 

áreas de aprovisionamento noutras áreas, nomeadamente no Mondego. Contudo, a 

tecnologia foliácea encontra-se exclusivamente em contextos domésticos estremenhos. 

Apesar da ausência de análises de matéria-prima, podemos ainda considerar a 

possibilidade do circuito das grandes lâminas ter também a Estremadura como área de 

“produção”. Admite-se a existência de grandes áreas de proveniência para estas 

lâminas: 1 - Sector de Jiloca, 2 - Caxarias e Rio Maior, 3 - Cordilheira Bética 

(Andaluzia) e 4 - Sector vulcano-sedimentar de Huelva (Morgado Rodrigues, 2008).  

A quantificação destas grandes lâminas não está sistematizada, como sucede 

para as grandes pontas foliáceas, mas contrariamente ao que sucede com estes 

artefactos, a sua distribuição parece superior no Sul de Portugal do que na Estremadura. 

Nesta região, são escassos os exemplares inteiros, restringindo-se quase exclusivamente 

à Serra da Vila (28,5 cm) ainda que o caso do Penedo do Lexim indique que certamente 

circularam grandes lâminas segmentadas.  

Recentemente a equipa de F. Nocete propôs um esquema de circulação das 

lâminas de uma matéria-prima que designou como “calcário oolítico silicificado” 

(Nocete et al, 2005) cartografando 46 sítios, dos quais sete em território português 

(Alcalar, Monchique, Várzea, Corte João Marques, Anta do Poço da Gateira e Olival da 
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Pega). Apesar de serem referidas análises petrográficas, este inventário deve ter sido 

efectuado através da observação de fotografia de publicações, a avaliar do que sucede 

para Corte João Marques e Olival da Pega (2b?). 

Contrariamente ao que define Morgado Rodrigues e J. Pelegrin, a equipa de F. 

Nocete não efectua qualquer definição tecnológica das grandes lâminas, salientando o 

seu carácter votivo e a ausência de sinais de uso, apesar de se referir à sua normalização 

e de se categorizar as suas dimensões. Há muito que se coloca a hipótese destas grandes 

lâminas serem obtidas pela técnica da pressão com alavanca (Pelegrin, 1984), usando 

ponteiro de cobre, o que efectivamente criaria uma provável relação com as zonas 

mineiras da cordilheira bética. Não é efectuada qualquer leitura de carácter tecnológico, 

apenas morfometrico. 

Mais uma vez, circula uma matéria-prima a grande distância (de acordo com F. 

Nocete et al, 2005: distancia superior a 500 km), mas mais do que matérias, trata-se da 

circulação de tecnologias muito especializadas. Provavelmente entre os 46 sítios 

reportados por F. Nocete encontram-se lâminas obtidas por percussão indirecta (como 

as lâminas que cita de Poço da Gateira) e outras serão enquadradas nas grandes lâminas 

obtidas por pressão. Estas diferentes técnicas (e cronologias) fazem ruir o esquema de 

circulação estruturado nos grandes centros de poder dos vales do Guadiana e 

Guadalquivir mas é muito provável que a circulação das grandes lâminas não se 

centrasse exclusivamente na Estremadura. 

 

13.1.3. Rotas do simbólico: placas de xisto e artefactos votivos de calcário 

 

As trocas efectuadas nos finais do 4º milénio e inícios do 3º traduzem opções 

sociais e simbólicas, sendo difícil conceber os mecanismos de troca numa perspectiva 

estritamente economicista. Apenas o anfibolito teria importância crítica para as 

comunidades agro-pastoris de finais do 4º e inícios do 3º milénio, mas também não 

podemos extirpar da pedra polida um significado simbólico: presentes em forma 

utilitária ou figurada em contextos megalíticos, a força do machado seria seguramente 

bem maior do que a do mero instrumento. Não é discipienda a presença de uma teia de 

“trocas” do mundo simbólico, em artefactos que parecem apenas da esfera do simbólico 

e do sagrado. Mesmo nos povoados fortificados identificaram-se vários artefactos 

“ideotecnicos” provenientes de diferentes “áreas culturais”. As placas de xisto estão 
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presentes em valores residuais em muitos dos povoados fortificados estremenhos, 

denunciando proveniência alentejana: o xisto não existe na Estremadura, sendo 

seguramente admissível que tenha havido circulação, provavelmente, já sob a forma 

definitiva. Os recentes dados de Águas Frias apresentados por Victor Gonçalves e 

Manuel Calado no colóquio da UISPP em 20006, parecem configurar a primeira 

evidência de uma produção especializada, já denunciada pela presença de protótipos 

exactamente iguais em locais separados por centenas de quilómetros, como parece 

indicar o caso das placas de Cabacinhitos (Gonçalves, 1992). Já Cabeço do Pé da Erra 

havia evidenciado um contexto de produção destes artefactos votivos (Gonçalves, 1983-

1984). 

Em relação aos artefactos votivos de calcário, ainda não foi identificado um sítio 

paralelo a Águas Frias, é provável que o principal foco esteja situado na Estremadura. 

Esta presunção parte das leituras efectuadas há muito por V.S.Gonçalves ao salientar 

que “à medida que nos afastamos da Península de Lisboa, a diversidade das formas 

reduz-se significativamente” (Gonçalves, 1997, p. 202), sendo essa diversidade 

interpretada como foco principal, partilhando do mesmo fundo mágico-religioso do 

mundo mediterrâneo onde o calcário é privilegiado como matéria-prima para artefactos 

votivos. Para Joaquina Soares, no entanto, a diversidade tipológica dos artefactos 

votivos de calcário assume um diferente significado: “ (…) revela uma menor 

estandardização, facto que pode ser interpretado como expressão de uma maior 

fragmentação do poder, ou seja, como indício da existência de unidades socioterritoriais 

de menor escala, gozando de relativa autonomia” (Soares, 2003, p. 163). Ao invés do 

xisto não existe um condicionalismo da matéria-prima para os artefactos votivos de 

calcário, no entanto, a sua dispersão é relativamente restrita. A execução dos artefactos 

votivos de calcário não exigiria um nível de especialização na sua manufactura 

contrariamente ao que alguns autores propõem para as placas de xisto (Thomas, 2009). 

A “história” de placas de xisto e artefactos votivos de calcário, consubstancia 

distintas realidades: a circulação das placas de xisto começa no 4º milénio e prolonga-se 

pelo 3º mas a história dos artefactos votivos de calcário parece ser muito mais curta, 

surgindo apenas na primeira metade do 3º milénio, coincidindo com o aparecimento dos 

primeiros povoados fortificados e provavelmente deixando de circular antes da difusão 

das cerâmicas campaniformes.  
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13.1.4. A Estremadura na rota das redes de troca 

 
QUADRO 12.6 

REDES DE TROCA – ESTREMADURA 
Import Export 

Material Área Material Área 

Cobre Faixa piritosa  Sílex Alentejo 

Anfibolite Alto Alentejo Beiras 

Beiras (?) Sal ?? 

Pedra Verde Huelva  

Alto Alentejo 

Marfim África 

PXG Alentejo AVC Alentejo (?) 

 

Na análise específica das redes de troca podemos considerar duas grandes 

tendências: 

1. a Estremadura é essencialmente receptora, constituindo o sílex o único bem de 

origem regional a ser transaccionado em larga escala; 

2. as rotas de transacção posicionam-se fundamentalmente para Sul, apesar de 

algumas, escassas, evidências de relações com as Beiras. 

 
Fig. 13.6: Relações de troca de matérias-primas entre a Estremadura e o Sul do Tejo 

 

O próprio modelo de trocas traduz o sistema de organização social e territorial 

que existiria no Centro e Sul Peninsular.  

Para os vales do Guadiana e do Guadalquivir, foi proposto um sistema “proto-

estatal” no qual a redistribuição de bens teria um papel crítico (Nocete, 2001), 

propondo-se a mobilização de mão-de-obra para as grandes construções de recintos de 

fossos, fortificações e necrópoles bem como para os trabalhos agrícolas (Diaz-del-Rio, 

2004). 
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Apesar da desigualdade da base arqueográfica, ainda podemos considerar que a 

Estremadura corresponde a uma das áreas onde as redes de troca assumem um papel 

importante, sendo fundamentalmente ponto de chegada da circulação de materiais de 

uso quotidiano (anfibolito e cobre) e de verdadeiros materiais de excepção (marfim, 

pedra verde). Pode, finalmente, considerar-se a possibilidade das trocas se 

consubstanciarem não apenas em artefactos de excepção, mas também em bens 

perecíveis, de difícil detecção arqueológica (Diaz-del-Rio, 2004), nomeadamente o sal e 

outros produtos alimentares. 

Num território que, aparentemente, não evidencia grande hierarquização 

territorial, a Estremadura parece registar uma presença verdadeiramente disseminada 

dos bens exógenos na malha de povoados fortificados: o registo arqueológico de Penedo 

do Lexim e de Leceia não é muito diferenciado ao nível da presença de artefactos de 

“excepção” (em termos proporcionais), o mesmo não parece suceder nos territórios 

hierarquizados dos vales do Guadiana e Guadalquivir, para onde se propõe um modelo 

de centro / periferia. Se tomarmos como indicador a especialização e a posse de 

materiais de excepção, não encontramos grandes indicadores de hierarquização e 

divisão social de elites linhageiras, como tem sido proposto para o Sul Peninsular. 

Afastando a hipótese de expedições logísticas às fontes de matéria-prima e 

considerando que as trocas têm subjacente o domínio de novas tecnologias, existiria 

contacto entre as comunidades que habitavam nos povoados fortificados estremenhos 

com as que ocupavam o largo território entre o Guadiana e o Guadalquivir.  

As diferenças dos diversos “estilos” das culturas materiais da Estremadura 

parecem confirmar a individualidade e a territorialidade desta área geográfica, sem que 

possamos atribuir uma entidade étnica ou cultural. O contraste com as áreas adjacentes, 

nomeadamente a Sul, parece indicar que as comunidades seriam essencialmente 

formadas em continuidade com o Neolítico, embora seja possível admitir influências 

exógenas, ainda que não se detectem na Estremadura sinais de “colonos”. 

 

13.3. As comunidades campesinas da Estremadura. Revolução? O modelo de 
Sherratt revisitado 

 

“The development of economies based on secondary animal 
exploitation thus began as a mosaic of individual innovations, 
mostly in the semi-arid areas of the Near East. It was a response 
to the problem of adapting early forms of farming to new 
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environments, especially open landscapes where it was possible 
to maintain larger quantities of livestock. These innovations 
came together, during the period of rapid economic change (…) 

Sherratt, 1983, p. 100 

 

Quase três décadas após A. Sherratt ter publicado o primeiro ensaio, em que 

propunha a articulação de um conjunto de inovações agro-pastoris num modelo a que 

chamou “Revolução dos Produtos Secundários” (Sherratt, 1981), importa retomar o 

modelo teórico sucessivamente revisitado pelo próprio autor (Sherratt, 1972, 1973, 

1976, 1980, 1983; 1995; 2006), confrontá-lo com os novos dados arqueológicos 

recolhidos e aferir a sua eficácia à nossa escala de estudo. 

Segundo o esquema da “Revolução dos Produtos Secundários” de Sherratt, a 

exploração agro-pastoril teria conhecido duas fases. Numa primeira fase, 

correspondendo aos primeiros produtores no Próximo Oriente e à corrente de 

neolitização no restante território europeu, o principal objectivo da pastorícia seria a 

obtenção de carne em associação a práticas agrícolas marcadas pela horticultura restrita. 

Numa segunda fase, a expansão territorial associa-se a uma agricultura intensiva que 

necessita de melhorar a sua eficácia, sendo desenvolvidas novas técnicas como a 

utilização da tracção animal. Inicialmente o trilho para os campos de cereal e 

posteriormente o arado e o carro. A utilização intensiva dos recursos pastoris é também 

reflectida na exploração secundária do leite e da lã. Esta segunda fase é inexoravelmente 

associada a uma única área de invenção – o Próximo Oriente e a um momento 

cronológico bem determinado – meados do 4º milénio. 

O modelo teórico inicialmente avançado por Sherratt é naturalmente aferido nos 

vários textos publicados.  

 

Começando pelo leite e seus derivados. Nos textos iniciais de Sherratt. é 

acentuada a dificuldade de tolerância à lactose: intolerância nas comunidades asiáticas e 

africanas, tolerância mediana das populações mediterrâneas e o completo 

desdobramento da lactose em lactase pelas populações do Norte da Europa (Sherratt, 

1981, 1983). Esta explicação “biológica” entenderia a adopção do consumo do leite no 

Norte da Europa como consequência das carências de vitamina D das suas populações. 

Os critérios usados por A. Sherratt para a introdução tardia do consumo de leite são 

também culturais, considerando que, numa fase inicial da pastorícia, seria difícil o 

processo de recolha de leite (ainda sem cerâmica no PPNB) e apontando para a primeira 
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iconografia datar apenas do 4º milénio em Uruk (Sherratt, 1983). Nos textos mais 

recentes, a tolerância à lactose não é referida, admitindo que o consumo do leite possa 

recuar no Norte da Europa, face aos novos dados laboratoriais da equipa de M. Copley 

(Copley et al, 2003; 2005). 

Também na limitada esfera peninsular, “periferia dos grandes centros de 

invenção”, têm surgido alguns novos dados que de alguma forma vêm questionar o 

modelo e o balizamento proposto por Sherratt. Tal como sucede numa escala europeia 

(Copley et al, 2003), registam-se evidências que indicam que o consumo de leite 

poderia ter sido iniciado numa época mais recuada do que a que inicialmente fora 

proposta, em inícios do 4º milénio, como indica o caso paradigmático da anta de 

Dombate (Bello Dieguez e Carrera Ramirez, 1997) e em Ca l’Olliaire, sítio catalão 

datado de inícios do 4º milénio onde foram identificados resíduos de leite e de sal 

(Martin et al, 2005). O desenvolvimento de novas técnicas laboratoriais tem vindo a 

produzir sucessivas evidências de vestígios antigos de leite em recipientes: no Reino 

Unido surgem dados que apontam para a transição 5º/4º milénio (Copley et al, 2003), 

em meados do 5º milénio no Chasseense francês (Pétrequin et al, 2006) e nos Cárpatos 

no 6º milénio (Vigne e Helmer, 2007, p. 14). A análise dos resíduos orgânicos na 

cerâmica é, aliás, uma das escassas evidências admitidas como válidas por Sherratt 

(Sherratt, 2006).  

Existindo já as evidências de Dombate e Ca l’Olliaire, não temos nenhum 

motivo para “atrasar” o consumo de leite na Península Ibérica até ao 3º milénio, sendo 

prioritária a realização de um programa de análises químicas para recipientes cerâmicos 

desde o Neolítico antigo até ao 3º milénio. A questão das queijeiras sempre foi 

majorizada, mas ainda nunca foram objecto de um programa efectivo de análises 

químicas. No esquema de Sherratt, a introdução do consumo do leite seria efectuada 

inicialmente por “derivados secundários do leite”, como o queijo e o iogurte, sendo, por 

isso, a cronologia peninsular para o aparecimento das queijeiras perfeitamente 

consentânea com o modelo e a diacronia proposta. Face às novas descobertas, a base 

documental é escassa para defender um consumo generalizado de leite antes do 

aparecimento de queijeiras, mas esta inversão pode ser eventualmente equacionada. 

Neste momento, a única evidência que temos para a Estremadura é a introdução dos 

primeiros recipientes cerâmicos para fabricar queijo remonta ao início do 3º milénio, já 

no Calcolítico inicial, constatação bem clara para o Penedo do Lexim, o que não impede 
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admitir um prévio consumo de leite ou de queijo: refere-se apenas à utensilagem 

cerâmica específica, apenas desenvolvida no 3º milénio. 

A questão da idade de abate dos animais, foi complementarmente usada por 

Sherratt, como argumento para defender a introdução do leite numa fase avançada do 

Neolítico. São confrontados os dados da Cultura Pfyn e Cortaiilod onde a taxa de abate 

do gado regista que 40 a 80% dos indivíduos atingem a maturidade, a maior parte dos 

quais são fêmeas (Sherratt, 1983). Em recente análise efectuada por este autor, a idade 

de abate de animais continua a constituir indicador válido para a determinação de 

exploração do leite e da lã, mas ambíguo e discutível para a determinação de uso como 

força de tracção (Sherratt, 2006, p. 330). Contudo, o modelo das idades de abate 

defendido por Sherratt tem sido contrariado por diferentes abordagens (ao nível 

paleogenético e com a amplificação de amostragens) em que se coloca a hipótese que o 

abate de indivíduos muito jovens de gado bovino se integrar numa estratégia pecuária, 

uma vez que “unlike sheeps and goats, which can be milked even when the young are 

dead or have been killed, cows need their claves presence to release their milk” (Vigne e 

Helmer, 2007, p. 26). Segundo o modelo de Vigne e Helmer, a pastorícia começaria 

justamente com o intuito de recolha de leite na primeira metade do 9º milénio, sendo a 

caça a principal fonte de captação de carne e apenas em meados do 8º milénio se 

processaria o consumo maioritário de gado doméstico. A proposta de Vigne terá 

contudo de ser confirmada, correspondendo a uma nova perspectiva de análise.  

À escala peninsular dispomos ainda de poucos dados para aferir correctamente a 

questão da idade de abate dos animais. Como foi referido para o Penedo do Lexim, 

regista-se a alteração do padrão de abate entre a fase 1 (Neolítico final / Calcolítico 

inicial) e a fase 3 (Calcolítico pleno). Esta alteração parece consentânea com o modelo 

de Sherratt até porque se trata de ovinos / caprinos, onde o modelo de Vigne não pode 

ser aplicado. Parece assim evidenciada a alteração de práticas pastoris na transição 

Neolítico final – Calcolítico, embora nada infirme a possível utilização do leite em fases 

anteriores.  

Em Leceia, não se registou esta tendência de abate no gado ovino / caprino, mas 

podemos encontrar paralelos para Penedo do Lexim em outros sítios como Arenal de la 

Costa ou Terrera Ventura (Perez Ripoll, 1999, p. 98). Numa análise comparativa entre 

vários conjuntos faunísticos (Zambujal, Jovades. Valencina, Ereta, Cerro de la Virgen, 

Niuet, Terrera Ventura, Arenal de la Costa), M. Perez Ripoll verifica que não existe um 

padrão único de “sacrifício”, mas dois padrões sobrepostos: um mais direccionado para 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico final e Calcolítico da Península de Lisboa                                                             645 

a exploração láctea, com níveis de abate semelhantes aos que se registam em Penedo do 

Lexim (e Zambujal) e outro orientado para a exploração da carne, como se regista em 

Leceia. Esta perspectiva terá de ser confirmada com a conclusão dos estudos 

arqueozoológicos e com o estudo dos conjuntos cerâmicos, nomeadamente as 

queijeiras, extremamente abundante no Penedo do Lexim (132 fragmentos), embora 

uma vez mais, escasseiem os parâmetros de comparação. 

 

Também a génese da força de tracção, nomeadamente do arado, tem sido 

recentemente questionada por algumas evidências arqueológicas recolhidas nas últimas 

décadas.  

O arado e a roda constituem efectivamente o eixo central do modelo teórico de 

A. Sherratt e foi justamente a busca de um modelo explicativo para o aparecimento do 

arado, que originou a conceptualização da “Revolução dos Produtos Secundários”.  

 
Fig. 13.5: Modelo explicativo de Sherratt para a rápida “difusão” do arado na Europa (Sherratt, 2006, p. 352) 

 

Na sequência da expansão demográfica e territorial que surge após o 

aparecimento das primeiras comunidades agro-pastoris, num processo que V.S. 

Gonçalves denominou de “enxameamento”, registou-se a ocupação de terras com menor 

qualidade. O aparecimento da tracção animal, neste processo, constitui um factor 

crítico, e nas palavras de Sherratt, terá evitado a “crise que ameaçava a agricultura na 

Europa” (Sherratt, 2006, p. 353). 
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Fig. 13.6: Hipóteses de origem da tracção animal segundo P. Pétrequin (Pétrequin et al, 2006. P. 364) 
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O “complexo da tracção” inclui a utilização de gado bovino adulto e castrado, a 

atrelagem dupla, o jugo e o timão. De acordo com o modelo defendido por Sherratt, o 

início da tracção teria sido encetado com o trilho, perspectiva também advogada por 

outros autores. O trilho servia para debulhar e seccionar a palha do trigo, a qual serviria 

posteriormente de alimento ao gado de tracção.  

Sendo difícil encontrar indícios de trilhos de madeira no território peninsular, as 

evidências centram-se nos componentes de sílex que lhe estariam agregados. A questão 

da presença de lâminas mesiais muito uniformes (Gutierrez Saez, 1998) tem vindo a ser 

questionada, podendo ser avançadas hipóteses de uso como elementos de foice ou 

elementos de um tribulum. Os casos de estudo etnoarqueológico e de traceologia e 

fitologia indicam que o trilho incorporaria lâminas direitas, rectilíneas e finas, com 

contextos arqueologicamente documentados dos finais do Neolítico – Calcolítico no 

território europeu (caso Bulgária, Karanovo III e Dolnoslav, França – Forlaquier la 

Fare), embora surjam em momentos mais recuados no Próximo Oriente, no PPNB 

(Anderson, 2006). No Penedo do Lexim, estas lâminas seccionadas por pressão 

encontram-se documentadas, sendo contudo necessário proceder ao seu respectivo 

estudo traceológico. 

A partir do trilho, o sistema de atrelagem ter-se-ia desenvolvido para os arados, 

existindo à escala europeia claramente várias tradições de tipologias de arado, o que de 

alguma forma infirma uma única origem do arado. 

A explicação do aparecimento da roda e da sua circunscrição à esfera euro-

asiática é também complexa. A sincronia da roda e do arado é fundamentalmente 

sustentada pela iconografia, nomeadamente nos painéis de Valcamonica e nas gravuras 

de Uruk existindo ainda alguns indicadores radiocarbónicos. A explicação desenvolvida 

por Sherratt para explicar a simultaneidade da origem da roda e do arado é contudo 

bastante frágil, estando sustentada exclusivamente na iconografia: no Sul da 

Mesopotâmia, perante a escassez de sílex para incorporar trilhos, seriam construídos 

carros, autênticas “máquinas debulhadoras”.  

Na Europa, têm sido recentemente encontrados em meios húmidos (Alpes, 

Polónia) rodas em excelente estado de conservação, ascendendo a 20 o número de rodas 

já identificadas, permitindo uma aproximação mais rigorosa a uma realidade apenas 

antevista por representações iconográfica (Pétrequin et al, 2006). Neste caso, a 

evidência arqueológica do Próximo Oriente é consideravelmente mais frágil. Não 

existindo os contextos lacustres europeus, e sendo difícil a aplicação de parâmetros 
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osteológicos, a leitura centrada na iconografia aponta para uma quase simultaneidade 

entre Europa e Próximo Oriente. 

É justamente na iconografia que encontramos a única evidência de um arado (e 

de um carro?) no actual território português, o painel de Santiago do Escoural constitui 

uma representação pictórica de grande expressividade, com paralelos claros em 

Valcamonica. O arado de Santiago do Escoural encontra-se contudo “isolado” como 

única representação visual da introdução do arado, mau grado as tentativas falhadas de 

associar a “hache charrue” megalítica ao arado. 

A questão da tracção animal na Península Ibérica foi contudo reequacionada 

recentemente com a identificação do sítio do Neolítico antigo de La Draga, no Lago 

Banyoles. Neste sítio catalão, a matéria orgânica conserva-se excepcionalmente, 

permitindo a preservação de artefactos de madeira que foram interpretados como jugos 

(Tarrus et al, 2006). Curiosamente, os jugos tradicionais da Catalunha (finais do século 

XIX, inícios do século XX), apresentam grandes semelhanças com as peças de madeira 

de La Draga, apesar dos autores realçarem a sua aparente fragilidade. A análise do vasto 

conjunto faunístico não revela padrões de abate que privilegia os indivíduos adultos, 

embora se registem patologias de deformação óssea da tracção, nomeadamente orifícios 

na zona occipital do crânio que são associadas ao uso dos jugos. Considera-se contudo 

que o número de cabeças de gado de trabalho não deveria ser muito elevado, face à 

ausência de mudança de padrão de abate, privilegiando-se a exploração da carne (idem, 

ibidem, p. 30). Sherratt classifica as peças de La Draga como “joug hypothetique” 

(Sherratt, 2006, p. 334), salientando que a excentricidade de casos ambíguos e precoces 

como o deste sítio não questiona o modelo global. Também Jean Guilaine reproduz a 

peça de La Draga, classificando-a como “jugo interrogado” (Guilaine, 2003, p. 146) 

mas interroga-se como teriam sido edificadas construções complexas como as long 

houses neolíticas ou construções como as de Göbekli Tepe sem o recurso à roda 

(Guilaine, 2005). Se tomarmos a Mesoamérica como exemplo podemos encontrar 

paralelos para grandes construções sem a introdução da roda. 

Para além dos jugos, arados, rodas e das suas representações iconográficas, é na 

análise dos restos faunísticos que poderemos encontrar uma base de estudo para o 

Calcolítico estremenho, neste caso, em nítida vantagem perante outras áreas onde a 

matéria orgânica não se conserva. A questão da tracção animal no Calcolítico 

estremenho é uma questão central para este estudo. Equacionei a hipótese de obter uma 

junta de animais que ainda tinha efectuado tracção animal em Mafra para poder efectuar 
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a confirmação com os restos faunísticos recolhidos no Penedo do Lexim. Desta forma 

procurava-se ter um conjunto comparativo que tivesse sofrido o mesmo tipo de impacto, 

num solo que é frequentemente muito pesado e com relevo agitado. Contudo, não foi 

possível prosseguir este ensaio, devendo ser salientado que neste momento é muito 

escasso o gado de trabalho ainda em laboração na área estremenha. Por outro lado, no 

conjunto de ossos já analisados, o número de bovídeos é muito reduzido, situação que 

encontra paralelos em outros sítios como nos fortins de Los Millares ou em La Junta de 

Los Rios e que pode ser explicado por motivo de ordem “social” e não exclusivamente 

pela “economia”. 

Curiosamente, os estudos arqueozoológicos de Leceia revelam uma situação 

aparentemente contraditória: é no Neolítico final que se regista a presença mais 

representativa de bovídeos. Esta importância foi associada à exploração da sua força de 

tracção: “a primazia dos grupos dos grandes bovídeos, no Neolítico final não se pode 

explicar apenas pelo seu interesse alimentar, devendo relacionar-se com o 

aproveitamento da sua força de tracção na agricultura (arado) e no transporte de pessoas 

e mercadorias (carro)” (Cardoso e Detry, 2001/2002). No entanto, a idade de abate 

revela uma progressiva estratégia de manutenção dos bovídeos, levando os autores a 

concluir que “no Neolítico final (…) eram abatidos mais frequentemente para a 

alimentação, enquanto que, no Calcolítico, passaram a ser usados mais intensamente na 

tracção (Cardoso e Detry, 2001/2002).  

Nos conjuntos calcolíticos peninsulares, onde se efectuou um estudo dos padrões 

de abate (Perez Ripoll, 1999) verificou-se que, tendencialmente, os animais mais velhos 

correspondem a mais de 50% do conjunto. Zambujal e Valencina de La Concepción 

fogem desse parâmetro, referindo-se a hipótese de “criação de vitelas” (idem, ibidem, p. 

97). Em alguns sítios, os animais mais velhos apresentam valores bastante elevados, 

como em Cerro de la Virgen, Ereta del Pedregal, Arenal de la Costa e Jovades. 

Referem-se ainda malformações nas extremidades de exemplares de Cerro de la Virgen, 

Valencina, Zambujal, Jovades e Niuet. Os dados de Leceia não produziram dados 

precisos (Cardoso e Detry, 2001/2002), ainda que deva ser realçado que a metodologia 

usada para os conjuntos de ovinos e caprinos do Penedo do Lexim (Moreno Garcia, 

2003) e para os estudos efectuados sobre ovinos/caprinos e bovídeos para os sítios 

citados (Perez Ripoll, 1999) foram baseadas nas mandíbulas, enquanto os de Leceia 

foram baseados nos ossos longos (Cardoso e Detry, 2001/2002, p. 146). O caso de 

Leceia assume uma importância especial, uma vez que a confrontação das idades de 
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abate na sequência de ocupação deste sítio, poderia confirmar e afinar a evidência 

identificada para os ovinos / caprinos de Penedo do Lexim.  

Infelizmente esta leitura não pode ser alargada para os povoados fortificados e 

para os recintos de fossos do Sul de Portugal: a matéria orgânica é escassa e escassos os 

estudos arqueozoológicos. O conjunto de Sala nº 1 (Vidigueira) assume também uma 

importância fulcral, considerando a boa preservação da matéria orgânica e a presença de 

uma sequência de ocupação que cruza finais do 4º / 3º milénio (Gonçalves, 1987). 

 

Em relação à lã, Sherratt refere as dificuldades na sua detecção, uma vez que as 

fibras vegetais se conservam em solos alcalinos como os contextos alpinos, enquanto a 

lã apenas se conserva em solos ácidos, como os pântanos da Norte da Europa (Sherratt, 

1983, p. 93). Torna-se assim muito difícil atestar a introdução das fibras animais até 

porque muitos dos indicadores se podem tornar equívocos. P. Pétrequin e equipa 

referem a presença de impressões de pelo de ovelha em cerâmicas desde meados do 5º 

milénio (Pétrequin et al, 2006), mas nada indica que se trate propriamente de lã. 

Também a presença de fusaiolas no registo arqueológico é algo equívoca, uma vez que, 

quando presente em contextos húmidos, as fusaiolas revelam a presença de linho ao 

invés de lã (Pétrequin et al, 2006, p. 389).  

Os exemplos citados por A. Sherratt são também frágeis, citando-se contextos 

arqueológicos de escavação precoce como o monumento alemão de “Spirzes Hoch” e 

recolhas nos pântanos do Norte da Alemanha (Sherratt, 1983). Esta escassez de dados e 

a sua cronologia mais tardia levam Sherratt a colocar a lã no terminus do processo da 

“Revolução dos Produtos Secundários”, num momento mais avançado do 3º milénio. 

Jean Vigne associa a questão da lã (e do leite) numa perspectiva mais ampla da 

domesticação e melhoramento genético das espécies. Com as primeiras domesticações 

no PPNB sucedem-se as alterações morfológicas das espécies, sendo a mais evidente a 

redução da dimensão, possivelmente o melhoramento das capacidades leiteiras e 

eventualmente a alteração da sua pelagem. Cabras e ovelhas apresentam velo composto 

por pêlo espesso, que nas espécies selvagens é mais curto e espesso, dificultando o seu 

aproveitamento. O aparecimento de cabras com pêlo mais comprido remonta, para J. 

Vigne, a 3000 a.C. nas primeiras representações iconográficas mas existem alguns 

indícios mais antigos em Çatal Höyök.  

Em finais do 4º milénio, com a alteração da idade de abate dos animais sugere-se 

a utilização da lã, mas é apenas na Idade do Ferro que surge a primeira lã fina (20 
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micron: merino), média (20-40 microns: norfolk) e espessa (40 a 50 microns: 

cotsworld). (Vigne, 2005). O caso de Ötzi é paradigmático: com uma cronologia de 

finais do 4º milénio, nenhuma das peças de vestuário identificadas (calças, calção, 

gorro, casaco…) foi produzido com tecido de fibras vegetais ou animais, tendo sido 

integralmente fabricada com couro curtido e ervas entrançadas (Fleckinger, 2009, p. 

61). 

Podemos considerar que a exploração da lã pode ter sido iniciada na Europa ou 

no Próximo Oriente mas genericamente, no Neolítico, eram preferidos outros materiais 

para o vestuário, nomeadamente as fibras vegetais.  

No registo arqueológico peninsular as evidências centram-se naturalmente nos 

pesos de tear, tendo já suscitado diversas propostas de funcionamento dos teares (Diniz, 

1993; Boaventura, 2001). Há autores que afastam uma funcionalidade relacionada com 

a tecelagem para os componentes de argila perfurados (Kunst, 2007). Até ao momento, 

as evidências de utilização destes artefactos cerâmicos como componentes de tear 

parecem corresponderem à leitura mais plausível, ainda que não seja possível indicar o 

tipo de tecelagem praticada: lã ou linho. As únicas evidências de tecelagem conhecidas 

remetem-nos para o linho, com as necrópoles de Monchique, mas considerando a 

alteração do padrão de abate de ovinos e caprinos, na transição Neolítico final / 

Calcolítico inicial, parece plausível que a utilização da lã pudesse ser sido encetada 

nessa época. Em Vila Nova de São Pedro também foram recolhidos abundantes 

vestígios de linho (Paço, 1952; 1953), evidência directa da utilização desta planta para o 

fabrico de fibras vegetais. 

A diferenciação tipológica entre os pesos de tear do Alentejo e os da 

Estremadura parece evidenciar a importância social e ideológica que os materiais 

tecidos (em lã ou em linho) assumiam para as comunidades contemporâneas. Pétrequin 

associa os tecidos com as estelas alpinas, os quais apresentam representações de tecidos 

com franjas, nomeadamente a estela de Borno 1, com tecido em xadrez, já denunciando 

a utilização de tintagem dos tecidos (Pétrequin et al, 2006). Numa fase mais tardia, 

campaniforme, as estelas antropomórficas integram mesmo elementos em xadrez que 

são interpretados como vestimentas (Petrequin et al, 2006, p. 391). Resta saber se os 

motivos das placas de xisto portuguesas não podem envergar as “vestimentas da deusa” 

em tecido…  

Independentemente destas interpretações, de difícil sustentação teórica, é claro 

que o processamento de tecidos constituiria elemento de valorização social das elites, 
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assumindo porventura “estilos regionais”, distintos ao nível dos tecidos e dos teares, 

como parecem indicar as marcadas diferenças tipológicas entre os pesos de tear em 

crescente alentejanos e os pesos placa estremenhos. A decoração de vários pesos de tear 

estremenhos evidencia a sua importância “ideotécnica”, associando mesmo sinais do 

sistema simbólico. A individualidade dos pesos de tear em crescente face ao restante 

território permanece uma questão em aberto: os pesos de tear estremenhos assemelham-

se mais ao sistema de suspensão e ao número de componentes que se registam noutras 

áreas, como nas Beiras. Desconhecemos os sistemas de funcionamento destes teares, 

mas numa quantificação estrita, mais uma vez, a Estremadura está em desvantagem com 

o Alentejo: são muitíssimo mais abundantes as evidências de componentes de tear a Sul 

do Tejo, concentrando-se em área específicas dos habitats como em Santa Justa.  

Regressando aos reportórios faunísticos, verificamos que na Estremadura os 

ovinos e os caprinos apresentam sempre valores elevados de ovis / capra entre 36 a 48% 

das espécies domesticadas: é o caso de Leceia, Zambujal, Penedo do Lexim. No 

Alentejo, as presenças destas espécies são mais reduzidas, entre 13 a 18% em Porto 

Torrão, Mercador (Davis e Moreno Garcia, 2007), circunstância confirmada em Monte 

da Tumba (Antunes, 1987). O domínio do porco no Alentejo parece assim uma 

exploração agro-pastoril de montado, onde a “revolução dos produtos secundários” teria 

um impacto mais reduzido.  

Simon Davis e Marta Moreno propõem a existência de diferentes estratégias de 

subsistência nas duas áreas (Davis e Moreno Garcia, 2007), registando-se no Alentejo 

uma economia de montado de porco, com menor impacto na paisagem, envolvendo um 

povoamento com mais mobilidade em associação a uma maior importância da caça 

(veado e cavalo). Os contextos analisados no Alentejo referem-se a diacronias mais 

tardias, tornando-se necessário confirmar esta linha de investigação em cronologias 

mais antigas, nomeadamente no Neolítico final / Calcolítico inicial. Numa leitura crítica 

à proposta de S. Davis e M. Moreno, J. L. Cardoso refere o determinismo ambiental 

como possível causa das diferenças registadas entre a Estremadura e o Alentejo, 

(Cardoso, 2007, p. 116) e cita outros contextos que deveriam ser considerados como os 

conjuntos faunísticos de Monte da Tumba e Porto das Carretas. A generalização dos 

modelos é sempre arriscada, e mesmo na Estremadura encontramos casos como a 

Fórnea, onde os resultados faunísticos indicam que a amostra analisada regista a 

importância do porco, espécie mais abundante neste sítio arqueológico (von den Driesh, 

1973). 
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A maior abundância de ovinos e caprinos na Estremadura e a existência de 

abundantes indícios de processamento das fibras no Alentejo podem indicar um sistema 

complementar, mas a investigação arqueozoológica e paleobotânica está ainda num 

estado muito incipiente para poder sustentar essa afirmação. Na realidade, podemos 

considerar a falta de uniformidade das práticas pastoris (Harrison e Moreno, 1986, p. 

71), consubstanciando um “policultivo ganadero” (idem, ibidem), modelo suportado por 

comparação entre fontes históricas e um conjunto faunístico do 3º (e sobretudo) do 2º 

milénio. De acordo com as fontes históricas setecentistas, nas montanhas de Burgos 

haveria comarcas que se dedicavam aos produtos lácteos de bovídeos, outras a criar 

cavalos, ou ainda ovelhas para produção de lã e cabras para o leite (idem, ibidem, p. 

76). A comparação com um modelo histórico tem de ser equacionada com prudência: as 

trocas de matérias-primas ou de produtos estão bem documentadas mas as trocas de 

alimentos de consumo diário (que não produtos exóticos) dificilmente se podem aplicar 

às sociedades calcolíticas. 

A questão dos equídeos, equacionada por A. Sherratt, é inicialmente associada à 

Revolução dos Produtos Secundários, ainda que se refira o seu carácter mais tardio e a 

sua difusão marginal na Europa (Sherratt, 1983). Constitui parte da segunda fase da 

“Revolução Neolítica”. A domesticação do cavalo e do burro, extensamente analisada 

na publicação na World Archaeology (Sherratt, 1983), é praticamente ignorada no 

derradeiro texto escrito sobre a Revolução dos Produtos Secundários (Sherratt, 2006). 

Os novos dados parecem confirmar a domesticação mais tardia do cavalo, 

contemporânea com a generalização das cerâmicas campaniformes, apesar de alguns 

autores defenderem uma maior antiguidade, como sucedeu para o sítio de Dereivka 

(Ucrânia). Neste sítio com cronologia do 5º milénio a.n.e. foi apontada uma 

domesticação precoce do cavalo, mas o padrão existente nas taxas de abate indica 

consumo e não domesticação (Chaix, 2004).  

Recentemente, autores como R. Arbogast têm apontado possíveis focos de 

domesticação do cavalo no Sul de Espanha e no Centro de Portugal, mas os dados não 

são conclusivos. O cavalo está presente em vários contextos calcolíticos do Sul de 

Portugal, incluindo no Penedo do Lexim, tendo sido salientada a maior importância 

relativa do cavalo no Alentejo do que na Estremadura (Davis e Moreno, 2007). Os 

estudos morfometricos efectuados por J.L. Cardoso para as falanges decoradas indicam 

contudo que se trata de exemplares selvagens (Equus ferus przelwaski?), 

correspondendo ao cavalo que povoaria a Península Ibérica no Plistocénico (Cardoso, 
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1995). Os exemplares presentes nos povoados calcolíticos corresponderiam 

provavelmente a práticas cinegéticas de um animal com elevado aporte de carne. Deve, 

no entanto, ser realçado que existe uma tendência para o aumento gradual da 

importância do cavalo em vários sítios, nomeadamente no Penedo do Lexim, Leceia e 

na Rotura. Na análise desta tendência de crescimento, Joaquina Soares enfatiza o papel 

do cavalo como potenciador do alargamento da escala de organização económica, social 

e política (Soares, 2003, p. 184). 

Apesar de todas as evidências indicarem que a domesticação dos equídeos teria 

ocorrido numa fase avançada do 3º milénio, a domesticação do burro e do cavalo no 

Próximo Oriente e nas Estepes Pônticas, é associada por Sherratt à emergência da 

“Revolução Urbana”. Na Mesopotâmia, tal como na “Revolução Neolítica” no Levante 

ter-se-ia congregado o reagrupamento dos vários componentes da “Revolução dos 

Produtos Secundários” (incluindo o cavalo), formando um sistema complexo que 

originaria o inicia do urbanismo.  

O cavalo teria assumido um papel potenciador na introdução do “complexo da 

tracção”, o qual está inexoravelmente ligado ao bovídeos e ao trabalho agrícola e não ao 

transporte.  

 

É a agricultura intensiva que, no modelo de Sherratt, teria despoletado o 

aparecimento do complexo de tracção. Vários componentes da Revolução dos Produtos 

Secundários conheceram recentemente novos avanços na base arqueográfica, mas a 

questão da agricultura intensiva permanece pouco clara. Apesar do paralelo efectuado 

por Sherratt entre a ligação Revolução dos Produtos Secundários – Revolução Urbana e 

o binómio Revolução Agrícola – Revolução Industrial do século XVIII (Sherratt, 2006), 

o modelo teórico não é sustentado por um conjunto de evidências claras.  

Segundo esta perspectiva, a introdução das árvores de fruto como a oliveira e a 

vinha, corresponderia a uma segunda geração de domesticação (idem, ibidem) 

equivalente à dos equídeos. As colheitas arbóreas estão associadas a um investimento de 

longo prazo que assume também um valor “comercial”, tal como a lã, consubstanciando 

uma economia agro-pastoril complexa. Paralelamente é referida a utilização de espécies 

exóticas como o aipo, a salsa e o funcho, documentados para contextos do Calcolítico 

inicial na Suiça e na Alemanha (Lichardus, 2007, p. 16). 

O mosaico de soluções apresentadas para o desenvolvimento da agricultura do 

Próximo Oriente, Europa Mediterrânea e Europa Temperada é distinto do carácter 
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estritamente difusionista e centrada num único foco que é apresentado para a difusão do 

complexo da tracção (Sherratt, 1995). E no entanto, o modelo de base é comum a toda a 

“Eurásia”: seria a expansão territorial para solos com menor produtividade que 

originaria a cultura extensiva e o recurso a novas técnicas como o arado. É justamente 

esta dinâmica que explica o processo de enxameamento identificado por V.S. Gonçalves 

a partir das suas escavações no Alto Algarve Oriental.  

A recente proposta de F. Nocete, que defende a especialização de povoados 

como Cabezo Juré ou La Junta e a total dependência de outros povoados para 

providenciar a sua alimentação, não parece plausível para sociedades pré-urbanas 

(Castro Martinez et al, 2003), sendo também pouco provável a vocação “militar e 

comercial” de Zambujal, com a sua reduzida expressão agro-pastoril (Kunst, 1995). Na 

realidade, é ainda muito limitado o suporte paleoambiental para o 4º e 3º milénio, mas 

independentemente da base documental, o modelo teórico pressupõe um nível de 

interacção regional de sociedades pré-urbanas ou proto-estatais. 

A presença dos componentes desta complexa economia agro-pastoril na 

Península Ibérica, nomeadamente a questão das árvores de fruto como a videira e a 

oliveira permanece pouco clara, especialmente em Los Millares (Rodriguez Ariza, 

Vernet, 1991), onde não é evidente que a Olea europaea corresponda a uma produção 

efectiva de azeite. Enquanto a Estremadura assume importância fundamental para aferir 

a vertente “secundária” da domesticação animal, face ao bom nível de preservação das 

faunas e a um número significativo de publicações, na questão agrícola são escassos os 

elementos, sendo prioritária a prossecução de projectos de reconstituição das práticas 

agrícolas do 3º milénio.  

A escassez de elementos “indirectos” para uma caracterização das práticas 

agrícolas dos povoados calcolíticos estremenhos dificulta ainda mais esta leitura. A 

informação publicada é deficitária, mas tudo indica que os artefactos relacionados com 

o processamento do cereal (moagem) sejam consideravelmente mais abundantes no 

Alentejo do que na Estremadura. Também os recipientes cerâmicos registam diferenças 

consideráveis nas formas presentes nas duas áreas (Soares, 2003), sendo restrita a 

presença de pratos. A introdução e disseminação do prato é para V.S. Gonçalves, 

reflexo de novos hábitos alimentares, em que aumenta o papel dos hidratos de carbono 

provenientes dos cereais e das leguminosas e eventuais “ensopados para consumo de 

grupos (Gonçalves, 1989).  
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Tal como sucede com a pastorícia, verificam-se provavelmente diferenças nas 

práticas agrícolas, podendo ser proposta uma explicação de natureza ambientalista, 

como a que J.L. Cardoso avança para explicar a importância do porco no Alentejo ou 

uma explicação cultural, ou ainda, mais provavelmente, a configuração de uma 

realidade sócio-económica distinta. 

Para Vila Nova de São Pedro, foi possível efectuar uma primeira caracterização 

das práticas agrícolas (Paço, 1952; 1953; 1954). Apesar do registo arqueológico 

insuficiente de Vila Nova de São Pedro, verifica-se que o trigo e a cevada terão sido 

encontrados em “grandes depósitos, dentro da muralha ou fortificação central (muralha 

I), no que parece ter sido o primeiro nível de ocupação” (Arnaud e Gonçalves, 1995, p. 

24). Também as sementes de linho teriam sido identificadas numa área concentrada, 

evidenciando práticas de armazenamento. O aparecimento disseminado da fava e das 

bolotas por todo o povoado parece consubstanciar outra realidade, de uso generalizado, 

parecendo existir uma concentração dos produtos cerealíferos no reduto central do 

povoado. No vale do Guadiana, entre os múltiplos recintos de fossos que têm sido 

recentemente identificados, seria importante aferir a presença de áreas de 

armazenamento, visto não existirem indícios (publicados) dos mesmos para os 

povoados fortificados contemporâneos. Regressando ao modelo de um estado “pristino” 

defendido por F. Nocete e outros autores para o Sul Peninsular, a identificação de áreas 

de armazenamento seria fundamental para sustentar o modelo integrado dos grandes 

centros de poder como Marroquíes Bajos, Valencina ou Perdigões. 

 

Os dados recolhidos nas últimas décadas parecem fragmentar de alguma forma o 

“pacote” tão laboriosamente articulado por A. Sherratt. É certo que, tal como o autor 

defende, o todo é mais importante do que os componentes e que dificilmente 

encontramos evidências dos vários elementos enunciados (leite, tracção, lã, cavalo, 

agricultura intensiva) numa mesma região, denunciando a fragilidade de um registo 

arqueológico com diferentes níveis de preservação. Mas o conceito de um processo de 

domesticação “bifásica”, numa primeira etapa estritamente ligada à carne e apenas 

numa segunda fase relacionada com os recursos lácteos e com a tracção, não pode ser 

estabelecido com tanta rigidez na faixa dos 3500 a.n.e. As evidências de Dombate e La 

Draga são, à escala peninsular, bons exemplos da inoperância da separação tão clara 

entre as duas etapas. 
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A designação “revolução” aplicada ao aparecimento das primeiras comunidades 

produtoras parece desajustada face à lentidão do processo e à complexidade dos 

mecanismos de contacto, troca, colonização e aculturação (Guilaine, 2003. Do mesmo 

modo não é fácil usar esse rótulo para as fases subsequentes das comunidades 

neolíticas. É também difícil (se não impossível) encontrar efectivos horizontes de 

ruptura, existindo grandes continuidades ao longo da diacronia. 

“La Révolution des products secondaires a-t-elle existé?», perguntava-se A. 

Sherratt no final de uma extensa monografia dedicada ao tema, onde surgiam, de todas 

as partes da Europa novas evidências arqueográficas da precocidade do leite e da 

tracção. 

Efectivamente parece que existiu. Mas não com o carácter historicista, centrado 

num centro e numa periferia, congregando todos os elementos em análise. Parece 

plausível que a origem da tracção animal tenha um modelo de aparecimento centrado 

numa área específica, quer esteja centrada num ponto único como defende Sherratt para 

a Mesopotâmia, quer esteja situado nos Urais como defende Matuschik ou quer se 

tratem de vários centros de invenção contemporâneos como defende M. Vosteen, com o 

aparecimento simultâneo e autónomo na Mesopotâmia e na Europa TRBK, na 

Alemanha do Norte e na Polónia (Pétrequin et al, 2006). 

As novas evidências laboratoriais parecem confirmar que o leite começou a ser 

consumido muito precocemente, não sendo possível a separação taxativa de uma fase 

produtora pré-lactea. A domesticação não pode ser reduzida a uma competência técnica 

como a cerâmica, a pedra polida ou a metalurgia. A domesticação é claramente um 

processo social, cognitivo, de “tentativa e erro”, onde a exploração da carne, assim 

como o consumo do leite, da lã e a força de tracção provocaram um processo muito 

lento de alteração morfológica das espécies animais. Tudo indica que outros ungulados 

tenham sido objecto de tentativas de domesticação, tendo contudo o “produto final” 

ficado essencialmente restrito ao conjunto ovelha-cabra-porco-vaca. 

Não podemos separar com clareza, a questão dos “produtos secundários” (lã e 

leite) do complexo da tracção, mas o processo não parece tão rápido como Sherratt o 

colocou inicialmente.  

Provavelmente, o leite terá sido consumido em épocas mais recuadas. A 

intensificação do seu consumo só terá ocorrido em finais do 4º milénio, 

consubstanciando mesmo o aparecimento de utensilagem cerâmica específica como as 

queijeiras. 
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Não é improvável que para algumas construções de grande dimensão possa ter 

sido utilizada a tracção animal, mas o aparecimento do sistema técnico surge já numa 

fase mais avançada do 4º milénio. 

Além dessas considerações, que matizam a clivagem da transição 4º / 3º milénio, 

também parece pouco plausível considerar que apenas foram efectuadas duas 

“diásporas” a partir do Próximo Oriente, a primeira com o PPNB e a segunda nas 

vésperas da Revolução Urbana. Nos quase 3 mil anos que separam estes dois 

momentos, circularam ideias, pessoas (e animais), por via terrestre quer por via 

marítima.  

Estas considerações tanto podem ser aplicadas em termos genéricos ao território 

Europeu como ao caso da Península Ibérica e da Estremadura. 
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CAPITULO 14.  
NORTE – SUL - ESTE – OESTE. AS CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

 

Numa perspectiva positivista, é expectável que, após seis anos de trabalhos de 

campo e outros tantos de gabinete, volvidas tantas páginas escritas (e tantas por 

escrever), se enunciem as principais conclusões deste trabalho e se apresente o modelo 

que a autora defende para a interpretação da problemática em estudo, numa perspectiva 

neo-evolucionista do conhecimento científico. 

Numa perspectiva pós-moderna, a explicação é preterida à compreensão, 

enunciando-se os diversos cenários explicativos. A autora coloca-se aqui como o 

principal eixo de um corpo explicativo centrado na sua formação teórica ambos 

naturalmente decorrendo do seu percurso pessoal de aprendizagem e reflexão. 

 

Os dados e os modelos 

Os modelos interpretativos para compreensão das sociedades camponesas do 3º 

milénio têm-se sucedido desde finais do século XIX, e considero que a principal 

contribuição deste trabalho é, de facto, o estudo monográfico do povoado fortificado do 

Penedo do Lexim.  

A investigação do 3º milénio na Estremadura tem sido, de alguma forma, refém 

da abundância e da exiguidade dos dados. Abundância de referências bibliográficas, de 

investigadores que aqui efectuaram trabalhos arqueológicos e de (re)leituras dos dados. 

Exiguidade de estudos monográficos, de publicações “científicas”, da aplicação de 

estudos interdisciplinares e de novos trabalhos de campo. Estas lacunas levam assim a 

uma interpretação que se encontra quase exclusivamente centrada em dois sítios – 

Zambujal e Leceia, ângulo muito restrito e que pode propiciar leituras condicionadas. 

A morosidade de uma empreitada de estudo de um sítio, com estas 

características, não permitiria obter em tempo útil uma amostragem que permitisse obter 

uma visão “definitiva” do sítio, ao nível da sua história de ocupação e da sua morfologia 

construtiva. Na realidade, a história das pesquisas no Penedo do Lexim começou no 

século XIX e já cruzou três séculos, sendo certo que o século XXI ainda vai 

proporcionar muitos novos dados para interpretar o sítio, com ou sem novos trabalhos 

de escavação. 
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Do enorme manancial de documentação recolhida neste sítio arqueológico, aqui 

parcialmente apresentado, destacam-se alguns contributos para o “progresso” da 

pesquisa.  

Em primeiro lugar, Penedo do Lexim confirma a diversidade de tipologias 

construtivas e significados dos povoados fortificados, consubstanciando a aplicação de 

um “estilo arquitectónico defensivo” a um local que assume uma particular 

monumentalidade natural. Neste caso (e provavelmente nos outros também), as 

muralhas e as “estruturas defensivas”foram claramente posicionadas numa perspectiva 

de defesa de terreno, ficando contudo as muralhas ofuscadas pela monumentalidade 

natural do sítio. A função que teria Penedo do Lexim para as comunidades do 3º milénio 

seria de natureza residencial, evidência atestada por algumas estruturas domésticas 

identificadas e, sobretudo, pelo enorme conjunto artefactual e faunístico recolhido. 

Tudo indica que, nesta área como noutras no Centro e Sul de Portugal, os povoados 

fortificados constituem o primeiro testemunho de um modelo campesino de 

povoamento e, provavelmente, integram as primeiras “casas” edificadas, ocupadas por 

famílias nucleares. Esta função defensiva e residencial, não afasta um outro significado 

de carácter simbólico e centralizante, ao nível do comportamento das comunidades que 

habitaram a área da Ribeira de Cheleiros, durante e após a ocupação do Penedo do 

Lexim: as deposições funerárias parecem corresponder a fases terminais de ocupação do 

sítio, transmutando-se o seu significado na paisagem social do 3º milénio. 

Apesar dos povoados fortificados estremenhos evidenciarem a partilha de um 

estilo arquitectónico, que surge em quase toda a Península Ibérica, parece existir uma 

especificidade regional. A leitura do Megalitismo em sequências regionais dentro de um 

fenómeno global é uma perspectiva que não tem sido replicada para os povoados 

fortificados.  

Parece cada vez mais claro que o significado que os povoados fortificados 

alentejanos assumiram no quadro da ocupação global do vale do Guadiana, é diferente 

do que sucedeu na Estremadura. O significado social, económico e simbólico destes 

povoados tem de ser situado na geografia física e humana que lhe está associada. Num 

território com relevo agitado, fortemente compartimentado e balizado entre Tejo e 

Atlântico, a Estremadura ainda hoje apresenta um padrão de povoamento rural 

disseminado, com escassas aldeias e frequentes casais. Comparativamente com esta 

realidade, o Alentejo regista a presença de relativamente grandes unidades de 

povoamento, com a concentração em núcleos habitacionais. Estas circunstâncias 
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poderão ter marcado a própria estruturação do povoamento estremenho: são escassas as 

evidências de uma grande hierarquização dos povoados fortificados, não se registando a 

presença de elevados níveis de concentração do povoamento como sucede no Sul 

Peninsular. A ausência de recintos de fossos (anteriores ou contemporâneos) pode 

constituir também uma consequência desta modalidade de ocupação e desta oro-

hidrografia. Pode ser antevista uma hierarquia entre os três grandes povoados 

identificados (Zambujal, Vila Nova de São Pedro e Leceia) e os pequenos povoados 

como Penedo do Lexim, mas não se encontra qualquer paralelo para os grandes centros 

recentemente detectados nos vales do Guadiana e Guadalquivir e para a sua 

hierarquização do povoamento. A comparação entre o registo arqueológicos do Penedo 

do Lexim e dos grandes povoados não parece indicar qualquer tipo de diferenciação 

entre sítios de escala diversa, ao nível das estruturas, da cultura material ou dos 

artefactos de “excepção”. Apesar dos intensos e evidentes pontos de contacto entre 

Estremadura e Sul Peninsular, a realidade social inerente parece ter sido muito diferente, 

evidenciando distintos níveis de complexificação social. 

 

A problemática do faseamento crono-estratigráfico do Penedo do Lexim no 

quadro do faseamento geral estremenho constitui ainda uma questão basilar. Apesar das 

87 datas já disponíveis para os povoados fortificados estremenhos, falta ainda precisar 

os tempos do Calcolítico estremenho. No Penedo do Lexim, vários condicionalismos 

limitaram a amostra datada a somente 10 datações: dos seis sectores apenas três estão 

datados, e pelo menos uma das fases de ocupação não foi datada. A proposta de 

faseamento apresentada consubstancia o cruzamento dos dados cronométricos, 

estratigráficos e da cultura material, estando ainda numa fase preliminar a constituição 

rigorosa do faseamento da ocupação do sítio. As dificuldades de interpretação das 

datações radiocarbónicas em povoados fortificados são comuns a muitos contextos 

como em Zambujal ou Los Millares.  

Independentemente da história particular de cada um dos sítios, no que se refere 

à vertente tempo, as questões essenciais a responder são:  

1. existiram ocupações prévias às fortificações? 

2. quando foram construídas as primeiras fortificações? 

3. quais os modelos de abandono e como se articulam com a circulação 

campaniforme? 
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Em relação à primeira pergunta, Penedo do Lexim consubstancia, como outros 

povoados contemporâneos, a existência de uma frustre ocupação neolítica. A paisagem 

estremenhas estava densamente ocupada em finais do 4º milénio e muitos dos sítios 

escolhidos para edificação de fortificações foram ocupados. Leceia corresponde ao 

único contexto claramente caracterizado cronometricamente, estando aliás presente um 

nível de abandono prévio às primeiras fortificações. 

Apesar de todas as limitações, a questão mais clarificada é a definição do início 

das primeiras fortificações. Os parâmetros máximos das datações obtidas para Rotura, 

Leceia, Olelas, Penha Verde, Zambujal (?), Pragança, Castelo e Penedo do Lexim 

apontam para os inícios no segundo século do 3º milénio (2890 – 2800). Tudo indica 

que existiu uma sincronia nestas estruturas, o que explica a rapidez do processo. 

Permanece em aberto a possibilidade da existência de povoados fortificados no segundo 

quartel do 3º milénio em casos como Moita da Ladra ou Penha Verde. 

A questão do abandono e do campaniforme prende-se com a polissemia que 

estes locais assumiram para as comunidades locais na fase terminal de ocupação. 

Alguns deles continuaram a ser ocupados, como no caso do Penedo do Lexim, 

sucessivamente revisitado, podendo mesmo ter sucedido a alteração da funcionalidade 

do sítio. Abandono prematuro, como pode ter sucedido no Penedo do Lexim ou 

Columbeira, pode ser equacionado, mas mais uma vez a documentação é escassa. A 

questão do campaniforme permanece em aberto, mas Penedo do Lexim evidencia que a 

generalização do uso do campaniforme não foi simultânea, podendo ter existido 

segregações ou conservadorismo. 

 

Com a análise do conjunto artefactual de Penedo do Lexim foi também possível 

concretizar uma primeira abordagem global às principais marcas da identidade 

estremenha: a decoração cerâmica e o talhe da pedra. A abordagem holística aqui 

efectuada procura posicionar os “fósseis directores” no seu contexto, no quadro das suas 

funções e cronologias, considerando-se que o estudo isolado de cada um dos 

componentes da cerâmica e da pedra não permite realizar a efectiva compreensão do 

papel que desempenharam na cronologia e na funcionalidade do sítio.  

O estilo estremenho está bem marcado na sequência, particularmente no 

Calcolítico inicial e pleno: decorações cerâmicas, tipologias dos recipientes e técnicas 

de talhe. A uniformidade deste estilo, no território estremenho, parece indicar o nível de 

interacções que teriam as comunidades que habitaram esta área no 3º milénio a.n.e.  
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A cerâmica decorada desde cedo assumiu um papel central nos modelos 

explicativos do Neolítico final / Calcolítico do território estremenho. Penedo do Lexim 

evidencia a importância da cerâmica decorada neste período: presente em valores que 

oscilam entre 10% e 16,9% regista grande diversidade de grupos decorativos e suas 

variantes. Os modelos explicativos do Calcolítico estremenho estão inexoravelmente 

associados à questão da decoração da cerâmica: desde os modelos colonialistas / 

difusionistas (importkeramik) até às tentativas de organização de evolução filogenética 

das decorações cerâmicas. A existência de tão claros marcadores estilísticos e de uma 

dinâmica interna de circuitos de utilização relativamente curtos é simultaneamente uma 

vantagem e uma desvantagem do Calcolítico estremenho.  

Comparativamente com outras áreas regionais (nomeadamente o Alentejo e 

Algarve), a sequência artefactual apresenta maior índice de mudança e inovação, 

contrastando com as longas permanências do equipamento cerâmico liso alentejano. 

Actualmente, numa base estritamente artefactual é virtualmente impossível seriar um 

Calcolítico inicial e pleno no Sul do Tejo. Por vezes é também difícil estabelecer a 

fronteira entre o Neolítico final e o Calcolítico.  

Apesar desta aparente “vantagem” estremenha, permitindo precisar uma 

periodização mais fina, a existência destes grupos decorativos e a sua associação a 

cronologias relativas e absolutas, suscitou a criação de uma ortodoxia sequencial, num 

modelo de ceramização conceptual, sustentado quase exclusivamente em dois sítios 

arqueológicos: Rotura que forneceu a sequência relativa e Leceia que confirmou a 

sequência absoluta. Na realidade, quando associamos grupos decorativos, unidades 

estratigráficas, fases de ocupação e cronologia absoluta, verificamos que as sequências 

não são tão lineares como o modelo global preconiza: um povoado é um contexto 

aberto, onde se sucederam acções de construção e remobilização de sedimentos, sendo 

pouco provável que não exista a incorporação de materiais das camadas subjacentes. 

Por outro lado, também parece pouco plausível conceber um modelo de ruptura entre as 

várias tradições decorativas cerâmicas, sem que exista uma fase intermédia de 

contemporaneidade entre as várias tradições: mesmo em épocas históricas, com 

efectivas ocupações exógenas, não se regista a substituição linear entre as várias 

tradições cerâmicas.  

Parece-me plausível conceber um modelo cumulativo dos vários grupos 

decorativos, em substituição e não em ruptura. O escasso conjunto de sítios que 

apresenta conjuntos publicados, associações estratigráficas e datações absolutas 
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dificulta contudo a proposta de periodização dos diferentes grupos decorativos. Não 

constituiu objectivo central deste trabalho a aferição cronométrica da “vida” de cada um 

dos tipos cerâmicos podendo eventualmente existir fenómenos locais de perdurações de 

determinados tipos e de ausências. A ausência de cerâmica campaniforme no Penedo do 

Lexim, em confronto com as datações absolutas obtidas, parece configurar uma situação 

deste tipo, hipótese a confirmar futuramente com a obtenção de um maior número de 

datações absolutas e com a comparação com contextos similares, como pode suceder 

em Outeiro Redondo ou Columbeira.  

Tudo indica que apenas um dos grupos decorativos apresenta um claro 

balizamento cronológico: o grupo das cerâmicas caneladas finas, incluindo copos e 

taças caneladas. Este grupo parece acompanhar a edificação da maior parte das 

muralhas dos povoados estremenhos, estando situado sensivelmente entre o segundo e o 

quarto século do 3º milénio.  

Para o grupo folha de acácia, teremos provavelmente um subfaseamento: numa 

primeira fase, com recipientes de menores dimensões, compactas e com bons 

acabamentos de superfície e dominadas pela aplicação da impressão folha de acácia e 

numa segunda fase, com o aparecimento de uma diversidade de tipos decorativos 

associados (geométricos, caneluras) aplicados sobretudo em recipientes fechados, 

grandes dimensões, com acabamentos de superfície relativamente grosseiros. A 

primeira fase das folhas de acácia ainda foi possivelmente contemporânea da circulação 

de cerâmicas caneladas (nomeadamente das taças), a qual pode ter sido iniciada no 3º 

século do 3º milénio e a sua circulação ter perdurado para além da barreira de meados 

do milénio.  

Em relação ao circuito de utilização das cerâmicas campaniformes, a 

problemática é consideravelmente mais complexa. No Penedo do Lexim, a cerâmica 

campaniforme está praticamente ausente. Mas na região envolvente, na área da Ribeira 

de Cheleiros, estão documentados 19 habitats com campaniforme, sete dos quais com 

estilo marítimo. Em relação aos grandes povoados estremenhos, Zambujal e Leceia 

(Vila Nova de São Pedro não pode ser considerada), as propostas de faseamento são 

também pouco claras: em Leceia, é apontada uma datação muito antiga, quase da 

fundação do povoado fortificado, mas os contextos datados situam-se no exterior da 

área muralhas; no Zambujal, as novas investigações têm registado um rejuvenescimento 

global da sequência, registando-se contudo, que a presença das cerâmicas 

campaniformes surge em plena sequência construtiva e de ocupação. Podemos admitir 
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que a circulação da cerâmica campaniforme se tenha iniciado nos finais da primeira 

metade do 3º milénio, mas recuar o seu aparecimento a 2800 a.n.e. parece-me ainda 

uma proposta com frágil confirmação crono-estratigráfica. Contrariamente ao que 

sucede com as cerâmicas do grupo canelado fino e folha de acácia, a representatividade 

estatística deste tipo decorativo é consideravelmente inferior, não sendo inicialmente 

um recipiente de uso generalizado. As assimetrias registadas na adopção do estilo 

campaniforme parecem indicar que a unidade identitária que a área estremenha registou 

na primeira metade do 3º milénio se teria de algum modo fragmentado, evidência 

atestada na cultura material e nos próprios padrões de povoamento. Assim, cada vez é 

mais difícil atribuir taxativamente o rótulo pré e pós campaniforme. 

 

Considero que ler um povoado de forma monolítica (um povoado – um 

território) é um exercício possível, mas limitado, facto que tentei transgredir 

suportando-me uma vez mais do território da Ribeira de Cheleiros, no qual o Penedo do 

Lexim se integra. As leituras macro e micro espaciais não são incompatíveis, mas 

complementares. Se à escala da Península de Lisboa encontramos grandes assimetrias 

ao nível da documentação arqueográfica e da sua preservação, a análise de uma área 

com uma investigação unificada permite colmatar lacunas e aferir tendências.  

O estudo da área da Ribeira de Cheleiros é paradigmático do carácter frágil e 

deficitário da análise de povoamento: dez anos volvidos sobre a primeira análise que 

efectuei sobre a área registaram-se substanciais alterações na distribuição da malha de 

povoamento. Esbateu-se a fronteira entre a margem esquerda e direita da Ribeira de 

Cheleiros, sendo actualmente superior o número de sítios situados na margem direita, 

Mafra. Foram também identificados alguns locais de povoamento que reportavam aos 

momentos mais recuados do Neolítico da área, complementando a leitura numa 

perspectiva de longa duração. Foram ainda detectados os primeiros sítios 

especializados, denunciando uma organização territorial integrada. 

O padrão de povoamento identificado confirma uma tendência já detectada: 

variedade de implantações e de morfologias de ocupação no Neolítico final ocupando 

praticamente todos os troços da bacia hidrográfica; a opção exclusiva por sítios de altura 

com fortificações no Calcolítico inicial; a diminuição do número de sítios e a provável 

concentração populacional no Calcolítico inicial (e pleno); e finalmente no Calcolítico 

final (campaniforme), a fragmentação do povoamento em sítios abertos de pequena 

dimensão, registando-se uma diversidade de tipos de implantação e de reduzida área 
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ocupada. Este panorama encontra-se também presente em termos genéricos na 

Península de Lisboa. À micro-escala de análise é difícil aferir este modelo com a 

Ribeira do Sizandro onde o Neolítico final está virtualmente ausente ou na área do 

Estuário do Tejo onde a antropização terá obliterado grande parte dos vestígios 

conservados nos actuais concelhos de Cascais e Oeiras.  

 

Qual o significado destes diferentes padrões de povoamento? 

Em primeiro lugar, parece claro que existe uma continuidade entre o Neolítico 

final e o Calcolítico inicial: em tantas elevações disponíveis é justamente no Penedo do 

Lexim e em Olelas que se vão construir muralhas, locais que já eram ocupados no 

Neolítico final. A fragilidade das ocupações neolíticas pode porventura mascarar uma 

presença débil noutros povoados fortificados, como no Zambujal. Esta continuidade na 

escolha dos locais de povoamento parece-me uma indicadora da ausência de ruptura. 

Devemos ainda registar o abandono dos sítios abertos que eram ocupados desde 

inícios do Neolítico, como Negrais ou Lameiras, evidenciando a existência de uma 

estratégia defensiva de povoamento, embora não necessariamente ofensiva. Ainda que 

se rejeite uma perspectiva militarista dos povoados fortificados tudo indica que as 

opções de implantação e as técnicas construtivas denunciem níveis de instabilidade 

social. A opção por defesa ou ataque não é discipienda: defende-se uma população 

contra agressores externos (intra ou supra regionais) e ataca uma população recém 

chegada a um novo território. Nenhuma evidência confirma claramente a segunda 

hipótese. 

A concentração do povoamento no Calcolítico inicial indica também a 

reestruturação social em comunidades de maior dimensão. O aparecimento de sítios de 

maior dimensão está geralmente associado ao crescimento demográfico e à deslocação 

populacional. Em relação à expansão demográfica, podemos considerar que a presunção 

de um fenómeno desse tipo no 3º milénio está insuficientemente documentado: a 

aplicação do modelo da “Transição Demográfica Neolítica” para uma fase terminal do 

Neolítico nunca foi testada, embora se possa questionar que as melhorias das práticas 

agrícolas e pastoris possam ter eventualmente provocado um aumento populacional. O 

aparecimento de sítios de grande escala como Marroquies, Valencina ou Porto Torrão 

reflectirá aumento demográfico ou concentração populacional? Os dados da Ribeira de 

Cheleiros parecem indicar a segunda hipótese, passando-se de nove para dois habitats 
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na sequência Neolítico final – Calcolítico inicial, denunciando uma deslocação intra 

regional.  

Aos núcleos populacionais concentrados (com muralhas) deveriam estar 

associados outros sítios de carácter especializado, como o detectado no atelier de sílex 

de Casal Barril. A especialização funcional não começa com o Calcolítico, sendo 

particularmente expressivos os casos de Can Tintorer e Casa Montero, no Neolítico. O 

grau de interacção intra e supra –regional terá contudo conhecido com o Calcolítico um 

aumento substancial, sendo muito elevado o numero de materiais “importados” e 

aparentemente restrito o número de materiais “exportados”, entre os quais merece 

particular destaque o sílex. À escala regional também parece ter existido essa rede de 

trocas, como evidencia uma vez mais a pedra lascada: a completa cadeia operatória de 

suportes alongados e foliáceos está ausente nos povoados, devendo circular em etapas 

médias da debitagem. O aparecimento tardio da metalurgia do cobre pode ser explicado 

pelo sucesso da debitagem do sílex na Estremadura e também um certo 

conservadorismo desta área em comparação com o Sul Peninsular. A inovação reflecte 

uma sociedade em mutação e claramente que os níveis de complexidade social seriam 

superiores no Sul Peninsular em relação à Estremadura. 

A fragmentação do povoamento teria ocorrido ainda nos finais da primeira 

metade do 3º milénio, existindo um maior número de sítios integráveis nessa cronologia 

(Calcolítico pleno), incluindo implantações abertas sem qualquer defensabilidade como 

Casal Cordeiro 5 ou Alvarinhos. O início do processo de desestruturação de um 

povoamento essencialmente centrado nos povoados fortificados parece também presente 

em outras áreas, como em Leceia, onde a camada 2 corresponde já a uma fase de 

“degradação construtiva”. Podemos contudo registar que, ainda no Calcolítico pleno, se 

construíam muralhas, como parecem indicar os casos de Moita da Ladra, Penha Verde e 

Outeiro Redondo, evidência a confirmar cronometricamente. Tudo parece indicar que o 

arranque da construção das primeiras muralhas é relativamente sincrónico, na 

Estremadura e nas restantes áreas peninsulares. Esta dinâmica construtiva pode avançar 

bastante na diacronia, como parece indicar o caso de Fraga da Pena, fora da área de 

estudo. A tendência de fissuração do povoamento ter-se-á acentuado progressivamente, 

levando à disseminação do povoamento na segunda metade do 3º milénio, sendo então 

vulgarizado o uso da cerâmica campaniforme.  

O significado social de um tão rápido processo de concentração e disseminação 

do povoamento permanece como uma das questões em aberto. Evidentemente que a 
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escala de concentração populacional é muito menor do que a verificada nos vales do 

Guadiana e Guadalquivir, onde a coexistência num espaço delimitado de uma tão vasta 

comunidade, deverá ter originado a emergência de níveis de complexificação social na 

organização do trabalho, na redistribuição e no plano simbólico. Tudo indica que nesta 

área, os níveis de complexidade social seriam consideravelmente elevados, levando a 

uma adopção generalizada de modelos da “Arqueologia Social da América Latina”, 

defendendo-se mesmo o aparecimento das primeiras organização proto-estatais. Na 

Estremadura, a fragmentação em pequenas unidades de povoamento (mesmo no 

Calcolítico inicial) não teria suscitado a emergência de lideranças e de desigualdade 

social. Estamos ainda no limiar do conhecimento desse “novo mundo” protagonizado 

pelas macro-aldeias do Sul Peninsular, apenas identificadas nas últimas décadas. Mas a 

evidência de Penedo do Lexim, Ribeira de Cheleiros e Estremadura não parece indicar 

um modelo “assimétrico” de organização do território. 

 

Os modelos e os dados 

 

Na tentativa de compreensão das primeiras sociedades camponesas subjaz a 

questão recorrente da origem da mudança. Difusão ou evolução são duas opções 

dicotómicas que cruzam todos os estudos quer da origem das primeiras comunidades 

produtoras quer nas últimas sociedades campesinas.  

Os modelos difusionistas têm conhecido várias vagas. Inicialmente fortemente 

associados às correntes histórico-culturalistas, imbuídos de conteúdos “nacionalistas”, 

assumem para o Calcolítico a forma de verdadeiras missões colonizadoras, associando 

os povoados fortificados a uma função militarizada ou a entreposto comercial. Após a 

“revolução do radiocarbono”, e com a queda dos modelos colonialistas europocêntricos 

emergem as perspectivas de evolução local, focalizando a leitura em áreas regionais e 

procurando explicar a mudança através de dinâmicas sociais internas aos grupos. 

Para a questão do aparecimento das primeiras sociedades produtoras, a 

investigação desenvolvida parece indicar claramente uma origem centrada numa única 

região (à escala euro-asiática), evidência atestada pela ausência de exemplares 

selvagens de cereais, ovinos/caprinos, bovídeos e porcos fora da área levantina. O 

problema centra-se na explicação do aparecimento nesta área e nos modelos de 

disseminação por toda a Europa, esgrimindo-se níveis de maior aporte da difusão 
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démica ou da difusão cultural e da interacção com as comunidades de caçadores-

recolectores existentes. 

Para as primeiras sociedades agro-metalurgicas, a situação é diferenciada não 

podendo ser tão claramente atestada a deslocação de populações e inovações. A leitura 

está essencialmente centrada num número relativamente restrito de componentes: 

metalurgia do cobre, complexo da tracção, intensificação agro-pastoril e fortificações. 

Regressando aos dados (e deixando dos modelos) verificamos que não podemos 

abranger tudo no mesmo quadro explicativo. Ou seja, há alguns componentes que 

podem reflectir uma evolução interna, outros que indicam níveis de aculturação e outros 

ainda que denunciam uma difusão démica. 

 

Começando pelos componentes que provavelmente têm uma origem exógena: a 

metalurgia e o complexo da tracção animal. Em ambos casos, as mais recentes 

investigações oscilam entre duas perspectivas: origem única ou origem polinucleada?  

Contrariamente ao que acontece com a domesticação vegetal e animal, 

praticamente todas as comunidades dos momentos mais avançados do Neolítico 

estariam em condições de iniciar as primeiras práticas metalúrgicas. Estas comunidades 

dominavam as técnicas de mineração, como indicam os complexos sistemas de 

exploração do sílex, e efectuavam as primeiras experiências de cozedura a altas 

temperaturas com a cerâmica. Neste contexto poderia ser concebida a existência de 

vários centros originários da metalurgia, tendo inclusivamente sido proposta a 

existência de um centro produtor na Península Ibérica, em Cerro Virtud, com frágil 

sustentabilidade arqueográfica. 

A magra evidência artefactual recolhida no Penedo do Lexim e na Ribeira de 

Cheleiros não proporcionou base arqueográfica para optar por uma origem única ou 

polinucleada e para identificar a génese da introdução da metalurgia na Península 

Ibérica. Não é claramente admissível que a invenção se tenha disseminado 

autonomamente por todo o território europeu, devendo existir, seguramente centros e 

periferias na difusão das práticas metalúrgicas. Neste caso, a Estremadura estaria 

provavelmente numa periferia, apresentando uma introdução tardia da metalurgia, num 

momento mais avançado do 3º milénio, relativamente ao Sul Peninsular. A cronologia 

absoluta é ainda deficitária, mas parece existir um desfasamento entre a metalurgia dos 

povoados fortificados alentejanos e os estremenhos. A introdução tardia da metalurgia 

está presente em Leceia e no Penedo do Lexim, sendo necessário confirmar essa leitura 
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em outros contextos, podendo ter existido algumas assimetrias regionais. Na realidade, 

o aparecimento da metalurgia na Estremadura é acompanhado por algumas evidências 

de práticas metalúrgicas, evidenciando, que não existe somente a circulação de produtos 

como sucedia com o anfibolito e o cobre, mas também de tecnologias, cujo processo de 

transmissão é naturalmente mais lento. A questão naturalmente coloca-se na natureza do 

processo: deslocação de segmentos populacionais do Sul para Norte ou processos de 

troca e transmissão Norte para Sul? Efectivamente podemos salientar que parece não 

terem circulado artefactos isolados, como terá sucedido, por exemplo, em idêntico 

período em algumas áreas francesas. 

Em relação ao complexo da tracção, a informação é muito mais reduzida do que 

a verificada para a metalurgia. Independentemente do modelo adoptado (origem única 

ou polinucleada) importa salientar que contrariamente ao que sucede com a metalurgia 

que apresenta um lento processo de “difusão”, o aparecimento e difusão do complexo da 

tracção parece muito mais veloz. Em poucos séculos os primeiros arados da 

Mesopotâmia ou do Báltico encontram-se disseminados por toda a Europa, num 

processo de difusão extremamente veloz. A nova documentação arqueográfica tem 

contudo de ser interpretada: uma vez mais a recolha de dados empíricos é mais rápida 

que a consolidação de modelos teóricos.  

À escala peninsular, a nossa interpretação está de alguma forma cerceada pela 

inexistência de condições de preservação de matéria orgânica como sucede na área 

alpina, na Alemanha e na Polónia. La Draga, o único contexto desta tipologia situado na 

Península Ibérica, evidencia as fragilidades de modelos pré-concebidos, estando ainda 

por compreender os artefactos de madeira interpretados como jugos. Também não se 

detectaram os sulcos de arado dos campos dinamarqueses ou franceses, devendo ser 

salientada a importância das escavações de paleossolos sob os monumentos megalíticos 

peninsulares. A documentação iconográfica é muito reduzida, constituindo o caso de 

Escoural uma das excepções conhecidas. Estudos traceológicos para identificar traços 

de trilhos estão ainda numa fase inicial. Os estudos arqueozoológicos não são também 

muito claros para documentar a tracção animal, sendo contudo eventualmente, o único 

indício utilizável.  

A informação disponível para compreender o aparecimento da tracção na 

Estremadura é extremamente escassa. Os reportórios faunísticos parecem indicar o 

aumento da preponderância dos bovídeos na sequência Neolítico final – Calcolítico e 

alguns autores referem marcas nos ossos que indiciam tracção em sítios como 
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Zambujal. Contudo, a informação disponível tem de ser complementada e aferida 

cronologicamente. É claro o aumento da importância dos bovídeos desde o Neolítico 

final, atestado, eventualmente com os “ídolos de cornos” e os “bucrâneos”. No 

Calcolítico registam-se mesmo evidências de segregação no acesso ao consumo dos 

bovídeos, como parece evidenciar Los Millares, La Junta de Los Rios e eventualmente 

em Penedo do Lexim.  

O uso intensivo dos produtos secundários, nomeadamente os produtos lácteos e 

a lã, parece agora cronologicamente dissociado do complexo da tracção. Embora seja 

prematuro conceber um processo de domesticação orientado desde os primeiros 

momentos para os produtos lácteos, parece claro que o início do consumo do leite se 

iniciou numa fase mais prematura do Neolítico. À escala peninsular escasseiam os 

dados laboratoriais, existindo contudo os exemplos de Dombate e Ca l’Olliaire na 

primeira metade do 4º milénio. Apesar do leite já ser consumido provavelmente no 

Neolítico final (e médio), a intensificação do seu consumo teria ocorrido na transição 

para o Calcolítico, como parecem indicar os dados do Penedo do Lexim. A alteração do 

padrão de abate e o aparecimento de elevado número de queijeiras evidenciam uma 

mudança na gestão pastoril. Os ovinos / caprinos parecem ter desempenhado um papel 

muito importante na economia estremenha, contrariamente ao que sucede com a área 

alentejana, que revela uma maior importância do porco. Os (escassos) dados disponíveis 

parecem evidenciar que os ovinos / caprinos documentados na Estremadura desde 6º 

milénio, tenham configurado um modelo de pastorícia muito distinto do que o montado 

alentejano. Não parece ter existido uma aportação externa na utilização secundária do 

leite (e da lã).  

O modelo de exploração secundária da pastorícia parece integrar-se no processo 

agro-pastoril estremenho, entrecruzando-se com o próprio sistema de ocupação do 

território. A especificidade económica da Estremadura está também presente nas 

diferenças artefactuais. O Tejo parece dividir dois mundos: a Sul comunidades que 

usam maioritariamente o prato e a Norte verifica-se o uso de recipientes mais fundos. A 

aferição de um menor aporte cerealífero na Estremadura terá de ser confirmada, 

devendo ser pitorescamente salientado que ainda hoje se cultiva e colhe cereal no 

Penedo do Lexim. 

Finalmente, as fortificações.  

Constituem o único elemento unificador do mosaico peninsular (com ou sem 

recintos de fossos). Portadoras de um mesmo estilo “arquitectónico”, a sua edificação 
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pode ter assumido regionalmente significados distintos. Na Estremadura, o 

aparecimento das muralhas não parece reflectir directamente uma reacção à metalurgia 

(ou aos metalurgistas) uma vez que aparentemente será mais tardia, evidência apenas 

confirmada em Leceia e Penedo do Lexim. A intensificação económica agro-pastoril 

também parece ser um fenómeno anterior, num processo de continuidade. As datações 

absolutas disponíveis não evidenciam ainda qualquer gradiente Este – Oeste ou Norte – 

Sul. Não é impossível que a circulação das ideias e das gentes que as trouxeram se tenha 

efectuado no sentido nascente – poente, via terrestre e, eventualmente, via marítima. 

Mas colonos? 

A continuidade artefactual (nomeadamente a pedra lascada e a cerâmica), o uso 

das mesmas áreas sepulcrais, a permanência de algumas das áreas de ocupação, parece 

configurar um modelo de difusão cultural, directo ou indirecto. A existência de per se 

de novas formas cerâmicas, como os copos, não prova a existência de colonos, 

sugerindo contactos e provavelmente novos contextos sociais que justificavam o uso 

deste recipiente.  

Os territórios estremenhos encontravam-se densamente ocupados no Neolítico, 

já com indícios de intensificação económica e social. No vale do Guadiana e do 

Guadalquivir, também já existiria uma malha de povoamento densa, incluindo espaços 

delimitados por fossos que congregavam núcleos populacionais relativamente 

alargados, como em Martos ou em Papa Uvas. A circulação de pessoas e mercadorias 

conhece já um elevado nível de intensificação, nomeadamente para o sílex e anfibolito. 

A intensificação das redes de trocas e os contactos directos e indirectos poderão ter 

acentuado a circulação de ideias e tecnologias. 

Mas guerra? 

Vivemos há já alguns anos, a evidência que chegou ao fim a perspectiva do 

pacifismo na pré-história, iniciada no final da segunda guerra mundial. Com o 

Calcolítico, avolumam-se as evidências de violência, bem atestadas nas lesões e nas 

áreas de produção de pontas de seta presentes no Penedo do Lexim e em muitos 

povoados fortificados contemporâneos.  

Conflitualidade social, circulação de populações exógenas, territorialização da 

nova ordem agro-pastoril, terão conduzido as comunidades a concentrarem-se em 

núcleos murados, com defensabilidade. 

Centro ou periferia? 
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Desde os tempos de Savory que a Estremadura tem vindo a perder centralidade 

nos modelos explicativos. Primeiro com a proliferação de povoados fortificados em 

áreas tão distantes como o Alto Algarve Oriental e o Côa. Depois, com a detecção das 

grandes macro-aldeias no Vale do Guadiana e Guadalquivir. Também nas rotas de 

produtos e matéria primas a Estremadura parece constituir mais um ponto de chegada 

que de partida. A escala de intensificação social e de hierarquização social registada a 

Sul, não encontra paralelos a Norte. 

Provavelmente a resposta ao aparecimento de fortificações, tracção e metalurgia, 

não vem simplesmente nem de Sul, nem de Norte, nem de Este. É a interacção de trocas 

e influências e a evolução interna que faz chegar as primeiras muralhas ao Penedo do 

Lexim e me fez chegar aqui. 

 

Mafra/Lisboa, Inverno de 2010 
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Fig. 1: Localização de Penedo do Lexim na Carta Militar de Portugal (Folha 402) 
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Fig. 2: Mapa oro-hidrográfico de Penedo do Lexim. Base cartografia digital do Instituto 

Geográfico do Exército (IGeoe), tratamento José Pedro Machado (JPM 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS                                            5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Implantação do Penedo do Lexim na Carta Geológica de Portugal folha 34A 
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Fig. 4: Fotografia aérea do Penedo do Lexim prévia à acção da pedreira. Voo da USAF, 

1958. IGeoe 
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Fig. 5: Fotografia aérea do Penedo do Lexim. Indicação dos dois núcleos de ocupação. 

IGeoe 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS                                            8 

 

 
 
 
 
 
Fig. 6: Fotografia aérea do Penedo do Lexim. Indicação dos sectores de escavação, das 

muralhas e hipótese de traçado das linhas. IGeoe / JPM 
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Fig. 7: Locus 1. Implantação e quadricula escavada
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Fig. 8: Locus 1 final
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Fig. 9: U.E. 7, Locus 1 – lajeado
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Fig. 10: U.E. 9, Locus 1
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Fig. 15: Locus 3 e 3b. Implantação e quadricula escavada
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Fig. 16: Plano final da área, Locus 3/3b
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Fig. 17: Plano final da U.E. 2, Locus 3/3b
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Fig. 18: Plano composto da U.E. 12 e 14, Locus 3b
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Fig. 19: Corte interior do abrigo, Locus 3
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Fig. 23: Perfil Oeste de F4, Locus 3b
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Fig. 25: Locus 4. Implantação e quadricula escavada
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Fig. 27: Perfil Oeste de H4, Locus 4
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Fig. 28: Locus 5. Implantação e quadricula escavada
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Fig. 34: Estrutura U.E. 10, Locus 5
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Fig. 35: Locus 6. Implantação e quadricula escavada
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Fig. 36: Planta final com estruturas habitacionais, Locus 6
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Fig. 37: Planta UE 5, Locus 6
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Fig. 38: Planta UE 7, Locus 6
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.3. ESTAMPAS DE MATERIAIS
                                     Fotos cerâmicas: Victor Gonçalves 
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Fig. 39: Pedra lascada: núcleos 
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Fig. 40: Pedra lascada: núcleos 
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Fig. 41: Pedra lascada. Produtos debitados: lamelas 
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Fig. 42: Pedra lascada. Produtos debitados: lamelas 
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Fig. 43: Pedra lascada. Produtos debitados: lamelas e lâminas 
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Fig. 44: Pedra lascada. Produtos debitados: lâminas retocadas 



43 
 

 

 
Fig. 45: Pedra lascada. Produtos debitados: lâminas retocadas 
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Fig. 46: Pedra lascada. Produtos debitados: furadores sobre lâmina 
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Fig. 47: Pedra lascada. Foliáceos: “lâminas ovóides” 
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Fig. 48: Pedra lascada. Foliáceos: “lâminas ovóides” 
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Fig. 49: Pedra lascada. Foliáceos: “lâminas ovóides” 
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Fig. 50: Pedra lascada. Foliáceo apontado 
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Fig. 51: Pedra lascada. Foliáceos: pontas de seta de base triangular (1 a 3) 
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Fig. 52: Pedra lascada. Foliáceos: pontas de seta mitriformes 
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Fig. 53: Pedra lascada. Foliáceos: pontas de seta de base côncava 
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Fig. 54: Pedra lascada. Foliáceos: pontas de seta de base côncava 
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Fig. 55: Pedra lascada. Foliáceos: pontas de seta de base côncava 
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Fig. 56: Pedra polida: machados 
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Fig. 57: Pedra polida: machados 
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Fig. 58: Pedra polida: machados / percutores 
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Fig. 59: Pedra polida: enxós 
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Fig. 60: Pedra polida: formões e artefacto pedra polida 
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Fig. 61: Pedra afeiçoada: dormentes 



60 
 

 

 
Fig. 62: Pedra afeiçoada: dormentes 
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Fig. 63: Pedra afeiçoada: dormentes 
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Fig. 64: Pedra afeiçoada: dormentes 
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Fig. 65: Pedra afeiçoada: dormentes 
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Fig. 66: Artefactos de osso polido. Placa (1-2), dobradiça (3), espátula (4) 
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Fig. 67: Artefactos de osso polido: alfinete (1), alfinete de cabelo (2 a 5), ídolo de gola (6), 
cilindro (7) 
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Fig. 68: Artefactos de osso polido: recipiente (1), artefacto com perfuração (2) 
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Fig. 69: Artefactos de osso polido. Furadores 
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Fig. 70: Artefactos de osso polido. Furadores 
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Fig. 71: Artefactos de osso polido. Furador sobre osso de bovídeo 
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Fig. 72: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 1. Bordos denteados 
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Fig. 73: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 74: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 75: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 76: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 77: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 78: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Copos canelados 
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Fig. 79: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Decoração canelada 
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Fig. 80: Recipientes cerâmicos. Recipientes completos 
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Fig. 81: Recipientes cerâmicos. Recipiente completo 
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Fig. 82: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 83: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 84: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 85: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 86: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 87: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 2. Taças caneladas 
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Fig. 88: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 3. Decoração interna 
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Fig. 89: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Linhas horizontais 



88 
 

 

 
Fig. 90: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Linhas horizontais 
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Fig. 91: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Linhas horizontais 
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Fig. 92: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia horizontal 
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Fig. 93: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia horizontal 



92 
 

 

 
Fig. 94: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia horizontal 
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Fig. 95: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia verticais 
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Fig. 96: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia crucífera 
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Fig. 97: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia 
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Fig. 98: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia 
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Fig. 99: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Folha de acácia 
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Fig. 100: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 
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Fig. 101: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 
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Fig. 102: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 
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Fig. 103: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 



102 
 

 

 
Fig. 104: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 
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Fig. 105: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 4. Motivo geométrico 
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Fig. 106: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 6. Varia 
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Fig. 107: Recipientes cerâmicos. Grupo decorativo 6. Varia 
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Fig. 108: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 19. Fase 1 
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Fig. 109: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 19. Fase 1 
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Fig. 110: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 19. Fase 1 
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Fig. 111: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 19. Fase 1 
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Fig. 112: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 113: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 114: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 115: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 116: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 117: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 118: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 119: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 120: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 121: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 122: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 123: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 124: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 125: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 126: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 127: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 128: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 



127 
 

 

 
Fig. 129: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 130: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 131: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 132: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 133: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 7. Fase 2 
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Fig. 134: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 8. Fase 3 



133 
 

 

 
Fig. 135: Recipientes cerâmicos. Unidade estratigráfica 8. Fase 3 
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Fig. 136: Recipientes cerâmicos. Penedo do Lexim 2 
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Fig. 137: Recipientes cerâmicos. Penedo do Lexim 2 
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Fig. 138: Recipientes cerâmicos de tipo “queijeira” 



137 
 

 

 
Fig. 139: Recipientes cerâmicos de tipo “queijeira” 
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Fig. 140: Pesos de tear 
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Fig. 141: Artefactos de adorno pessoal: contas de colar 
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Fig. 142: Artefactos de adorno pessoal: contas de colar 
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Fig. 143: Artefactos ideotécnicos: placas de xisto e betilos 
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Fig. 144: Artefactos metálicos. 



143 
 

 

 
Fig. 145: Artefactos metálicos 
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.4. FOTOGRAFIA DE ESPÓLIO 
FOTOS VICTOR S. GONÇALVES 
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Fig. 146: Pré-formas de pontas de seta (VSG) 
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Fig. 147: Pré-formas de foliáceos (VSG) 
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Fig. 148: Foliáceo apontado (VSG) 
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Fig. 149: Artefactos de osso polido (VSG) 
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Fig. 150: Artefactos de osso polido (VSG) 
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Fig. 151: Artefacto de osso polido (VSG) 

 



151 
 

 
 

Fig. 152: Taça canelada (VSG) 
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Fig. 153: Copos canelados de diferentes volumetrias e acabamentos (VSG) 
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Fig. 154: Recipiente de forma completa. Fase 2. (VSG) 
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Fig. 155: Pormenor de caneluras fundas do grupo folha de acácia (VSG) 
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Fig. 156: Pormenor de folíolos do grupo folha de acácia (VSG) 
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Fig. 157: Pormenor de folíolos do grupo folha de acácia (VSG) 
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Fig. 158: Cerâmica com decoração simbólica (VSG) 
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Fig. 159 Cerâmica campaniforme de Penedo do Lexim (VSG) 
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Fig. 160: Queijeira (VSG) 
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Fig. 161: Artefactos metálicos (VSG) 
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Fig. 162: Artefactos metálicos (VSG) 
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Fig. 163: Fragmentos de cadinho (VSG) 
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.5. FOTOGRAFIA DE CAMPO 
(Fotos Victor S. Gonçalves – VSG, Valter Ventura – VV, Ana Catarina Sousa – ACS, Marta Miranda – MM) 
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Fig. 164: Penedo do Lexim a partir de Ramilo. Foto VSG 

 

 

Fig. 165: Penedo do Lexim a partir de Anços. Foto VSG  
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Fig. 166: Penedo do Lexim. Vista da pedreira a partir de Lexim. Foto VSG 

 

 

Fig. 167: Penedo do Lexim. Vista Norte – Sul. Foto VSG 
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Fig. 168: Penedo do Lexim. Vista Este - Oeste. Foto VSG 
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Fig. 170: Coberto vegetal do Penedo do Lexim (ACS) 

Fig. 171: Quercus coccifera (MM) Fig. 172: Gramínea (MM) 

Fig. 173: Smilax aspera (MM) Fig. 174: Daphne gnidium (MM) 

Fig. 171-174: Coberto vegetal. Fotos e classificações de Margarida Espada de Sousa  
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Fig. 175: Locus 1. Afloramento vertical na vertente Sul (ACS) 

Fig. 176: Locus 1. Vista geral  (ACS) 
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Fig. 177: Locus 1. Estrutura habitacional 1 (U.E. 8). 1(1998). ACS 

Fig. 178: Locus 1. Vista geral da área escavada, substrato rochoso (prismas basálticos). ACS 
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Fig. 179: Locus 1. Estrutura de lixeira (U.E. 9). 2(1999). ACS 

Fig. 180: Buraco de poste U.E. 12. ACS Fig. 181: Buraco de poste U.E. 11 ACS 

Fig. 182: Buraco de poste U.E. 28. ACS Fig. 183: Buraco de poste U.E. 30. ACS 

Fig. 180 a 183 Locus 1.Buracos de poste estruturados da Estrutura habitacional 1b 
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Fig. 184: Locus 1. Lajeado calcário (U.E. 7). VV 

Fig. 185: Locus 1. Lajeado em corte. 3(2000). ACS 
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Fig. 186: Locus 1. Estrutura de lixeira (U.E. 9). 2(1999), ACS 

Fig. 187: Locus 1. Muro U.E. 25. 5(2003). ACS 
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Fig. 188: Locus 2 visto de Locus 1. 1(1998). ACS 

Fig. 189: Locus 2. Sondagem I5. 1(1998). ACS 
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Fig. 180: Locus 1. Corte. ACS 

Fig. 181: Locus 1. Corte. ACS 
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Fig. 182: Acesso ao abrigo a partir do topo do Penedo. Nº inv 21(98)15. MM 

Fig. 183: Locus 3 a partir de Locus 1. ACS 
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Fig. 184:O interior do abrigo em fase prévia de 
escavação.MM Fig. 185: O interior do abrigo em fase final de 

escavação. MM 

Fig. 186: O abrigo Locus 3. MM 
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Fig. 187: Locus 3. O amontoado pétreo U.E. 2.MM 

Fig. 188: Fase de trabalho na U.E. 2. MM Fig. 189: U.E. 2 sobre U.E. 7. ACS 

Fig. 190: U.E. 2. Extremidade Norte. MM Fig. 191: U.E. 2. Extremidade Sul.MM 

Fig. 188-191: Locus 3. Aspectos do amontoado pétreo U.E. 2 
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Fig. 192: Locus 3b. U.E. 14. Topo. MM 

Fig. 193: Locus 3b. U.E. 12. Fase de escavação.MM 
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Fig. 194: Locus 3b. Perfil W E.14 ACS 

 

Fig. 195: Locus 3b. Corte F4. 4(2002).MM Fig. 196 Locus 3b. U.E. 7b. U.E. 7, U.E. 
2.5(2003). MM 

Fig. 195-196: Sequência estratigráfica 
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Fig. 197: Locus 4. Topo da U.E. 4. 5(2003). ACS 

Fig. 198: Locus 4. Fase de trabalho. ACS Fig. 199: Frag. “ídolo de cornos” na U.E. 4. ACS 

Fig. 200:Concentração pétrea.MM Fig. 201: Locus 4. Perfil Oeste, ACS 

Fig. 198-201: Locus 4. Aspectos da escavação 
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Fig. 202: Locus 5. Fase prévia de escavação. 6(2004). ACS 

Fig. 203: Locus 5. Fase prévia de escavação. 5(2003). ACS 
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Fig. 204: Locus 5. Fase final de escavação. ACS 

Fig. 205: Locus 5. Fase final de escavação. ACS 
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Fig. 206: Locus 5. Topo da U.E. 2. 5(2003). ACS 

Fig. 207: Locus 5. U.E. 2 e derrube U.E. 3. ACS Fig. 208: U.E. 2 na fase final de escavação. ACS 

Fig. 209:U.E. 2. Aparelho pétreo.VV Fig. 210: Entrosamento muralha e torre. VV 

Fig. 207-210: Locus 5. Pormenores da muralha U.E. 2 
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Fig. 211: Locus 5. Torre U.E. 5. VV 

Fig. 212: Locus 5. Derrube U.E. 4A sobre torr. 
VVe 

Fig. 213: Locus 5. Derrube U.E. 12 em torno da 
torre. VV 

Fig. 214:UE 2. Aparelho pétreo. ACS Fig. 215: Entrosamento muralha e torre. ACS 

Fig. 212-215: Locus 5. Pormenores da muralha U.E. 2 
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Fig. 216: Locus 6. Fase final de escavação.VV 

Fig. 217: Locus 6. ACS Fig. 218: Locus 6. U.E. 5. ACS 

Fig. 219: Locus 6. Deposição cabra. ACS Fig. 220: Locus 6. Fragmento de crânio 

Fig. 216 a 220: Locus 6. Aspecto da escavação 
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Fig. 221: Locus 3b. Copo IGN.017.10800. MM 

Fig. 222: Locus 1. Globular. IGN.017.09627. ACS Fig. 223: Locus 5. Lâmina de cobre. 
IGN.017.11368. MM 

Fig. 224: Locus 5. Mandíbula. IGN.017.17031. 

ACS 

Fig. 225: Locus 3b. Fragmento de copo. 
IGN.017.11637. ACS 

Fig. 223-226: Penedo do Lexim: materiais in situ 
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Fig. 226: Locus 0. Área de escavação de José Morais Arnaud. ACS 

Fig. 227: Locus 0. Fase de desenho. ACS Fig. 228: Locus 0. Aspecto construtivo da muralha. 
ACS

Fig. 227-228: Locus 0. Pormenores da estrutura muralha 
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.6. PARÂMETROS DESCRITIVOS  
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DESCRIÇÃO GERAL 
 
1 - ÁREA 
Locus 1, Locus 2, Locus 3, Locus 3b, Locus 4, Locus 5, Locus 6 
2 - DESIGNAÇÃO 
Cerâmica lisa, Cerâmica decorada, Pedra lascada, Queijeira, AAP, Pedra polida, Pedra afeiçoada , Varia 
3 - TIPO 
Pedra lascada, Pedra Polida, Pedra Afeiçoada, Recipiente cerâmico, Queijeira, Artefacto Adorno Pessoal, 
Osso Polido, Artefactos Metálicos, Pesos de tear, Artefactos ideotecnicos 
4 - MATÉRIA-PRIMA 
Argila, Sílex, Quartzo, Quartzo hialino, Quartzito, Granito, Arenito, Basalto, Calcário, Xisto, Grés, 
Cobre, Osso, Concha, Anfiibolito, Pedra verde, Osso, Haste, Marfim, Dente 
5 - DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 
Inexistente, Desenho lápis, Tintagem 
6 - DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
Tintagem, Foto campo, Foto estúdio 
 
PEDRA LASCADA – DESCRIÇÃO GERAL 
 
1 - TIPO 
Material preparação e reavivamento, Material residual, Núcleo, Produto debitado, Utensilagem 
2 - MATÉRIA – PRIMA 
Tipo, Cor 
3 - ALTERAÇÕES TÉRMICAS 
Tratamento térmico: 
- Retoque (lustre térmico apenas na área retocada (tratamento térmico anterior a adelgaçamento), 
Adelgaçamento (algumas das extracções para adelgaçamento apresentam lustre térmico), Adelgaçamento 
parcial e retoque, Integral. 
Crazing: peça com superfície estalada, aquecimento não controlado, Potlid: peça com pequenas crateras, 
perda de massa, aquecimento não controlado 
4 - CORTEX 
Ausente, Parcialmente cortical (5 a 90%), Cortical (superior a 90%), Córtex vestigial (inferior a 5%) 
5 - ESTADO 
Inteiro, Distal, Mesial, Próximal, Base, Fragmento, Flanco de núcleo 
6 - RETOQUE 
Presente, Ausente 
6.1- Tipo 
Rasante, Muito oblíquo, Obliquo, Abrupto 
6.2. Face 
Face anterior, Face posterior, Bifacial 
6.3.  Localização 
Superfície total, Extremidade distal, Bordos, Base, Bordos e base 
6.4. Extensão 
Curto, Invasor, Cobridor 
7 - VESTÍGIOS DE USO 
Presente,Ausente 
7.1. Posição 
Distal, Proximal, Ambos bordos, Bordo direito, Bordo esquerdo 
8 - DIMENSÕES 
Largura máxima, Largura mínima, Largura incompleta, Comprimento real, Comprimento real estimado, 
Comprimento até à base, Comprimento incompleto, Comprimento eixo debitagem, Espessura máxima, 
Espessura mínima, Espessura incompleta, Concavidade da base, Peso 
 
FICHA NÚCLEO 
 
1 - TIPO DE NUCLEO 

• Nódulo debitado 
• Prismático:  
• - Prismático geral, Prismático piramidais, Prismático duas plataformas opostas, Prismático 

plataformas Cruzadas, Prismático plataformas alternas, Prismático plataformas Múltiplas 
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• Discóide, Bipolar, Fragmento, Diversos 
2 - Nº PLANOS DE DEBITAGEM 
Um, Dois, Múltiplos, Não identificável 
3 - ORIENTAÇÃO DAS EXTRAÇÕES 
Oposta, Alterna, Ortogonal, Multipla, Bipolar, Não identificável 
4 - PRODUTOS EXTRAÍDOS 
Lâminas, Lamelas, Lascas 
5 - GRAU DE EXTRACÇÃO DO NÚCLEO  
Exausto, Defeitos de matéria-prima, Defeitos de talhe (ressaltos), Abandono 
 
FICHA DESCRITIVA PRODUTOS DEBITADOS 
1- TIPO PRODUTO 
Lâmina, Lamela, Lasca 
2- *TALÃO 
Cortical, Facetado rectilíneo: várias nervuras, Facetado convexo: várias nervuras, Liso, Diédrico: uma 
nervura, Triédrico, Esmagado: ausência de talão por esquirolamento, Retocado, Puntiforme, Chapéu de 
gendarme, Asa de pássaro, Linear 
3 - *BOLBO 
Ausente, Nítido, Reduzido com esquírolamento, Nítido com esquírolamento, Esquírolamento, Duplo 
bolbo 
4 - SECÇÃO 
Triângular, Trapezoidal, Irregular 
5- PERFIL MESIAL 
Direito, Concavo, Torcido 
6 - PERFIL DISTAL 
Direito, Concavo, Torcido 
7 - CADEIA OPERATÓRIA 
Crista, Sub-crista, Ultrapassado, Reflectido, Flanco de núcleo, Acidente, Fase plena de debitagem 
8 - *FRACTURA 
Flexão, Percussão, Flexão e percussão, Acidental, Flexão e acidental 
9- FORMA 
Bordos paralelos, Bordos paralelos com talão estreito, Convergente, Bi-convexa, Divergente, Irregular 
10 - NERVURAS Nº 
11 - ORIENTAÇÃO DAS NERVURAS 
Paralelas, Convergentes, Divergentes, Biconvexas, Irregulares 
12 - TÉCNICA 
Pressão, Percussão indirecta 
 
* Lascas. A ficha apenas é integralmente descrita para lâminas e lamelas 
  
 
FICHA PONTAS DE SETA  
1- TIPO PONTA SETA 

• Ponta de base convexa:  
• Ponta de base concava,  
• Ponta de base plana 
• Ponta de seta Mitriforme: Ponta de seta mitriforme alongada, Ponta de seta mitriforme curta 
• Torre Eiffel,  
• Alcalarense,  
• Foliácea,  
• Indeterminado,  

2 - GEOMETRIA DOS BORDOS 
Rectilíneos, Convexos, Côncavos, Rectilíneos e Convexos 
3 - GEOMETRIA DA BASE 
Recta, Concava, Convexa, Triangular, Espigão, Espigão bicôncava  
4 - EXTREMIDADE* 
Agulha, Simples 
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5 – ALETAS* 
Ausente, Presente 
6 - SECÇÃO 
Triangular, Biconvexa, Plano-convexa, Trapezoidal, Indiferenciada  
7 - FRACTURA 
Impacto, Térmica, Retoque (processo), Acidental, Indeterminada 
8 - SUPORTE 
Lâmina, Lamela, Lasca, Indeterminado 
9 - ESTÁDIO DE PRODUÇÃO 
Inicial, Forma inicial, Pré-forma, Final, Reparação 
10 - PERFIL 
Marcadamente plano-convexa: uma face é plana e a outra convexa, Plano-convexa: Ambas faces são 
convexas, mas uma é mais que a outra, Ligeiramente plano-convexa: amnas faces são convexas maus 
uma é mais, Simétrica: ambas faces são convexas, Convexa 
11 – SERRILHA 
Presente, Ausente 
12 - ÍNDICES 
Dimensão: Largura x espessura x 3,14 / 400 (em cm), Forma: Largura / espessura, Espessamento relativo: 
Espessura / Largura, Índice de espessamento: Peso / dimensão, Concavidade basal: Comprimento – 
Comprimento até à base 
 
FOLIÁCEO, TIPO LÂMINA OVÓIDE 
 
1 - DESIGNAÇÃO 
Foliácea “lâmina ovóide” ovóide, Foliácea “lâmina ovóide” rectangular, Foliácea “lâmina ovóide” 
apontada, Foliácea “lâmina ovóide” indeterminado 
2 - GEOMETRIA DOS BORDOS 
Divergentes, Paralelos, Convergentes 
3 - GEOMETRIA DA(S) EXTREMIDADES 
Rectangular, Aberta, Obliqua, Pontiaguda, Indeterminada 
4 - SECÇÃO 
Triangular, Biconvexa, Plano-convexa, Trapezoidal, Indiferenciada  
6 - FRACTURA 
Impacto, Térmica, Retoque (processo), Acidental, Indeterminada 
7 - SUPORTE 
Lâmina, Lamela, Lasca, Indeterminado 
8 - ESTÁDIO DE PRODUÇÃO 
Fase 1-2: produto debitado base, Fase 3-4-5: adelgaçamento, polimento, Fase 6. Final, Indeterminado 
9 - PERFIL 
Marcadamente plano-convexa: uma face é plana e a outra convexa, Plano-convexa: Ambas faces são 
convexas, mas uma é mais que a outra, Ligeiramente plano-convexa: amnas faces são convexas maus 
uma é mais, Simétrica: ambas faces são convexas, Convexa 
10 - SERRILHA 
Presente, Ausente 
11 - ACIDENTES TIPO 
Fractura acidental, Espessura reduzida, Matéria-prima, Exaustão 
12 - ÍNDICES 
Dimensão: Largura x espessura x 3,14 / 400 (em cm), Forma: Largura / espessura, Espessamento relativo: 
Espessura / Largura, Índice de espessamento: Peso / dimensão, Concavidade basal: Comprimento – 
Comprimento até à base 
 
FICHA FURADOR 
 
1 - PRESENÇA 
Ausente, Presente 
2 - SECÇÃO 
Triangular, Quadrada, Losango, Trapezoidal 
3 - ÁREA FUNCIONAL 
Extremidade distal, Extremidade distal e bordo direito, Extremidade distal e bordo esquerdo 
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FICHA RASPADEIRA 
 
1 - TIPO DE BORDO 
Destacamentos curtos, Destacamentos lamelares (carenada), Denticulada 
2 - TIPO DE FRENTE 
Bordos paralelos, Leque, Cuneiforme, Semicircular, Focinho, Suporte duplo, Suporte simples 
3 - BORDO FUNCIONAL 
Discóidal, Circular, Oval, Disto-lateral, Unilateral, Bilateral 
4 - TIPO DE GUME 
Convexo, Oblíquo, Rectilíneo, Convexo rebaixado, Convexo em meio círculo, Ogiva 
5 - Tipo ESPESSURA 
Delgada (1 x 7), Medianamente espessa (1 x 4), Espessa (1 x 2,5) 
6 - POSIÇÃO 
Proximal, Distal 
 
FICHA PEDRA AFEIÇOADA 
 
1 - DESIGNAÇÃO 
Dormente, Movente, Percutor 
2 - ESTADO 
Integralmente mensurável: intacto ou ligeiramente mensurável, Fragmentado: uma medida prejudicada, 
Muito Fragmentado: duas medidas prejudicadas 
3 - FORMA GERAL 
Indeterminado, Irregular, Rectangular, Elíptico, Circular 
4 - TIPOLOGIA MOVENTE 
Movente pequeno, Movente grande 
5 - EXTREMIDADES 
Bojardadas, Fractura natural 
6 - BORDOS 
Bojardadas, Fractura natural 
7 - SINAIS DE USO 
Picotado 
- Inexistente, Apagado, Circunscrito, Vivo, Circunscrito e apagado, Vivo e circunscrito 
Reuso 
- Ausente, Superfície activa, Topo, Extremidades 
Polimento 
- Indeterminado, Inexistente, Pouco visível, Visível, Vivo 
8 - MEDIDAS 
emx: eixo maior do artefacto, emn: eixo menor da superfície activa, lido perpendicularmente, alt: altura, 
du: desgaste de uso (distância entre o plano superior e a superfície activa)*, ia: indíce de alongamento 
(emx/emn) 
 
* apenas dormentes 
 
FICHA PEDRA POLIDA 
 
1 - DESIGNAÇÃO 
Machado, Enxó, Goiva, Formão, Cinzel, Indeterminado 
2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
Todas as medidas, Talão, Talão e área mesial, Área mesial, Extremidade distal 
3 - FACES 
Plana, Convexa, Concava 
4 - SECÇÃO 
Quadrangular, Subquadrangular, Rectangular, Subrectangular, Circular, Subcircular, Oval, Outros 
5 - ACABAMENTO 
Polimento total, Polimento na extremidade distal, Polimento na face, Polimento nos bordos, Polimento no 
talão, Picotado, Duas fase de polimento 
6 - BORDOS 
ORIENTAÇÃO 
- Paralelos, Divergentes, Sinuosos, Convergentes 
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GEOMETRIA DOS BORDOS 
- Rectilinios, Convexos, Concâvos 
7 - GUME / EXTREMIDADE DISTAL 
GEOMETRIA 
- Rectilíneo, Convexo, Simétrico, Dissimétrico 
BISEL 
- Bisel duplo, Bisel simples, Convexo dissimétrico, Convexo simétrico, Simples 
ESTADO 
Intacto, Ligeiros sinais de uso, Intensos sinais de uso, Boleados, Fracturados 
8 - TALÃO / EXTREMIDADE PROXIMAL 
TIPO 
- Truncado, Arredondado, Pontiagudo, Plano, Convexo 
ESTADO 
- Intacto, Fracturado, Percussão 
9 - DIMENSÃO 
Comprimento, Largura, Espessura, Indice alongamento, Indice de espessamento 
 
FICHA ARTEFACTOS DE ADORNO PESSOAL 
 
1 - DESIGNAÇÃO 
Conta de colar, Pendente 
2 - ESTADO: 
Intacto, Ligeiramente fragmentado, Fragmentado 
3 - FORMA:  
CD: Cilíndrica ou cilindróide, CDA: Cilíndrica abatida, D: Discóide, De: Discóide espessa (espessura 
igual ou superior a 4 mm), BTC: Bitroncónica, BTCA: Bitroncocónica abatida 
4 - TIPO DE PERFURAÇÃO: 
Cónica, Bicónica, Troncocónica, Bitronconcónica, Cilíndrica, Irregular 
5 - DECORAÇÃO: 
Inexistente, Linhas incisas 
6 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES:  
Regular, Anguloso, Irregular 
7 - MEDIDAS 
Øt: diámetro total da conta (mm), Øp: diámetro da perfuração (mm), ESP: espessura (mm), Peso: gramas 
 
  
FICHA DESCRITIVA DE CERÂMICA 
 
1 - ESTADO 
Completo, Ligeiramente fragmentada, Forma reconstituível, Bordo, Bojo, Asa 
Fundo, Bordo, bojo, Fundo, bojo 
2 - FORMAS / MORFOLOGIAS 
Morfologia 
Simples, Complexa 
Forma 
Aberta, Fechada 
Tipo 
A.1 – Prato, A.2 – Taça, A.2.1 - Bordo espessado internamente, A.2.2 - Bordo espessado externamente, 
A.2.3. Exvertida (capacete), A.3 – Taça em calote, A.3.1 - Bordo espessado internamente, A.3.2 - Bordo 
espessado externamente, A.3.3 - Exvertida (capacete), A.4 – Taça em calote alta, A.5 – Vaso de bordo em 
aba, F1 - Taças em calote fechada, F2 – Esférico, F.2.1 - Bordo espessado internamente, F.2.1 - Bordo 
espessado externamente, F3 - Pote, F4 – Globular, F5 – Forma carenada, F5.1 - Vaso carenado, F.5.2 - 
Taça carenada, F6 – Copo 
3 - BORDO 
Bordo Espessura 
Não esp., Esp. int., Esp. ext., Esp. int e ext, Almendrado, Indeterminado 
Bordo Forma 
Bisel simples, Bisel duplo, Bisel, Plano, Arredondado, Indeterminado 
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Bordo-direcção 
Recto, Convergente, Exvertido, Introvertido, Indeterminado 
Bordo-regularidade Espessura = reg esp 
Regular, Irregular, Indeterminado 
Bordo-regularidade Espessura = reg sup 
 Regular, Irregular, Iindeterminado 
4 - CARENA 
Morfologia = carena morf 
Viva, Doce, Indeterminada 
Posição = carena pos 
Alta, Baixa, Média, Ind. 
5 - FUNDO 
Arredondado, Aplanado, Plano, Concâvo, Convexo, Ind. 
6 - PERFURAÇÃO 
Perf. Tipo 
Cónica, Bicónica, Cilíndrica, Irregular 
Localização 
Parede, Mamilo, Fundo, Sobre carena 
Nº Perfuração: 
Isolada, Apareada, Múltipla 
7 - APLICAÇÃO PLÁSTICA 
Mamilo 
Número 
Isolado, Apareado, Múltiplo 
Área de aplicação 
1/3 da parede externa, Bordo, Carena 
M. Tipo 
Simples, Sob cordão plástico, Perfurado 
M. Forma 
Alongada, Hemisférica, Cónica, Lingueta, Irregular 
Cordão plástico 
Posicionamento = C.pos 
1/3 da parede externa, Bordo 
Decoração= C. des. 
Liso, Decorado: Impresso, Inciso 
Tipo= C. tipo 
Asa 
Posicionamento 
Vertical, Horizontal 
Tipo 
Bífidas (com perfuração horizontal e dois mamilos aplicados), Secção circular 
8 - DECORAÇÃO 
Área decorada = dec.área 
1/3 da parede externa, Bordo, Bojo, Fundo, Integral 
Técnica = Dec. Técnica = Tecnica 
Incisão, Impressão: Impressão pente,Iimpressão Cerastoderma edule 
Incisão e Impressão, Incisão e Aplicação plástica, Incisão, Impresão e Aplicação plástica, Brunido 
Caneluras: Canelura média, Canelura profunda, Canelura leve, Canelura brunido, Canelura incisão 
Impressão + Canelura, Incisão + Canelura 
Posicionamento = Dec. Pos. 
Supe, Supi 
Motivo decorativo 
Simples, Compósito 
Descrição 
Texto livre 
Tipo decoração 
K (Acácia), C (Canelura), H (Horizontal), V (Varia), I (Ind), K + C, G + C, K+G, CP (Copos) 
 
Descrição Copos 
Motivo 
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CP0 – Sem decoração, CP1 – Motivo simples, CP2 – Motivo compósito, CP21 – Motivo compósito 
espinhado, CP22 – Motivo compósito linhas ziguezagueantes, CP23 – Motivo compósito – circular, T-E 
(Taça – esférico canelado) 
Descrição Folha de Acácia 
Motivo 
K1 (Horizontal), K11 (Junção rxtremidades), K12 (Junção corpo da folha), K111 (Uma linha), K1111 
(Orientada para direita), K1112 (Orientada para a esquerda), K112 (Várias linhas), K1121 (Número ímpar 
de linhas), K11211 (1,5 Linhas), K112111 (1ª à esquerda/ 2ª à direita), K112112 (1ª à direita, 2ª à 
esquerda), K11212 (2,5 Linhas), K1122 (Número impar de filas), K11221 (Número par de linhas), K 
11221 (2 Linhas), K112211 (Orientadas à esquerda), K112212 (Orientadas à direita), K11222 (3 Filas), 
K112211 (Orientadas à esquerda), K112212 (Orientadas à direita) 
K2 (Vertical), K21 (Com distância), K211 (Folhas compridas), K212 (Folhas curtas), K22 (Sem 
distância), K221 (Compridas), K222 (Curtas) 
K3 (Cruciferas), K31 (Uma linha), K32 (Mais de 1 linha), K321 (Nº linhas ímpar), K3211 (1, ½ Linha), 
K3212 (2, ½ Linha), K322 (Nº de linhas par), K3221 (2 Filas), K3222 (3 Filas) 
Profundidade impressão 
Profunda, Média, Reduzida 
Forma 
Amendoada, Subrectangular, Linear 
Comp. Max. 
(medida) 
Comp 
Curto, Médio, Longo 
Larg. Max. F. 
(medida) 
Larg. 
Estreito, Médio, Longo 
Descrição Motivo Geométrico 
Motivo 
G11 (triângulos preenchidos vértice cima), G12 (triângulos preenchidos vértice baixo), G13 (triângulos 
não preenchidos), G1IND (prováveis triângulos), G2 (losangos preenchidos por linhas intercruzadas), 
G21 losangos preenchidos + caneluras), G3 (banda formada por linhas intercruzadas), G31(banda 
formada por linhas intercruzada + can), G4 (espinhado), G41 (espinhado vertical), G42 (espinhado 
horizontal), G5 (linhas ziguezagueantes) 
Comp. max 
(medidas) 
Descrição Caneluras 
Motivo  
H1 (horizontal - motivo simples), H11 (uma linha), H12 (duas e mais linhas), H13 (uma profunda + 
linhas), H2 (horizontal - motivo compósito), H21 (+ folha de acácia), H22 (+ motivo geométrico) 
Descrição Varia 
Motivo  
V1 (motivos circulares), V2 (impressões varia): V21 (circular – simbólica), V22 (ungulada), V23 (pente) 
V3 (linhas verticais), V4 (decoração interna): V41 (linhas horizontais - radiais), V42 (linhas verticais – 
radiais), V43 (motivos geométricos) 
- V431 (linhas intercruzadas), V432 (espinhado), V433 (ziguezague), V434 (linhas obliquas 
indeterminado), V435 (losangos internos) 
V44 (impressões), V45 (solar), V4IND (indeterminado – interno), VIND (Cerâmica decorada com motivo 
indeterminado) 
Profundidade canelura 
Profunda, Média, Reduzida 
Larg. Max.  
(medidas) 
Larg. 
Estreito, Médio, Longo 
Nº can. 
Valor 
Espaçamento 
(medidas) 
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9 - PASTAS 
Homogeneidade 
Compacta, Semi-compacta, Pouco-compacta 
Cozedura 
Oxidante, Redutora, Oxidante com arrefecimento redutor, Redutor com arrefecimento oxidante 
Componentes não plásticos 
Número 
Abundantes, Pouco abundantes, Raros 
Dimensões 
Finos (0.1 a 0.25 mm), Médios (0.25 a 0.5 mm), Grandes  (mais de 0.5 mm) 
Matéria-prima 
Quartzo, Feldspato, Mica, Biotite 
Tratamento de superficie 
Supi 
Rugoso, Alisado, Espatulado, Aguada vermelha, Aguada Negra,  Aguada clara, Polido 
Supe 
Rugoso, Alisado, Espatulado, Aguada vermelha, Aguada Negra, Aguada clara, Polido 
Grupo 
(texto) 
Cor 
Supi 
(Munsell) 
Supe 
(Munsell) 
10 - MEDIDAS 
DIA: Diâmetro Interno de Abertura, DEA: Diâmetro Externo de Abertura, DBJ: Diâmetro Bojo, DMX: 
Diâmetro Máximo, Altt: Altura total, Altf: Altura do fundo, IP’: Índice de Profundidade (alt x 100 / dia), 
IP’’: Índice de Profundidade (alt x 100 / dmx), IAB: DEA x 100 / dbj, ILL: largura do lábio x 100 /DEA, 
Esp. Bordo: espessura máxima do bordo, Esp. Boj: espessura máxima do bojo, Esp. Máx.: espessura 
máxima, Esp. F: Espessura do fundo 
Dimensão (do recipiente) 
Micro-vaso (DEA ≤5), Pequeno (DEA 5,1/15), Médio (DEA 15,1/30), Grande (DEA 30,1/40), Muito 
Grande (DEA ≥40,1) 
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.7. ANÁLISE QUANTITATIVA 
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1.7.1. PEDRA LASCADA 
 

QUADRO 1: TIPO DE NÚCLEO – DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL 

TIPO NUCLEO 

Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nódulo debitado 9 21% 1 100% 0 0% 5 36% 0 0% 0 0% 0 0% 15 25% 

Núcleo prismático 27 63% 0 0% 1 100% 7 50% 0 0% 0 0% 1 100% 36 59% 

Núcleo discóide 6 14% 0 0% 0 0% 2 14% 0 0% 1 100% 0 0% 9 15% 

Núcleo bipolar 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

TOTAL 43 100% 1 100% 1 100% 14 100% 0 0% 1 100% 1 100% 61 100% 
 

QUADRO 2: TIPO DE NÚCLEO – DISTRIBUIÇÃO POR MATÉRIA-PRIMA 

TIPO NUCLEO 

SILEX QUARTZO QUARTZO HIALINO CHERT TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nódulo debitado 11 29% 0 0% 3 16% 1 50% 15 25% 

Núcleo prismático 20 53% 1 50% 15 79% 0 0% 36 59% 

Núcleo discóide 6 16% 1 50% 1 5% 1 50% 9 15% 

Núcleo bipolar 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 

TOTAL 38 100% 2 100% 19 100% 2 100% 61 100% 
 

QUADRO 3: LÂMINAS – ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

ESTADO 

Locus 1 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inteira 7 8% 0 0% 3 5% 0 0% 1 25% 1 33% 12 8% 

Proximal 22 26% 0 0% 17 28% 0 0% 0 0% 0 0% 39 25% 

Distal 10 12% 0 0% 14 23% 1 100% 2 50% 2 67% 29 19% 

Mesial 45 54% 2 100% 26 43% 0 0% 1 25% 0 0% 74 48% 

TOTAL 84 100% 2 100% 60 100% 1 100% 4 100% 3 100% 154 100% 
 

QUADRO 4: LAMELAS – ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

ESTADO 

Locus 1 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inteira 17 7% 0 0% 26 15% 0 0% 1 6% 0 0% 44 10% 

Proximal 70 29% 2 22% 47 28% 1 20% 5 31% 2 25% 127 29% 

Distal 52 22% 2 22% 42 25% 0 0% 0 0% 1 13% 97 22% 

Mesial 99 41% 5 56% 53 32% 4 80% 10 63% 5 63% 176 40% 

TOTAL 239 100% 9 100% 168 100% 5 100% 16 100% 8 100% 444 100% 
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QUADRO 5: LÂMINAS – MATÉRIA-PRIMA 

LÂMINA 

TOTAL 

Nº % 

Sílex 143 93% 

Quartzo hialino 0 0% 

Chert 11 7% 

TOTAL 154 100% 
 

QUADRO 6: LAMELAS – MATÉRIA-PRIMA 

ESTADO 

TOTAL 

Nº % 

Sílex 335 75% 

Quartzo hialino 95 21% 

Chert 12 3% 

Quartzo 1 0% 

Quartzo leitoso 1 0% 

TOTAL 444 100% 
 

QUADRO 7: LÂMINA RETOQUE 

RETOQUE 

TOTAL 

Nº % 

Ausente 68 44% 
Presente 86 56% 

TOTAL 154 100% 
 

QUADRO 8: LAMELA- RETOQUE 

RETOQUE 

TOTAL 

Nº % 

Ausente 399 92% 

Presente 45 8% 

TOTAL 444 100% 
 

QUADRO 9: LÂMINA - POSIÇÃO RETOQUE 

RETOQUE POSIÇÃO 

TOTAL 

Nº % 

Ambos bordos 44 54% 

Bordo direito 15 16% 

Bordo esquerdo 17 19% 

Distal 2 2% 

Ambos bordos e distal 6 9% 

TOTAL 84 100% 
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QUADRO 10: LÂMINA - ÂNGULO RETOQUE 

RETOQUE ÂNGULO 

TOTAL 

Nº % 

Abrupto 32 38% 

Muito obliquo 48 57% 

Rasante 3 4% 

Abrupto, obliquo 1 1% 

TOTAL 84 100% 
 

QUADRO 11: LÂMINA - SEQUÊNCIA RETOQUE 

RETOQUE SEQUÊNCIA 

TOTAL 

Nº % 

Continua 63 75% 

Descontinua 21 25% 

TOTAL 84 100% 
 

QUADRO 12: LÂMINA - TIPO TALÃO 

TALÃO 

TOTAL 

Nº % 

Asa de pássaro 10 19% 

Cortical 3 4% 

Diédrico 14 28% 

Esmagado 0 4% 

Facetado convexo 2 4% 

Facetado rectilinio 6 11% 

Lisa 8 13% 

Punctiforme 4 6% 

Ausente 2 4% 

Retocado 2 6% 

Fragmentado 0 2% 

TOTAL 51 100% 
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QUADRO 13: LAMELA - TIPO TALÃO 

TALÃO 

TOTAL 

Nº % 

Asa de pássaro 34 20% 

Chapéu de gendarme 8 5% 

Cortical 5 3% 

Diédrico 25 15% 

Esmagado 5 3% 

Facetado convexo 4 2% 

Facetado rectilinio 23 13% 

Lisa 26 15% 

Punctiforme 22 13% 

Linear 10 6% 

Indeterminado 4 2% 

Retocado 5 3% 

TOTAL 171 100% 
 

QUADRO 14: CARACTERIZAÇÃO DOS BORDOS DOS PRODUTOS ALONGADOS 

BORDOS 

LÂMINA LAMELA 

Nº % Nº % 

Paralelos 81 53% 305 69% 

Irregulares 37 24% 39 9% 

Paralelos talão estreito 5 3% 16 4% 

Bi-convexa 4 3% 5 1% 

Divergente 7 5% 9 2% 

Convergente 17 11% 64 14% 

Indeterminado 3 2% 6 1% 

  154 100% 444 100% 
 

QUADRO 15: LÂMINA - ALTERAÇÕES TÉRMICAS 

ALTERAÇÕES TÉRMICAS 

TOTAL 

Nº % 

Tratamento térmico 7 5% 

Crazing 6 4% 

Potlid 14 9% 

Ausente 127 82% 

TOTAL 154 100% 
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QUADRO 16: LAMELA - ALTERAÇÕES TÉRMICAS 

ALTERAÇÕES TÉRMICAS 
TOTAL 

Nº % 
Tratamento térmico 48 11% 
Crazing 6 1% 
Potlid 14 3% 
Ausente 376 85% 

TOTAL 444 100% 
 

QUADRO 17: PERSPECTIVA GERAL DOS PRODUTOS DEBITADOS 

  
LASCA LAMELA LÂMINA 

Nº % Nº % Nº % 
Bruta 137 42% 177 40% 15 10% 
Sinais de utilização 60 19% 225 51% 51 33% 
Utensilagem 126 39% 42 9% 88 57% 

TOTAL 323 100% 444 100% 154 100% 
 

QUADRO 18: TIPOS 

  
TOTAL 

Nº % 
Lasca bruta 137 43% 
Lasca retocada 77 24% 
Lasca sinais de uso 60 19% 
Entalhe sobre lasca 18 6% 
Denticulado 17 5% 
Furador 7 2% 
Raspadeira 7 2% 

TOTAL 323 100% 
 

QUADRO 19: CORTEX DOS FOLIÁCEOS OVÓIDES 

FASES 
Locus 1 Locus 3 Locus 3b Locus 5 Locus 6 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 a 2 6 25% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 7 12% 
3 a 5 10 42% 1 50% 8 38% 7 70% 1 50% 27 45% 
6 – final 5 21% 1 50% 9 43% 2 20% 0 0% 17 28% 
Indeterminado 3 13% 0 0% 3 14% 1 10% 1 50% 9 15% 

TOTAL 24 100% 2 100% 21 100% 10 100% 2 100% 60 100% 
 

QUADRO 20: FRACTURA DOS FOLIÁCEOS OVÓIDES 
TIPO FRACTURA Nº % 
Acidental 11 22% 
Indeterminado 10 20% 
Impacto 1 2% 
Acidente talhe 11 22% 
Térmica 1 2% 
Retoque 16 32% 
TOTAL 50 100% 
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Gráfico 1: Quantificação dos produtos debitados em Penedo do Lexim 
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Gráfico 2: Estado de conservação produtos alongados 
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Gráfico 3: Retoque nos suportes alongados 
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Gráfico 4: Larguras dos produtos alongados do Penedo do Lexim (intervalos de 1 mm) 
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Gráfico 5: Estado de conservação das lascas 
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Gráfico 6: Ângulo do retoque nas lascas 
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Gráfico 7: Distribuição sectorial dos furadores 
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Gráfico 8: Secção dos furadores 
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Gráfico 9: Orientação dos furadores 
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Gráfico 10: Matéria-prima dos furadores 
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Gráfico 11: Distribuição sectorial das raspadeiras 
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Gráfico 12: Suportes das raspadeiras 
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Gráfico 13: Espessuras das raspadeiras 
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Gráfico 14: Bordo funcional das raspadeiras 
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Gráfico 15: Distribuição sectorial dos foliáceos ovóides 
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Gráfico 16: Estado de conservação dos foliáceos ovóides 
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Gráfico 17: Cortex dos foliáceos ovóides 
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Gráfico 18: Acidentes de talhe – foliáceos ovóides 
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Gráfico 19: Categorias de dimensões dos foliáceos ovóides 
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Gráfico 20: Categorias de dimensões dos foliáceos ovóides 
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Gráfico 21: Tratamento térmico 
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Gráfico 22: Largura dos foliáceos 
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Gráfico 23: Comprimento dos foliáceos (peças inteiras / com eixo vertical) 
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Gráfico 24: Estado de conservação das pontas de seta 
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Gráfico 25: Perfis das pontas de seta 
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Gráfico 26: Secção das pontas de seta 
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Gráfico 27: Extensão do retoque das pontas de seta 
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Gráfico 28: Serrilha das pontas de seta 
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Gráfico 29: Proveniência sectorial das pontas de seta 
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Gráfico 30: Tipo do retoque das pontas de seta do Penedo do Lexim 

 
 
 

1.7.2. CERÂMICA 
 

QUADRO 21 - GRUPOS DE FABRICO DOS COPOS CANELADOS 

 COMPACIDADE COZEDURA 
TRATAMENTO 

SUPERFÍCIE COR COMPONENTE NÃO PLÁSTICOS AGUADA 

SUPE SUPI SUPE SUPI FREQUÊNCIA DIMENSÃO TIPO TIPO 
Compactas 

1 Compacta Oxidante Polimento 7.5 YR 6/4 Raros 
Fino, 
escassos 
médios 

Mica (+), 
biotite, 
feldspato 
(>) 

 Castanho 
claro 

2 Compacta Red - Ox Polimento 7.5YR 
5/2 

7.5YR 
4/2 Raros 

Finos, 
escassos 
médios 

Mica, 
feldspato 
(>) 

 Castanho 

3 Compacto Red-Ox Polimento Alisado 5YR 
4/6 

5YR 
4/4 

Pouco 
abundantes 

Finos e 
médios 

Mica (+), 
feldspato  Vermelha 

6 Compacta Ox-red Polimento Alisado 5YR 2,5/1 Raros Finos 
Mica (+), 
biotite 
(>) 

 Negro 

Semi-compacta 

7 Semi-compacta Red-ox Polida Alisada 5YR 
2.5/1 

5YR 
3/3 Raros Finos 

Mica, 
biotite 
(+), 
feldspato 
(>) 

 Castanho 
escuro 

10 Semi-compacta Redutora Alisada Alisada 7.5YR 
4/2 

7.5 
YR 
2.5/1 

Abundantes Finos 

Mica (+), 
feldspato, 
biotite 
(>) 

 Castanho 

Grosseira 

4 Friável / SC Red-ox Rugoso Rugoso 7.5YR 
4/4 

7.5YR 
3/3 Abundante Finos e 

médios 

Mica (+), 
mica, 
feldspato 

   

5 Friável / SC Red-ox Alisada Alisada 7.5YR 
4/4 

5YR 
4/6 Abundante Finos e 

médios 
Biotite 
(+), mica    

8 Friável / SC Oxidante Aguada Alisada 5YR5/6 5YR 
2.5/1 Abundantes Finos e 

médios 
Biotite, 
feldspato  Vermelha 

9 Friável / SC Redutor Alisada Rugosa 5YR 
2.5/1 

5YR 
3/3 Abundante 

Finos, 
médios, 
grandes 

Mica, 
quartzo 
(+), 
feldspato, 
mica 
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QUADRO 22: ANÁLISE QUANTITATIVA CRONO-
ESTRATIGRÁFICA – U.E. 19, LOCUS 1 

 
INDIVIDUAIS 

Nº % 
B6 2 0,3% 
B7 9 1,6% 
C3 0 0,0% 
C5 17 3,0% 
C6 34 5,9% 
C7 124 21,6% 
C8 0 0,0% 
D4 1 0,2% 
D5 83 14,4% 
D6 74 12,9% 
D7 158 27,5% 
E3 1 0,2% 
E4 0 0,0% 
E5 28 4,9% 
E6 25 4,3% 
E7 8 1,4% 
E8 1 0,2% 
E9 1 0,2% 
F5 7 1,2% 
F6 1 0,2% 
F7 0 0,0% 
F8 1 0,2% 

TOTAL 575 100,0% 
 

QUADRO 23: ANÁLISE QUANTITATIVA CRONO-
ESTRATIGRÁFICA – U.E. 7, LOCUS 3B 

 
INDIVIDUAIS 

Nº % 
B5 1 0,1% 
C4 179 13,6% 
C5 116 8,8% 
C6 40 3,0% 
C7 0 0,0% 
D4 168 12,8% 
D5 147 11,2% 
D6 119 9,1% 
D9 2 0,2% 
E3 0 0,0% 
E4 84 6,4% 
E5 327 24,9% 
E6 56 4,3% 
E7 2 0,2% 
E9 1 0,1% 
E12 3 0,2% 
F4 67 5,1% 

TOTAL 1312 100,0% 
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QUADRO 24: ANÁLISE QUANTITATIVA CRONO-

ESTRATIGRÁFICA – U.E.8, LOCUS 5 

 
INDIVIDUAIS 

Nº % 
D9 1 0,3% 
D11 11 2,8% 
D12 55 14,2% 
D13 63 16,2% 
D14 40 10,3% 
E8 2 0,5% 
E11 40 10,3% 
E12 40 10,3% 
E13 101 26,0% 
E14 30 7,7% 
F12 4 1,0% 
F13 0 0,0% 
G11 1 0,3% 

TOTAL 388 100,0% 
 

14

0 0 0

7

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Locus 1 Locus 2 Locus 3 Locus 3b Locus 4 Locus 5 Locus 6

 
Gráfico 31: Distribuição dos bordos denteados sectorialmente 
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Gráfico 32: Técnicas decorativas dos bordos denteados 
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Gráfico 33: Cozeduras bordos denteados 
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Gráfico 34: Compacidade bordos denteados 
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Gráfico 35: Frequência de componentes não plásticos de bordos denteados 
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Gráfico 36: Dimensão dos componentes não plásticos de bordos denteados 
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Gráfico 37: Distribuição dos copos sectorialmente 
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Gráfico 38: Distribuição dos copos em termos estratigráficos. Unidades Estratigráficas de Locus 3b 

 

1

9

1 1

34

3
1

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SEM UE UE 01 UE 02 UE 05 UE 08 UE 09 UE 17 UE 19

 
Gráfico 39: Distribuição dos copos em termos estratigráficos. Unidades Estratigráficas de Locus 1 
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Gráfico 40: Compacidade dos copos 
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Gráfico 41: Cozedura dos copos 
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Gráfico 42: Bordos dos copos 
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Gráfico 43: Direcção dos bordos 
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Gráfico 44: Tratamento de superfície dos copos canelados 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS                                       218 

Copo
46%

Taça canelada
54%

 
Gráfico 45: Proporção relativa dos tipos do Grupo II – Cerâmicas caneladas final 
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Gráfico 46: Leitura comparativa dos diâmetros no Grupo das Cerâmicas Caneladas Finas 
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Gráfico 47: Leitura comparativa das espessuras máximas dos recipientes no Grupo das Cerâmicas Caneladas Finas 
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Gráfico 48: Estado de conservação das taças caneladas 
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Gráfico 49: Proveniência sectorial das taças caneladas 
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Gráfico 50: Motivos decorativos das taças caneladas Penedo do Lexim 
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Gráfico 51: Tratamento de superfície das taças (supi – superfície interna e supe – superfície externa) 
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Gráfico 52: Decoração interna – distribuição sectorial 
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Gráfico 53: Decoração interna – sector 1 
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Gráfico 54: Decoração interna – sector 3b 

 

7

4

8

2 2

3

0

11

0

2

4

6

8

10

12

INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INT6 INT7 INTIND

 
Gráfico 55: Distribuição dos motivos decorativos da cerâmica decorada internamente. INT1 – linhas horizontais 

radiais; INT2 – linhas verticais radiais, INT3 – Geométrico, INT4 – serpentiforme; INT5-Impressões, INT6 – solar, 
INTIND – indeterminado. 
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Gráfico 56: Decoração interna – variantes da decoração interna geométrica (INT3). INT31 – linhas intercruzadas, 

INT32 – espinhado, INT33 – linhas obliquas; INT34 – losangos não preenchidos 
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Gráfico 57: Cozedura das cerâmicas do Grupo Folha de Acácia 
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Gráfico 58: Frequência dos componentes não plásticos das cerâmicas do Grupo Folha de Acácia 

 

27%

34%

3%

36%

17%

40%

2%

41%

6%

37%

2%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fino Fino/médio Médio/grande Fino/médio/grande

Geométrico

Acácia

Linhas

 
Gráfico 59: Dimensão dos componentes não plásticos das cerâmicas do Grupo Folha de Acácia 
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Gráfico 60: Distribuição sectorial dos potes com caneluras horizontais 
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Gráfico 61: Espessuras das cerâmicas decoradas dos potes com caneluras horizontais fundas 
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Gráfico 62: Largura das caneluras fundas (todo o grupo folha de acácia) 
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Gráfico 63: Distribuição das cerâmicas com decoração folha de acácia sectorialmente 
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Gráfico 64: Estado de conservação das folhas de acácia 
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Gráfico 65: Larguras das caneluras associadas a folha de acácia 
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Gráfico 66: Tipologias de folha de acácia 

 
Gráfico 67: Técnicas decorativas identificadas nas cerâmicas folha e acácia 
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Gráfico 68: Quantificação do tipo de “folhas” da folha de acácia 

 

7%
5%

7% 8%

17%

30%

17%

6%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 5 mm 5 a 7 mm 7 a 9 mm 9 a 11 mm 12 a 14 mm 14 a 16 mm 16 a 18 mm 18 a 20 mm > 20 mm

 
Gráfico 69: Comprimento das “folhas” da folha de acácia 
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Gráfico 70: Largura das “folhas” da folha de acácia 
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Gráfico 71: Compacidade das cerâmicas decoradas com folhas de acácia 
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Gráfico 72: Tratamento de superfície das cerâmicas decoradas com folhas de acácia 
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Gráfico 73: Nº de componentes não plásticos das cerâmicas decoradas com folha de acácia 
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Gráfico 74: Nº de componentes não plásticos das cerâmicas decoradas com folha de acácia 
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Gráfico 75: Dimensão dos componentes não plásticos das cerâmicas decoradas com folha de acácia 
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Gráfico 76: Distribuição sectorial das cerâmicas com decoração geométrica 
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Gráfico 77: Estado de conservação das cerâmicas com decoração geométrica 
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Gráfico 78: Espessuras máximas das cerâmicas com decoração geométrica 
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Gráfico 79: Variantes dos triângulos – motivos geométricos 
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Gráfico 80: Quantificação das variantes do motivo G4 (espinhado) 
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Gráfico 81: Distribuição sectorial das cerâmicas com decoração geométrica 
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Gráfico 82: Distribuição dos motivos decorativos da categoria varia 
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Gráfico 83: Distribuição dos motivos decorativos da categoria indeterminada 
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Gráfico 84: Dimensão dos pratos (A1) 
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Gráfico 85: Dimensão das taças (A2) 

Pequeno
13%

Médio
58%

Grande
25%

Muito Grande
4%

 
Gráfico 86: Dimensão das taças em calote (A3) 
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Gráfico 87: Dimensão das taças em calote alta (A4) 
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Gráfico 88: Espessamento dos bordos das taças em calote alta (A4) 
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Gráfico 89: Dimensão das taças em calote fechada (F1) 
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Gráfico 90: Dimensão dos esféricos do Penedo do Lexim 
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Gráfico 91: Dimensão dos esféricos do Penedo do Lexim 
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Gráfico 92: Dimensão dos componentes não plásticos 
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Gráfico 93: Cozeduras das cerâmicas 
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QUADRO Nº 25- Artefactos metálicos e de operações metalúrgicas 
Nº INVENTÁRIO UE ÁREA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA ANÁLISE 
IGN.017.03943 1 Locus 1 Punção Calcolítico pleno N 
IGN.017.03946 4 Locus 2 Pequena esfera achatada (pingo ?) ? N 
IGN.017.04738 2 Locus 1 Fragmento (ferro) Romano ? N 
IGN.017.04928 2 Locus 1 Argola Idade do Bronze N 
IGN.017.04979 2 Locus 1 Lâmina Idade do Bronze S 
IGN.017.04980 1 Locus 1 Argola (ferro) Romano ? N 
IGN.017.05566 9 Locus 1 Punção de cobre Calcolítico pleno S 
IGN.017.05567 1 Locus 1 Ponta de lança cobre arsenical Idade do Bronze S 
IGN.017.05568 8 Locus 1 Punção de cobre Calcolítico pleno S 
IGN.017.05569 8 Locus 1 Cinzel Calcolítico pleno S 
IGN.017.05570 1 Locus 1 não metálico Calcolítico pleno S 
IGN.017.05571 9 Locus 1 Argola metálica Idade do Bronze S 
IGN.017.05572 9 Locus 1 Objecto metálico Idade do Bronze S 
IGN.017.05573 9 Locus 1 não metálico Calcolítico pleno S 
IGN.017.05574 14 Locus 1 não metálico Calcolítico pleno S 
IGN.017.05575 9 Locus 1 não metálico (cadinho??) Calcolítico pleno N 
IGN.017.05576 17 Locus 1 Fragmento Idade do Bronze S 
IGN.017.05577 9 Locus 1 Pingo de fundição Calcolítico pleno S 
IGN.017.05605 9 Locus 1 Figura zoomórfica Idade do Bronze N 
IGN.017.05736 9 Locus 1 Pequeno punção de cobre Calcolítico pleno S 
IGN.017.06508 8 Locus 1 Punção Calcolítico pleno S 
IGN.017.06509 17 Locus 1 Escória (?) Calcolítico pleno N 
IGN.017.09561 1 Locus 1 Argola Idade do Bronze S 
IGN.017.09655 2 Locus 1 Cinzel Idade do Bronze S 
IGN.017.10577 8 Locus 1 Anel Idade do Bronze S 
IGN.017.10579 8 Locus 1 Pingo de fundição Calcolítico pleno S 
IGN.017.10580 1 Locus 2 Cadinho ? Calcolítico pleno N 
IGN.017.10581 9 Locus 1 Lâmina Calcolítico pleno S 
IGN.017.10583  Locus 1 Argola Idade do Bronze S 
IGN.017.11368 4 Locus 5 Lâmina Calcolítico pleno S 
IGN.017.12988 2 Locus 1 Fragmento indeterminado  N 
IGN.017.12989 26 Locus 1 Fragmento indeterminado  N 
IGN.017.12990 1 Locus 1 Fragmento indeterminado  N 
IGN.017.12991 26 Locus 1 Fragmento indeterminado  N 
IGN.017.12992 7 Locus 3b Fragmento indeterminado Calcolítico inicial N 
IGN.017.12993 7 Locus 3b Fragmento indeterminado Calcolítico inicial N 
IGN.017.18067 7b Locus 3b Cadinho (?) Calcolítico inicial N 
IGN.017.18534 7 Locus 3b Pingo de fundição Calcolítico inicial N 
IGN.017.19476 9 Locus 1 Fragmento indeterminado Calcolítico pleno N 
IGN.017.20940 1-2 Locus 3b Objecto metálico Calcolítico pleno N 
IGN.017.18067 7b Locus 3b Cadinho Calcolítico inicial N 
IGN.017.14565 7 Locus 3b Cadinho Calcolítico inicial N 
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PARTE 1 - PENEDO DO LEXIM 
 

1.8. CONTEXTOS ESTRATIGRÁFICOS 
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QUADRO 26: LOCUS 1 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 
01 Camada Nível superficial Cobre 2, 8, 9 6 Calcolítico pleno, 

Bronze, Romano 

02 Camada Elevado nível de 
compactação e dureza 

Cobre 3, 7 (lajeado), 
é cortado por UE 3, 

14, 21. 22. 

6 Romano, Bronze, CP 

03 Estrutura Amontoado pétreo com 
blocos médios basalto e 
calcário 

Integra a U.E. 8, 
coberto por 1 e 2 

3 Calcolítico pleno 

05 Camada Sedimento de lixeira, com 
sinais de combustão. 
Grande concentração de 
materiais no seu topo 
(solo n.º 1). 

Enche a U.E. 6, 
coberta pela  2 

3 Calcolítico pleno 

06 Estrutura Estrutura pétrea de 
contenção da lixeira. 
Blocos de basalto e 
calcário 

Preenchida por U.E. 
5, 

coberta por U.E. 2 

3 Calcolítico 

07 Estrutura Lajeado calcário 
constituído por grandes 
lajes fragmentadas in situ. 

Coberto por 1, 2, 8, 
26. 

Cobre 19??. Apoia 3 

3 Calcolítico 

08 Camada Camada entre e sob o 
amontoado de pedras U.E. 
3.  Sedimento granuloso 
com áreas de 
concentração de material 
(solos de ocupação) 

Coberta por U.E. 1, 
2 e 3. 

Cobre 19, 7, 25, 11, 
12 

3 Calcolítico pleno 

09 Camada Enchimento de lixeira Coberta por U.E. 1 
Cobre U.E. 19 

3 Calcolítico pleno 

10 Camada = U.E. 8 Coberta por U.E. 2 3 Calcolítico pleno 
11 Estrutura Buraco de poste 

parcialmente derrubado 
Coberto por U.E. 3 e 

8 
3 Neolítico final 

ou Calcolítico inicial 
12 Estrutura Buraco de poste Coberto por U.E. 3 e 

8 
3 Neolítico final 

ou Calcolítico inicial 
13 Camada Área de violação antiga Corta UE 1, 2 7 Moderno 
14 Camada Área de violação Corta UE 1, 2 7 Moderno 
15 Estrutura Estrutura pétrea de 

contenção da lixeira. 
Blocos de basalto e 
calcário 

Preenchido por U.E. 
9 

Cobre a U.E. 19 

3 Calcolítico 

17 Camada Abundantes materiais 
entre níveis de cascalheira 
de basalto 

Coberto por U.E. 1 
Cobre U.E. 19 

4 Bronze 

19 Camada Sedimento claro, muito 
fino, impregnando os 
materiais 

Cobre rocha 1 Neolítico final 
Calcolítico inicial 

20 Estrutura Estrutura defensiva que 
fecha a área entre 2 
afloramentos na parte SE 
do locus 1 

Coberto por U.E. 1 
Cobre U.E. 19 

1 / 2 Neolítico final / 
Calcolítico inicial 

21 Camada Área de revolvimento que 
terá afectado a U.E. 2 em 
E4. Sedimento solto 

Corta a U.E. 2 7  

22 Camada Área de revolvimento que 
terá afectado a U.E. 2 em 
E4. Sedimento solto. 

Corta a U.E. 2 7 Romano ?? 

23 Camada Enchimento do buraco de 
poste U.E. 11 

 3 Calcolítico pleno 

24 Camada Área de revolvimento 
antigo em F4 e F5 

Cobre a U.E. 8 7 Romano 

25 Estrutura Área habitacional 
constituída por prismas de 
grande dimensão 

Coberta por U.E. 1, 
cobre a U.E. 19 

1 Neolítico final 
/Calcolítico 
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QUADRO 26 LOCUS 1 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO) 
U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 
26 Camada Enchimento de Área 

semicircular anexa ao 
lajeado U.E. 7 (U.E. 27) 

Coberta por U.E. 1, 
cobre U.E. 2, enche 

a U.E. 27 

5 Romano 

27 Estrutura Área semicircular anexa 
ao lajeado U.E. 7, 

constituída por blocos de 
basalto. 

Coberta por U.E. 1, 
preenchida por U.E. 

26 

3 Romano 

28 Estrutura Buraco de poste 
constituído por blocos 

basalto 

Coberto por U.E. 1, 
sobre U.E. 8 

3 Calcolítico 

29 Estrutura Estrutura defensiva que 
preenche o espaço entre 

os dois afloramentos 

Coberta por U.E. 1, 
sobre afloramento 

3 Calcolítico 

30 Estrutura Buraco de poste 
constituído por blocos 

basalto 

Coberto por U.E. 8 3 Calcolítico 

31 Camada Pavimento na base da 
estrutura U.E. 29 

Coberto por U.E. 8, 
apoia U.E. 29 

3 Calcolítico 
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QUADRO 27: LOCUS 3B 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO) 

U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 

01 Camada Nível superficial Cobre 2, 6, 5, 7, 7b 6 Calcolítico pleno e 
inicial 

1/2 Camada 
Camada superficial 
depositada sob e entre o 
amontoado pétreo U.E. 2 

Sobre e entre a U.E. 
2 

3 
Calcolítico pleno? 

2 Estrutura 

Amontoado pétreo 
(basalto e calcário) entre 
dois grandes afloramentos 
verticais  

Coberto por U.E. 
1/2. Cobre a U.E. 1, 
U.E. 11/14, 21 

3 

Calcolítico pleno ? 

5 Camada 
Mancha de ocupação de 
forma sub-circular coberta 
por U.E. 1. 

Coberto por U.E. 1, 
cobre a U.E. 6 

2 
Calcolítico pleno ? 

6 Camada 

Contexto com sedimento 
claro e muito fino, 
circunscrevendo-se a uma 
pequena área. Pode estar 
associado a uma estrutura 
muito destruída, U.E. 8. 

Coberto por U.E. 1, 
U.E. 5. 
Cobre U.E. 7b e 
corta a U.E. 7. 
Apoia a U.E. 8. 

2 

Calcolítico pleno 

7 Camada 

Principal nível de 
ocupação que abrange 
toda a plataforma. Nesta 
camada se inserem as 
estruturas domésticas. Por 
vezes é identificado um 
interface 1/7. 

Coberto por U.E. 1,  
6. 
Igual a U.E. 10/12, 
11/14, 15, 16, 
cortado por UE 13. 

2 

Calcolítico inicial 

7b Camada 
Nível de desagregação da 
rocha com materiais que 
migraram da U.E. 7 

Coberto por U.E. 7, 
6 10/12, 15 
 

2 
Calcolítico inicial 

8 Estrutura 

Possível estrutura 
destruída, de 
funcionalidade 
indeterminada. 

Coberto por U.E. 1. 
Igual a U.E. 6. 
Cobre U.E. 7. 

2 

Calcolítico pleno? 

10 Camada 

Enchimento da estrutura 
U.E. 12, Vestígios de 
detritos domésticos 
(cerâmica, fauna) mas seu 
sinais de combustão. 

Coberto por U.E. 
1/7. 
Igual a U.E. 7. 
Cobre U.E. 15 e 7b. 
Enche U.E. 12 

 

Calcolítico inicial 

14 Camada 

Enchimento da estrutura 
U.E. 11, Vestígios de 
detritos domésticos 
(cerâmica, fauna)e 
escassos sinais de 
combustão2 

Coberto por U.E. 2. 
Igual a U.E. 7. 
Enche U.E. 14 

2 

Calcolítico inicial 

12 Estrutura Estrutura sub-circular 
(basalto 

Coberto por U.E. 
1/7. 
Igual a U.E. 7. 
Cobre U.E. 15 e 7b. 
Preenchido por U.E. 
10 

2 

Calcolítico inicial 

13 Camada Mancha escura que corta 
U.E. 7 Corta U.E. 7 7 Moderno ?? 
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QUADRO 27: LOCUS 3B 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO) 

U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 

11 Estrutura 

Estrutura oval (basalto e 
calcário). Coberta pelo 
derrube U.E. 2 e encontra-
se preenchido por U.E. 
11. Lixeira estruturada ? 

Coberto por U.E. 2. 
Igual a U.E. 7. 
Enche U.E. 14 

2 

Calcolítico inicial 

15 Estrutura 

Lajeado de 
calcário.Coberto 
parcialmente por estrutura  
U.E. 12 

Coberto por U.E. 
12. 
Cobre U.E. 7b. Igual 
a U.E. 7 

2 

Calcolítico inicial 

16 Camada Bolsa de sedimento 
amarelado 

Corta U.E. 7b. 
Coberto por U.E. 7. 
Igual a solo 2? 

2 
Calcolítico inicial 

17 Camada Bolsa de sedimento 
escuro 

Corta a U.E. 7b, 
equivalente a UE 
13. 

2 
? 

18 Estrutura Estrutura desmantelada Coberto por U.E. 7 2 Calcolítico inicial 

19 Camada Bolsa sedimentar Coberta pela UE 19 
e 7 

2  

20 Camada 
Bolsa sedimentar 
associada à estrutura U.E. 
14 

Corta U.E. 7b 
2 

Calcolítico inicial 

21 Estrutura Base de estrutura (UE 2) 
Insere-se na U.E. 
7b, coberto por U.E. 
1/2 

 
Calcolítico inicial 

22 Estrutura Estrutura de madeira? 
Encostado a U.E. 
21, insere-se na U.E. 
7b 

2 
Calcolítico inicial 

23 Fossa 
violação 

Fossa de violação com 
cerca de 10 anos Corta a U.E. 2 7 ? 
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QUADRO 28: LOCUS 5 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO) 

U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 

1 Camada Camada superficial, nível 
de cascalheira de vertente 

Cobre U.E. 2, 10, 3, 
4 

6 Neolítico / Calcolítico 

1b Camada Sedimento superficial no 
exterior da muralha 

Cobre U.E. 3 e 
afloramento 

6 Neolítico / Calcolítico 

2 Estrutura Muralha com a orientação 
N-S 

Cobre afloramento. 
Coberta por U.E. 1 

3 Calcolítico pleno 

3 Derrube Derrube pétreo de U.E. 2 
Encostada a U.E. 2, 
Coberta por U.E. 1b, 

Cobre U.E. 4 

6 
Calcolítico pleno 

4 Camada Sedimento conservado 
entre o derrube 

Coberto por U.E. 1, 
cobre 12, 5, 6. 

Cortada por U.E. 11, 
enche 3 

6 

Calcolítico pleno 

5 Estrutura 
Torre semi-cicrular 
maciça adossada a 
muralha. 

Coberta por 3 e 4, 
apoia-se a 2, cheia 

por 6. 

3 
Calcolítico pleno 

6 Camada Enchimento sedimentar de 
torre U.E. 5. 

Coberta por 4, enche 
5 

3 Calcolítico pleno 

7 Camada Nível sedimentar base 
Coberto por U.E. 8 e 

U.E. 4, 11. Cobre 
afloramento 

3 
Calcolítico 

8 Camada Nível de ocupação 
Coberta por U.E. 12, 
cobre U.E. 7, apoia-

se a UE 2, 5 

3 
Calcolítico pleno 

9 Camada Enchimento sedimentar da 
estrutura U.E. 10 

Coberta por U.E. 1, 
enche U.E. 10 

3 Calcolítico pleno 

10 Estrutura Estrutura pétrea Coberta por U.E. 1, 
cheia por U.E. 9. 

3 Calcolítico pleno 

11 Camada Sedimento, nível 
ocupação 

Coberto por U.E. 1, 
cobre U.E. 7 e corta 

U.E. 8 e 3. 

3 
Bronze ? 

12 Estrutura Derrube pétreo da torre 
Coberto por U.E. 3 / 

4, cobre U.E. 8 e 
cortado por U.E. 11 

3 
Calcolítico pleno 

 
QUADRO 29: LOCUS 6 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (CONTINUAÇÃO) 
U.E. TIPO DESCRIÇÃO ESTRATIGRAFIA FASE CRONOLOGIA 

1 Camada Camada superficial Cobre 2, 3 1 - 

2 Camada Níveis de ocupação muito 
remexidos 

Coberto por U.E. 1, 
cobre 3, 4, 5 

2  

3 Camada Nível de ocupação 
Coberto por U.E. 2, 
cortado por U.E. 5, 

6, 7 

3 
Calcolítico pleno - final 

4 Estrutura 
Estrutura de forma sub-
rectangular adossada ao 

abrigo 

Coberta por U.E. 1, 
cobre U.E. 2. 

3 
Calcolítico pleno - final 

5 Estrutura 
Amontoado pétreo que 

cobre a deposição 
zoológica 

Coberto por U.E. 3, 
3 

Calcolítico pleno - final 

6 Estrutura 

Muro transversal, no 
interior da área 

compartimentada pela 
U.E. 4 

Coberto pela U.E. 2, 
corta U.E. 3 

3 

Calcolítico pleno – final 

7 Deposição Deposição de crânio e 
vértebras de cabra Coberto por U.E. 5 3 Calcolítico pleno - final 
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DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 1 (1998): DIAGNÓSTICO 

 

A primeira campanha de escavação realizou-se entre 15 de Agosto a 15 de 

Setembro de 1998. Os trabalhos contaram com a coordenação de campo das 

arqueólogas Marta Miranda e Carla Fernandes e a colaboração de estudantes da variante 

de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa.  

Considerando a cobertura vegetal do Penedo do Lexim, que integra espécies 

autóctones raras nesta região, decidiu-se efectuar um levantamento floristico da área 

intervencionada previamente à intervenção arqueológica (Sousa, 1999). 

O objectivo desta primeira campanha (terceira campanha efectiva, primeira do 

projecto Lex Pov) centrou-se naturalmente na obtenção de um diagnóstico do estado de 

conservação do sítio e na definição da metodologia de intervenção. Desta forma, em 

1998 definiram-se as várias micro-realidades que foram definidas genericamente como 

loci, sendo então identificadas como grandes unidades: o topo do penedo, a vertente 

Sul, a vertente Oeste (campanhas anteriores), vertente Norte e Este. Esta primeira 

subdivisão viria a ser continuada e complementada ao longo das seis restantes 

campanhas. Á área intervencionada por José Morais Arnaud foi atribuída a designação 

Locus 0 e as áreas intervencionadas em 1998, topo do penedo e vertente Este foram 

designadas respectivamente por locus 1 e locus 2. Optou-se assim por complementar a 

leitura das campanhas prévias em novas unidades morfológicas. A área designada por 

locus 0, onde José Morais Arnaud efectuou as duas campanhas de escavação não veio a 

ser objecto de escavação, pois o proprietário da parcela de terreno onde se implantam 

essas sondagens não autorizou os trabalhos arqueológicos. Por outro lado, considerou-se 

mais importante ampliar a base documental disponível face à dimensão do sitio e à sua 

diversidade morfológica. 

No topo do penedo (locus 1), confirmou-se a existência de ocupação pré-

histórica. A área escavada no Locus 1 foi relativamente restrita (26 m2) e pôs a 

descoberto um conjunto de estruturas e contextos calcolíticos. Entre as estruturas 

identificadas destaca-se a definição de um amontoado de blocos de basalto e calcário 

interpretado como o derrube de uma grande estrutura (habitacional?).  

No Locus 2, situado na Vertente Sul, os trabalhos foram mais circunscritos (4 

m2). Apesar de não terem sido identificados contextos conservados foram aqui 
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recolhidos alguns materiais arqueológicos integráveis no Calcolítico que traduzem uma 

ocupação na plataforma intermédia. 

O relatório da primeira campanha de escavações foi publicado em 1999 (Sousa, 

1999), procurando-se divulgar os resultados e a apresentação da nova fase de pesquisas. 

 

DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 2 (1999) - DO NEOLÍTICO À IDADE DO BRONZE 

 

A segunda campanha de escavações decorreu entre 28 de Julho a 21 de 

Setembro de 1999. Os trabalhos tiveram a coordenação de campo dos arqueólogos 

Marta Miranda e Nuno Mota, com a colaboração dos estudantes de História, variante de 

Arqueologia da Faculdade de Letras de Letras. 

O objectivo central da segunda campanha seria naturalmente a continuação da 

caracterização das várias “micro-realidades” do Penedo do Lexim e assim foi alargada a 

intervenção no topo do penedo (locus 1) e iniciaram-se os trabalhos num novo sector, 

um abrigo sob rocha situado na vertente Este (locus 3 – 3b). Simultaneamente, esta 

campanha procurou avaliar e minimizar os estragos produzidos pelos actos de 

vandalismo ocorridos desde Abril de 1999. Com efeito, desde 1999 que se registaram 

constantes actos de vandalismos, situação que se prolongou em todas as campanhas 

subsequentes, com particular incidência no ano de 1999. Nessa ocasião foi apresentada 

queixa contra desconhecidos e foi efectuada uma campanha de sensibilização nos meios 

locais e regionais, quer através da imprensa, quer através de acções como exposições e 

publicações. Foram também efectuadas diversas reuniões com as instituições da tutela, a 

então extensão de Lisboa do Instituto Português de Arqueologia e da Direcção de 

Lisboa do IPPAR. Apesar das acções legais terem sido inconclusivas com o 

encerramento do caso, as acções de sensibilização de alguma forma surtiram efeito, uma 

vez que desde 2000 que praticamente pararam os vandalismos e violações das áreas de 

escavação, embora se mantenha a vulnerabilidade do sitio, apenas protegido com o 

denso coberto vegetal. As incursões clandestinas começaram logo desde a fase de 

identificação do sítio em 1968, facto que deverá ter perturbado significativamente a 

sequência estratigráfica do sítio. Aliás, quer no locus 1 (topo do penedo), quer no locus 

3 – 3b (vertente Este, abrigo sob rocha) se registaram vandalismos antigos, ocorridos 

anos antes da nova fase de campanhas arqueológicas. 
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Deve aliás ser salientado que foram estas ameaças que motivaram a opção por 

não efectuar a desmatagem integral do sítio, a qual permitiriam uma leitura de pormenor 

do sítio bem como a realização de um levantamento topográfico, lacuna que não pode 

ser colmatada. Apesar do prejuízo para a documentação do sítio, considerou-se mais 

importante a salvaguarda do sítio. A descrição da sucessão das ocorrências foi efectuada 

na primeira monografia do sítio publicada em 2000 (Sousa, 2000), correspondendo à 

publicação do relatório da segunda campanha de escavações com uma leitura de síntese 

do principal espólio recolhido nas duas primeiras campanhas. 

Apesar de todas essas limitações, a segunda campanha permitiu a recuperação de 

um grande conjunto de documentação, nomeadamente para a reconstituição do 

faseamento de ocupação do sítio.  

No Locus 1 (topo do Penedo) foi possível caracterizar uma longa sequência de 

ocupação. Pela primeira vez foi detectada no Penedo do Lexim uma ocupação integrada 

no Neolítico final. Ao Calcolítico pleno foram associadas diversas camadas associadas a 

ocupações prolongadas com a presença de estruturas de lixeira, uma cabana com 

buracos de poste, lajeados. Foi ainda detectada uma última fase de ocupação datada do 

Bronze Final, esta ocupação corta os níveis calcolíticos, correspondendo 

maioritariamente a materiais metálicos. 

No Locus 3 (abrigo) apenas foi identificada uma ocupação do Calcolítico pleno. 

Esta área foi objecto de profundos vandalismos (já com alguns anos), verificando-se a 

existência de derrubes antigos de grandes blocos para o interior do abrigo em 

continuidade com um aglomerado de pedras localizado na base do abrigo.  

 

DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 3 (2000) - LEITURA EM ÁREA 

 

A terceira campanha de escavações decorreu entre 15 de Julho a 15 de Setembro 

de 2000, tendo a co-direcção sectorial de Marta Miranda e com a colaboração de 

estudantes da variante de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa e da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas, bem como estudantes de História e História de Arte da 

Faculdade de Letras de Lisboa. 

Para a campanha de 2000, planificou-se a continuação da intervenção nos 

sectores já intervencionados, locus 1 e locus 3. Para o Locus 1 (topo do penedo) 

pretendia-se sobretudo concluir a escavação da camada base (Neolítico final) 
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identificada nos finais da campanha de 1999. Para além disso foi objectivo central a 

compreensão da morfologia, natureza e cronologia do aglomerado pétreo e do buraco de 

poste. Na área designada por Locus 3 (abrigo), procedeu-se a uma desmatagem da base 

do referido abrigo tendo sido identificada uma pequena plataforma na qual se detectara 

na campanha anterior uma violação antiga e a perspectiva de conservação de uma 

potência estratigráfica considerável. 

O desenrolar dos trabalhos de escavação foi muito moroso pois procurou-se 

individualizar todas as possíveis áreas de vandalismo, recentes ou antigas.  

No Locus 1 (topo) foi possível ampliar a escavação e efectuar uma leitura em 

área. Verificou-se que a maior parte das estruturas identificadas neste sector (estrutura 

habitacional, os buracos de poste, as lixeiras estruturadas e o lajeado) correspondem à 

segunda fase de ocupação, já no Calcolítico pleno. Identificou-se uma estrutura pétrea 

que fecha uma área entre afloramentos ainda não compreendida em termos funcionais 

(possível muralha), devendo integrar-se também no Calcolítico. Foram também 

recolhidos os primeiros materiais de cronologia romana recolhidos em escavação, 

ampliando o espectro cronológico da ocupação deste sector.  

No Locus 3b (vertente Este, junto a abrigo) foi efectuada uma sondagem na 

pequena plataforma abaixo do abrigo. Apesar da reduzida área de escavação (8m2), 

registaram-se abundantes materiais arqueológicos que correspondem a diversos 

contextos sedimentares, integráveis no Calcolítico inicial. Contrariamente ao que 

sucedia nos restantes loci até esse momento intervencionados no Penedo do Lexim, 

verificou-se que este sector apenas apresenta ocupação de um período cronológico e que 

a sedimentação é aqui bastante considerável, facto que conduziu a um nível de 

conservação superior aos restantes.  

 

DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 4 (2002) - NATUREZA E TRANSFORMAÇÃO 

 
Após um ano de interregno (2001), quando não foram reunidas as autorizações 

dos proprietários para escavação, no ano de 2002 a quarta campanha de escavações foi 

desenvolvida no período compreendido entre 15 de Julho a 13 de Setembro. Os 

trabalhos tiveram a co-direcção de Marta Miranda e a coordenação de campo de 

Alexandra Margarida Valente, com a participação de estudantes da licenciatura em 

Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas, História de Arte, Universidade São Paulo, Universidade de Córdova. 
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Os objectivos da quarta campanha de escavações estavam direccionados para 

uma obtenção de diagnóstico em área da ocupação do sítio, estando planeada a abertura 

de novas áreas de escavação. Os objectivos originais foram contudo redireccionados 

após um acidente que sofri em inícios de Agosto. Desta forma, deu-se continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos nos dois grandes sectores de escavação – Locus 1 e Locus 3. 

No Locus 1: (topo do Penedo) procurou-se efectuar a compreensão integral do 

faseamento de ocupação bem como proceder à leitura funcional e estratigráfica das 

estruturas identificadas. No Locus 3 (abrigo sob rocha), os trabalhos foram 

direccionados tendo como objectivo a caracterização da funcionalidade da cavidade e 

procurando estabelecer a sua integração cronológica. Em Locus 3 b (plataforma sob 

abrigo), a intervenção tinha como objectivo a caracterização do tipo de ocupação 

doméstica que suscitou uma grande acumulação de detrito doméstico e determinar a 

relação cronológica e funcional com o grande aglomerado pétreo. 

Os trabalhos desenvolvidos no locus 1 (topo) permitiram a escavação de 22m2, 

atingindo a área total de 84 m2. Foi identificado um nível de ocupação datado do 

período romano republicano (já denunciado pela presença de material de construção nos 

níveis superiores). Foi identificada um troço de “muralha” localizada entre dois 

afloramentos.  

No Locus 3 (abrigo sob rocha) foram identificados vestígios antropológicos no 

interior do abrigo iniciando-se uma nova perspectiva de análise. No Locus 3b 

(plataforma sob abrigo) após a limpeza da vegetação foi possível definir um grande 

amontoado pétreo constituído por blocos de calcário e de basalto que fechava a área 

compreendida entre dois grandes afloramentos verticais. O grande esforço da campanha 

concentrou-se na escavação da plataforma, ampliando-se a área escavada de 8m2 para 

56m2.Na base desse grande amontoado pétreo foram identificadas estruturas (lajeado, 

lixeiras/estruturas de combustão). 

 

DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 5 (2003) - OS OUTROS LOCI 

 

Os trabalhos de escavação da quinta campanha do Penedo do Lexim decorreram 

entre 15 de Julho e 12 de Setembro, tendo a co-direcção de Marta Miranda, a 

coordenação de campo de Marco Andrade, Marisa Cardoso e Carla Martinho. 
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Durante as quatro primeiras campanhas optou-se por concentrar esforços em 

duas áreas circunscritas, o locus 1 e o locus 3/3b. No que se refere ao locus 1, as 

campanhas de 1999 e 2000 constituíram a principal fase de investigações. Quanto ao 

locus 3/3b escavado desde 1999, foi apenas em 2002 que foram aqui direccionados mais 

esforços. Durante a campanha de 2003 optou-se por abrir novos sectores para obter uma 

perspectiva mais abrangente do sítio arqueológico, iniciando-se os trabalhos na vertente 

Sul (locus 4) e a vertente Este, meia encosta (locus 5). 

A pequena plataforma designada como locus 4 situa-se na plataforma intermédia 

do Penedo do Lexim, ao mesmo plano altimétrico do que locus 0, 2 e 3. A reduzida área 

“habitável” desta plataforma e a presença de uma única fase de ocupação, parece indicar 

uma ocupação circunscrita da área, integrável através de indicadores artefactuais no 

Neolítico final. Registe-se que este período cronológico apenas surgiu no topo do 

Penedo (locus 1). Foi aberta uma sondagem com 2x4m a qual evidenciou a reduzida 

potência estratigráfica e a inexistência de estruturas conservadas. 

Na vertente Este, a meia encosta (locus 5) foi implantada uma quadrícula 3x3m 

junto de uma estrutura pétrea visível superficialmente. A escavação efectuada permitiu 

compreender que a estrutura corresponde efectivamente a uma muralha com a 

orientação Norte – Sul, apresentando uma provável cronologia relativa do Calcolítico 

pleno. 

 

Para além da abertura das referidas áreas de escavação foi ainda efectuada a 

limpeza da área designada como locus 0 onde José Morais Arnaud efectuou escavações, 

tendo sido efectuada a planta e alçado do troço de muralha escavado. 

Paralelamente prosseguiram os trabalhos nos sectores previamente 

intervencionados. 

No Locus 1 (topo), prosseguiram os trabalhos de caracterização da ocupação 

romana, circunscrita à extremidade Oeste da plataforma, verificando-se a perturbação 

dos contextos que provavelmente correspondem a uma estrutura perecível. Apenas 

foram abertos mais 5m2, perfazendo um total de 89m2 escavados nesta plataforma. 

Em Locus 3 (abrigo), compreendeu-se que a área útil deste abrigo era 

consideravelmente mais ampla do que foi inicialmente presumido. A inexistência de 

descontinuidade entre o derrube pétreo e o abrigo poderá ser um forte indicador de que 

o processo de enchimento deste abrigo esteja relacionado com a formação do derrube 

pétreo. Confirmou-se a presença de material osteológico humano na base deste abrigo. 
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A escavação desenvolvida em Locus 3b permitiu a ampliação da área escavada em 10m2 

(perfazendo um total de 66m2 escavados). A amostra escavada permite verificar que 

apesar da densidade de materiais aqui registadas são escassas as estruturas associadas, 

não existindo qualquer indício da presença de estruturas habitacionais. Desde 2002 que 

uma das principais questões interpretativas deste sector se centrou na interpretação do 

grande derrube depositado entre dois grandes afloramentos basálticos, constituído por 

blocos de média e grande dimensão, em calcário, basalto e residualmente porfirite, 

estrutura que foi profundamente afectada pela pedreira. 

 

Na campanha de 2003 foi ainda efectuada uma intervenção no sopé do Penedo 

do Lexim, área designada como Lexim 3. Tratou-se de uma escavação preventiva 

relacionada com obras de recuperação de uma construção antiga e que permitiu efectuar 

as primeiras escavações da ocupação na base do Penedo, detectada desde 2002. 

 

DESCRIÇÃO DAS CAMPANHAS DE ESCAVAÇÃO 
CAMPANHA 6 (2004) - MURALHAS E PENEDOS 

 

A última campanha de escavação efectuada no Penedo do Lexim ocorreu entre 

19 de Julho a 11 de Setembro de 2004. Os trabalhos tiveram a co-direcção sectorial de 

Marta Miranda, coordenação de campo de Carla Matias, Ana Patrícia Madeira, Marisa 

Cardoso, Marco Andrade, Carla Martinho, Miguel Correia e a colaboração de 

estudantes de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa. 

A compreensão em área do sector 5 e a confirmação da existência de uma linha 

defensiva constituiu o principal objectivo desta campanha. Embora o locus 3b (vertente 

Este) tenha sido objecto de intervenção em 4 campanhas, contudo restam duvidas 

quanto à funcionalidade e estratigrafia do amontoado pétreo. Complementarmente 

procurou-se sondar novas áreas, particularmente a área de transição entre o Locus 3 e o 

Locus 5. 

A escavação efectuada em 2004 em Locus 3, apesar de se limitar a uma área 

muito reduzida (cerca de 10 m2) permitiu esclarecer algumas situações: a identificação 

de uma fossa de violação que afectou profundamente o topo do amontoado pétreo e a 

identificação da face externa do amontoado pétreo- 

A meia encosta da vertente Oeste (locus 5), numa área com declive acentuado e 

com escasso sedimento conservado foi detectado um troço de muralha e uma torre. A 
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área escavada abrangeu uma quadrícula com 16x5 m, num total de 80m2 

intervencionados. Com a identificação de muralha neste sector estamos perante uma 

linha que delimita a face Este do povoado, adossada a um afloramento rochoso. Sob o 

derrube da torre foi identificado um solo de ocupação integrável no Calcolítico pleno, o 

que parece indicar uma ocupação extra-muralha ou, mais provavelmente, a existência de 

uma segunda linha de muralha. 

A desmatagem junto ao locus 5 permitiu identificar um novo abrigo sobre rocha, 

tendo-se aberto uma pequena área de escavação (3x2m), designada como Locus 6. A 

área caracteriza-se como uma pequena plataforma sobranceira a um grande afloramento 

basáltico que marca a separação com o Locus 3. A pequena área da plataforma locus 6 

terá sido intensamente ocupada, a avaliar pela presença de várias estruturas, 

aparentemente de carácter habitacional. Registou-se aqui a presença de ocupação do 

Calcolítico pleno – final. 
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PARTE 2 – RIBEIRA DE CHELEIROS 
 

2.1. CARTOGRAFIA 
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Fig. 229: Localização da área da Ribeira de Cheleiros na Peninsula Ibérica (adaptação 

de Gonçalves, 1989) 
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Fig. 230: Habitats arqueológicos do 4º ao 3º milénio na área da Ribeira de Cheleiros 
1. Casal Barril; 2. Quinta dos Loureiros; 3. Casal Cordeiro 5; 4. Casal Romeirão; 5. Casas Velhas; 6- Moinho do Quintal; 7. Quintal 
1; 8. Gorcinhos; 9. Sobreiro; 10. Gonçalvinhos; 11. Cova da Baleia; 12. Cabeço dos Palheiros 2; 13. Serra do Pipo 2; 14. Serra do 
Pipo 1; 15. Cabecinho da Capitôa 2; 16. Sopé Cabecinho da Capitôa; 17. Pinhal Quinta Mato Grande; 18. Louriceira; 19. Cabeço de 
Alcainça; 20. Marreiros; 21. Cartaxos; 22. Penedo do Lexim; 23. Alvarinhos; 24. Funchal; 25. Barreira; 26. Odrinhas; 27. Anços; 
28. Negrais; 29. Lameiras; 30. Alto do Montijo; 31. Penedo da Cortegaça; 32. Olelas; 33. Seixal; 34. São Julião; 35. Catribana. 
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Fig. 231: Habitats e necrópoles da Ribeira de Cheleiros 
36. Pedras da Granja; 37. Folha das Barradas; 38. Grutas de Olelas; 39. Igreja Nova; 40. Faião 
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Fig. 232: Núcleos de povoamento da Ribeira de Cheleiros 
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Fig. 233: Núcleo 1: 1. Casal Barril; 2. Quinta dos Loureiros; 3. Casal Cordeiro 5; 33. 
Seixal 
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Fig. 234: Núcleo 2: 5. Casas Velhas; 6- Moinho do Quintal; 7. Quintal 1; 8. Gorcinhos; 

9. Sobreiro; 10. Gonçalvinhos; 
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Fig. 235: Núcleo 3: 13. Serra do Pipo 2; 14. Serra do Pipo 1; 15. Cabecinho da Capitôa 

2; 16. Sopé Cabecinho da Capitôa; 17. Pinhal Quinta Mato Grande 
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Fig. 236: Núcleo 4: 18. Louriceira; 20. Marreiros; 21. Cartaxos; 39- Igreja Nova 
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Fig. 237: Núcleo 5: 23. Alvarinhos; 24. Funchal; 25. Barreira; 26. Odrinhas; 
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Fig. 238: Núcleo 6. 29. Lameiras; 30. Alto do Montijo; 31. Penedo da Cortegaça; 37 – 
Folha das Barradas 
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Fig. 239: Núcleo 7: 27. Anços; 28. Negrais 
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Fig. 240: Povoamento Neolítico antigo / médio Fig. 241: Povoamento Neolítico final 

  

Fig. 242: Povoamento Calcolítico inicial / pleno Fig. 243: Povoamento Calcolítico final 
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PARTE 2 – RIBEIRA DE CHELEIROS 
 

2.2. FOTOS DE CAMPO 
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Fig. 244: Penedo do Lexim 2. Aspecto das prospecções. Mancha escura com materiais arqueológicos 

  

Fig. 245: Vista a partir do topo do Penedo Fig. 246: Vista do topo do Penedo 
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Fig. 247: Penedo do Lexim 3. Aspecto das sondagens no sopé 

 
Fig. 248: Penedo do Lexim 3. Aspecto das sondagens no sopé 
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Casal BarrilTOPÓNIMO
01Nº SITIO
22982CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-110309,248738918
-76508,749

29SMD 464977E 4313948
38º58'13,173''
09º24'15,938''

2. IMPLANTAÇÃO

Vale/PraiaRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

2006
Data

Carlos Costa
Autor

Acompanhamento
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Mina/atelier de sílex4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

x

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

3
Nº

0

%

6726

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

4

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

0,03%

Sagrado

0,00%

Adorno
8894TOTAL

3

RECIPIENTES CERÂMICOS

100%

Nº

0

%

0%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

3TOTAL

0
0

04 a 20 de Maio de 2006 Ana Catarina Sousa
André Pereira
Marco Andrade

Escavação

Seixal/EriceiraUnidade de paisagem

99,9%
0,01%
0,05%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

60Z

1
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0,0%

Tipo

0,0%

Material de preparação/reavivamento

11

Tablette

0,2%

Flanco de núcleo

16

Material de debitagem

0,2%
Lamela bruta

3,1%
Lâmina bruta

197

Lasca bruta

0

Núcleos
2,9%Núcleo

208

Material residual

889
Esquírola
Resto de talhe

9
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0,0%

SNS

6726TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase

Beta-260629

Beta-260628

Refª Lab.

Carvão

Carvão

Tipo amostra

CBR.J5.P4.385.Z4.
L2
CBR.J5.P4.384.Z7.
L4

Contexto

-25.110/00

-24.8/0.00

d13C(0/00)

4090±40BP

4020±40BP

Data Convencional
(BP)

2840-2570

2580-2480

Data cal.
(1s)

Cal BC
2860-2490

2630-2470

Data cal.
(2s)

Cal BC

FERREIRA, O. da V. (1984), SOUSA, A. C. (2008), SOUSA e GONÇALVES, (2009)
5. BIBLIOGRAFIA

13,2%

0,1%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Geral
430Produtos 6,4%

Fragmentos 73,8%4966
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Quinta dos Loureiros 1TOPÓNIMO
02Nº SITIO
16631CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 288Carta Militar de Portugal
-110831,257
-76818,629

29SMD 64.6/ 13.4
10º22'34''.112
36º56'34''.827

2. IMPLANTAÇÃO

Esporão/PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1998
Data

Carlos Costa
Autor

Acompanhamento
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

7
Nº

0

%

11

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

39%

Sagrado

0%

Adorno
18TOTAL

0

RECIPIENTES CERÂMICOS

0%

Nº

0

%

0%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
2Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

7TOTAL

3
2

Seixal/EriceiraUnidade de paisagem

61%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

29%
43%
29%

100%

Tipo

DireitaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

90Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

3

Tablette

27%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

9%
Lamela bruta

0%
Lâmina bruta

1

Lasca bruta

0

Núcleos
9%Núcleo

0

Material residual

6
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

11TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

Inédito
5. BIBLIOGRAFIA

55%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Casal Cordeiro 5TOPÓNIMO
03Nº SITIO
25788CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-110177,209
-77470,188

29SMD 465116E 4313040N

2. IMPLANTAÇÃO

Vale/PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Fevereiro de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Acompanhamento
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS

2
Presença

1

Nº Planta
x
x
x
x

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

547
Nº

1

%

129

Recipientes cerâmicos

12

Artefactos cerâmicos

9

Pedra Lascada

1

Pedra Polida

7

Pedra Afeiçoada

1

Osso polido

0

Metalurgia

77,4%

Sagrado

0,1%

Adorno
707TOTAL

441

RECIPIENTES CERÂMICOS

80,6%

Nº

48

%

8,8%

Cerâmica lisa

30

Bordos

5,5%

Bojos, Fundos

5

Cerâmica decorada

0,9%
Grupo canelada fina

4
Grupo folha de acácia

0,7%Grupo varia
2Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

547TOTAL

1
16

01/03 a 27/06 de 2006 Ana Catartina Sousa
Marta Miranda

Escavação

Seixal/EriceiraUnidade de paisagem

18,2%
1,7%
1,3%
0,1%
1,0%
0,1%
0,0%

100,0%

0,4%
0,2%
2,9%

100,0%

Tipo

DireitaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

90Z

2
1
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PEDRA LASCADA

2

Nº

2

%

2%

Tipo

2%

Material de preparação/reavivamento

4

Tablette

3%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

1%
Lamela bruta

14%
Lâmina bruta

11

Lasca bruta

1

Núcleos
9%Núcleo

18

Material residual

46
Esquírola
Resto de talhe

1
Utensilagem

2
Ponta de seta

2
Lâmina com retoque marginal

2

Lamela com retoque marginal

2
Lâmina com sinais de uso

2

Lamela com sinais de uso

4
Furador

2
Raspadeira

0
Peça esquirolada

1%

SNS

129TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

X

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase

Sac-2160
Sac-2159

Refª Lab.

Thais haemastoma
Patella sp.

Tipo amostra

Sector 1, U.E. 8
Sector 1, U.E. 8

Contexto

1,34
1,34

d13C(0/00)

4100±40BP
4520±50BP

Data Convencional
(BP)

2266-2135
2856-2798

Data cal.
(1s)

Cal BC
2336-2049
2883-2614

Data cal.
(2s)

Cal BC

GANDRA, M. J. e CAETANO, A. (1994), DIOGO, A. M. D. e COSTA, C. H. (2002), SOUSA, A. C.  (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

36%

1%
2%
2%

2%
2%

2%
3%
2%
0%

100%

11Lasca com retoque marginal

4Lasca com sinais de uso
6Denticulado
6Lâmina ovóide

9%

3%
5%
5%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Casal RomeirãoTOPÓNIMO
04Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-108414,842
-77413,638

29SMD 66.6 / 12.9
10º22'34''.005
6º56'34''.754

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Agosto de 2000
Data

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

2
Nº

0

%

0

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

100%

Sagrado

0%

Adorno
2TOTAL

1

RECIPIENTES CERÂMICOS

50%

Nº

0

%

0%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

2TOTAL

0
1

Agosto de 2001 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Prospecção

Seixal/EriceiraUnidade de paisagem

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
50%

100%

Tipo

DireitaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

135Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

VEIGA FERREIRA, O. (1977)
5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Casas VelhasTOPÓNIMO
05Nº SITIO
3735CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-108299,204
-79441,001

29SMD 67.2/11.1

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1879
Data

Joaquim Scolla
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado fortificado4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

190
Nº

1

%

7

Recipientes cerâmicos

30

Artefactos cerâmicos

3

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

82,3%

Sagrado

0,4%

Adorno
231TOTAL

82

RECIPIENTES CERÂMICOS

43%

Nº

37

%

19%

Cerâmica lisa

2

Bordos

1%

Bojos, Fundos

2

Cerâmica decorada

1%
Grupo canelada fina

4
Grupo folha de acácia

2%Grupo varia
3Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

190TOTAL

19
41

1993 Júlio Roque Carreira Prospecção

VidigueiraUnidade de paisagem

3,0%
13,%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

2%
10%
22%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

Agosto 2001 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Prospecção

105Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

0

Tablette

0%

Flanco de núcleo

3

Material de debitagem

43%
Lamela bruta

0%
Lâmina bruta

3

Lasca bruta

0

Núcleos
43%Núcleo

0

Material residual

1
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

7TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

CARREIRA, J. R. e LOPES, F. M. P. (1994), SOUSA, A. C. (1999)
5. BIBLIOGRAFIA

14%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Moinho do QuintalTOPÓNIMO
06Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-107342,324
-79322,847

29SMD 0468697.4310492

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Abril 2004
Data

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

XMuseu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

0
Nº

0

%

11

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

0%

Sagrado

0%

Adorno
11TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

VidigueiraUnidade de paisagem

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

125Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

0

Tablette

0%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

36%
Lâmina bruta

4

Lasca bruta

0

Núcleos
36%Núcleo

4

Material residual

2
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

11TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

GANDRA, M. e CAETANO, A. (1995), VEIGA FERREIRA O. (1992), SOUSA, A. C. e PEREIRA, C. (2005)
5. BIBLIOGRAFIA

18%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

1Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

9%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Quintal 1TOPÓNIMO
07Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

402Carta Militar de Portugal
-106569,246
-79856,415

29SMD 468737 E 4310668 N

2. IMPLANTAÇÃO

Relevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

2005
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

27
Nº

0

%

1

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

1

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

93%

Sagrado

0%

Adorno
29TOTAL

20

RECIPIENTES CERÂMICOS

74%

Nº

7

%

26%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

27TOTAL

0
0

17/10 a 21/10 de 2005 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

VidigueiraUnidade de paisagem

3%
0%
0%
0%
3%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

130Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

0

Tablette

0%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

100%
Lâmina bruta

0

Lasca bruta

0

Núcleos
0%Núcleo

1

Material residual

0
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

1TOTAL
4.3. Cronologia

X

4.3.1. Cronologia relativa
Presença Observações

Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

MIRANDA, M. (2007), SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

GorcinhosTOPÓNIMO
08Nº SITIO
22985CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-106575,926
-80045,167

105994.2800 80141.9800 DTM 73

2. IMPLANTAÇÃO

PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

102
Nº

0

%

73

Recipientes cerâmicos

4

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

57%

Sagrado

0%

Adorno
179TOTAL

29

RECIPIENTES CERÂMICOS

28%

Nº

7

%

7%

Cerâmica lisa

1

Bordos

1%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

3
Grupo folha de acácia

3%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

102TOTAL

18
44

VidigueiraUnidade de paisagem

41%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
18%
43%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

165Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

6

Tablette

8%

Flanco de núcleo

2

Material de debitagem

3%
Lamela bruta

27%
Lâmina bruta

3

Lasca bruta

0

Núcleos
4%Núcleo

20

Material residual

30
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

2
Ponta de seta

1
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

1

Lamela com sinais de uso

4
Furador

2
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

73TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

Inédito
5. BIBLIOGRAFIA

41%

0%
3%
1%

0%
0%

1%
5%
3%
0%

100%

1Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
1Denticulado
0Lâmina ovóide

1%

0%
1%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

SobreiroTOPÓNIMO
09Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 389Carta Militar de Portugal
-106223,764
-79970,452

29SMD 4312714.469675

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Setembro 2005
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

7
Nº

0

%

41

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

15%

Sagrado

0%

Adorno
48TOTAL

6

RECIPIENTES CERÂMICOS

86%

Nº

1

%

14%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

7TOTAL

0
0

19/09 a 24/09 de 2005 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

VidigueiraUnidade de paisagem

85%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

155Z
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PEDRA LASCADA

1

Nº

0

%

2%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

2

Tablette

5%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

2%
Lamela bruta

5%
Lâmina bruta

3

Lasca bruta

0

Núcleos
7%Núcleo

6

Material residual

22
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

2
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

41TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

54%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
2%
5%
0%

100%

2Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
1Denticulado
0Lâmina ovóide

5%

0%
2%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

GonçalvinhosTOPÓNIMO
10Nº SITIO
22688CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-105928,181
-80397,608

29SMD 469445.4310128

2. IMPLANTAÇÃO

PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Maio 2005
Data

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Sitio de fossos4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre

xFosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

x

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

26
Nº

0

%

272

Recipientes cerâmicos

5

Artefactos cerâmicos

3

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

8%

Sagrado

0%

Adorno
306TOTAL

19

RECIPIENTES CERÂMICOS

73%

Nº

7

%

27%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

26TOTAL

1

0
0

05/08 a 18/11 de 2005 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

VidigueiraUnidade de paisagem

89%
2%
1%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

180Z

1 circular



281O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS

PEDRA LASCADA

2

Nº

8

%

0,7%

Tipo

2,9%

Material de preparação/reavivamento

5

Tablette

1,8%

Flanco de núcleo

4

Material de debitagem

1,5%
Lamela bruta

11,0%
Lâmina bruta

13

Lasca bruta

1

Núcleos
4,8%Núcleo

30

Material residual

112
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

3
Ponta de seta

1
Lâmina com retoque marginal

4

Lamela com retoque marginal

2
Lâmina com sinais de uso

13

Lamela com sinais de uso

18
Furador

2
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0,4%

SNS

272TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

ZBYSZEWSKI, G. e CARDOSO, J. L. (1978), SOUSA, A. C. e PEREIRA, C. (2005)
5. BIBLIOGRAFIA

41,2%

0,0%
1,1%
0,4%

1,5%
0,7%

4,8%
6,6%
0,7%
0,0%

100,0%

26Lasca com retoque marginal

10Lasca com sinais de uso
5Denticulado
0Lâmina ovóide

9,6%

3,7%
1,8%
0,0%

Geral
0Produtos 0,0%

Fragmentos 0,0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Cova da BaleiaTOPÓNIMO
11Nº SITIO
29929CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 388Carta Militar de Portugal
-104271,666
-76275,676

9º20'311''
38º58.434'

2. IMPLANTAÇÃO

ValeRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Julho de 2007
Data

Carlos Costa
(Lena Construções)

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Sitio especializado4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

x

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

5
Nº

0

%

1533

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

0,3%

Sagrado

0,0%

Adorno
1539TOTAL

1

RECIPIENTES CERÂMICOS

20%

Nº

4

%

80%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

5TOTAL

0
0

18/07 a 11/12 de 2007 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

TapadaUnidade de paisagem

99,6%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

100,0%

0%
0%
0%

100%

Tipo

Margem Posição

Tipo

170Z

110 fornos de argila
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PEDRA LASCADA

35

Nº

26

%

2,3%

Tipo

1,7%

Material de preparação/reavivamento

141

Tablette

9,2%

Flanco de núcleo

22

Material de debitagem

1,4%
Lamela bruta

47,2%
Lâmina bruta

308

Lasca bruta

2

Núcleos
20,1%Núcleo

724

Material residual

46
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

13
Ponta de seta

27
Lâmina com retoque marginal

2

Lamela com retoque marginal

2
Lâmina com sinais de uso

12

Lamela com sinais de uso

9
Furador

3
Raspadeira

55
Peça esquirolada

0,1%

SNS

1533TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

3,0%

0,0%
0,8%
1,8%

0,1%
0,1%

0,8%
0,6%
0,2%
3,6%

100,0%

87Lasca com retoque marginal

12Lasca com sinais de uso
7Denticulado
0Lâmina ovóide

5,7%

0,8%
0,5%
0,0%

Geral
0Produtos 0,0%

Fragmentos 0,0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Cabeço Palheiros 2TOPÓNIMO
12Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-101510,527
-80886,999

29 473859
4309768

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
259 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Dezembro 2005
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

67
Nº

0

%

25

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

1

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

72%

Sagrado

0%

Adorno
93TOTAL

19

RECIPIENTES CERÂMICOS

28%

Nº

46

%

69%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

1
Grupo folha de acácia

1%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

67TOTAL

0
1

09/12 a 23/12 de 2005 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

Mata - TostõesUnidade de paisagem

27%
0%
0%
0%
1%
0%
0%

100%

0%
0%
1%

100%

Tipo

DireitaMargem Mesial /Posição

Tipo

255Z



285O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS

PEDRA LASCADA

0

Nº

1

%

0%

Tipo

4%

Material de preparação/reavivamento

1

Tablette

4%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

32%
Lâmina bruta

2

Lasca bruta

0

Núcleos
8%Núcleo

8

Material residual

8
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

1
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

2
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

25TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

32%

0%
4%
0%

0%
0%

0%
8%
0%
0%

100%

1Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
1Denticulado
0Lâmina ovóide

4%

0%
4%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Serra do Pipo 2TOPÓNIMO
13Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-105108,625
-81999,29

29 SMD 699.0835

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
185 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Julho de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

13
Nº

0

%

15

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

1

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

45%

Sagrado

0%

Adorno
29TOTAL

11

RECIPIENTES CERÂMICOS

85%

Nº

2

%

15%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

13TOTAL

0
0

31/07 a 04/08 de 2006 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

PipoUnidade de paisagem

52%
0%
0%
0%
3%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

175Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

2

Tablette

13%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

27%
Lâmina bruta

2

Lasca bruta

0

Núcleos
13%Núcleo

4

Material residual

6
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

15TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A. C. e CARDOSO, M. (2006), SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

40%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
7%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Serra do Pipo 1TOPÓNIMO
14Nº SITIO
24065CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-104978,182
-82102,622

29 SMD 470368.4308443

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
195 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Junho de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

24
Nº

0

%

9

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

2

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

1

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

65%

Sagrado

0%

Adorno
37TOTAL

17

RECIPIENTES CERÂMICOS

71%

Nº

7

%

29%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

24TOTAL

0
0

03/07 a 13/07 de 2006 Ana Catarina Sousa
Isabel Inácio
Carlos Pereira

Escavação

PipoUnidade de paisagem

24%
3%
5%
0%
3%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

185Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

1

Tablette

11%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

11%
Lamela bruta

22%
Lâmina bruta

1

Lasca bruta

0

Núcleos
11%Núcleo

2

Material residual

3
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

9TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A. C. e CARDOSO, M. (2006), SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

33%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
11%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Cabecinho da Capitôa 2TOPÓNIMO
15Nº SITIO
24076CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-104681,010
-82372,860

29 SMD 4700612 E 4308159N

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Junho de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

22
Nº

0

%

15

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

1

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

58%

Sagrado

0%

Adorno
38TOTAL

5

RECIPIENTES CERÂMICOS

23%

Nº

1

%

6%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
5Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

22TOTAL

2
9

01/08 a 04/08 de 2006 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

PipoUnidade de paisagem

39%
0%
3%
0%
0%
0%
0%

100%

23%
9%
41%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

190Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

4

Tablette

27%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

20%
Lâmina bruta

1

Lasca bruta

0

Núcleos
7%Núcleo

3

Material residual

7
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

15TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A.C. (2008), SOUSA, A. C. e FERNANDES, (2006)
5. BIBLIOGRAFIA

47%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Sopé Cabecinho da CapitôaTOPÓNIMO
16Nº SITIO
24055CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-104554,048
-82466,955

29 SMD 470768.4308080

2. IMPLANTAÇÃO

ValeRelevo
185 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Junho de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

64
Nº

0

%

63

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

1

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

50%

Sagrado

0%

Adorno
128TOTAL

25

RECIPIENTES CERÂMICOS

39%

Nº

12

%

19%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
1Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

64TOTAL

4
22

17/06 a 03/08 de 2006 Ana Catarina Sousa
Carlos Pereira

Escavação

PipoUnidade de paisagem

49%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

100%

2%
6%
34%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

180Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

1

%

0%

Tipo

2%

Material de preparação/reavivamento

1

Tablette

2%

Flanco de núcleo

3

Material de debitagem

5%
Lamela bruta

29%
Lâmina bruta

11

Lasca bruta

0

Núcleos
17%Núcleo

18

Material residual

27
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

1

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

63TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SOUSA, A.C. (2008), SOUSA, A. C. e FERNANDES, (2006)
5. BIBLIOGRAFIA

43%

0%
0%
0%

0%
0%

2%
2%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Pinhal Quinta Mato GrandeTOPÓNIMO
17Nº SITIO
2036CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-104462,651
-82573,865

20 SMD 470853E 4308077N

2. IMPLANTAÇÃO

EsporãoRelevo
198 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Janeiro de 2006
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

35
Nº

0

%

36

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

49%

Sagrado

0%

Adorno
71TOTAL

10

RECIPIENTES CERÂMICOS

29%

Nº

17

%

49%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

35TOTAL

0
8

21/08 a 25/08 de 2006 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

PipoUnidade de paisagem

51%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
23%

100%

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

180Z
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PEDRA LASCADA

2

Nº

1

%

6%

Tipo

3%

Material de preparação/reavivamento

2

Tablette

6%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

6%
Lâmina bruta

4

Lasca bruta

0

Núcleos
11%Núcleo

2

Material residual

14
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

1
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

1
Raspadeira

2
Peça esquirolada

0%

SNS

36TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

MIRANDA, M. (2007), SOUSA, A. C. (2008)
5. BIBLIOGRAFIA

39%

0%
3%
0%

0%
0%

0%
3%
3%
6%

100%

5Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
1Lâmina ovóide

14%

0%
0%
3%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

LouriceiraTOPÓNIMO
18Nº SITIO
27639CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-102316,263
-82949,766

29 SMD 731307572
9º18'34''
38º54'44''

2. IMPLANTAÇÃO

EsporãoRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Abril de 2004
Data

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

XMuseu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

0
Nº

0

%

17

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

1

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

0%

Sagrado

0%

Adorno
18TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

Mata/TostõesUnidade de paisagem

94%
0%
6%
0%
0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem Mesial /Posição

Tipo

200Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

1

Tablette

6%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

6%
Lamela bruta

29%
Lâmina bruta

1

Lasca bruta

0

Núcleos
6%Núcleo

5

Material residual

2
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

1
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

5
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

17TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

GANDRA, M. e CAETANO, A. (1995) , VEIGA FERREIRA O. (1992) , SOUSA, A. C. e PEREIRA, C. (2005)
5. BIBLIOGRAFIA

12%

0%
6%
0%

0%
0%

0%
0%
29%
0%

100%

1Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

6%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Cabeço de AlcainçaTOPÓNIMO
19Nº SITIO
6177, 4620CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-100346,158
-83133,828

29 SMD 74.10/7.4
10º22'33''.723
36º56'34''.640

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Anos 60
Data

Cunha Serrão
Gustavo Marques

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

XMuseu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado fortificado4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

110
Nº

20

%

0

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

85%

Sagrado

15%

Adorno
130TOTAL

42

RECIPIENTES CERÂMICOS

38%

Nº

60

%

55%

Cerâmica lisa

2

Bordos

2%

Bojos, Fundos

1

Cerâmica decorada

4%
Grupo canelada fina

5
Grupo folha de acácia

5%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

110TOTAL

0
0

1986 Júlio Roque Carreira Prospecção

Mata/TostõesUnidade de paisagem

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem Mesial /Posição

Tipo

Abril de 2004 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Prospecção

310Z
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PEDRA LASCADA

1

Nº

1

%

5%

Tipo

5%

Material de preparação/reavivamento

4

Tablette

20%

Flanco de núcleo

2

Material de debitagem

10%
Lamela bruta

5%
Lâmina bruta

1

Lasca bruta

0

Núcleos
5%Núcleo

1

Material residual

7
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

20TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

VASCONCELLOS, J. L. (1891) , VICENTE, E. Prescott e ANDRADE, G. M. de (1970)
5. BIBLIOGRAFIA

35%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

2Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
1Denticulado
0Lâmina ovóide

10%

0%
5%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

MarreirosTOPÓNIMO
20Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-101782,202
-83756,420

29 SMD 473724/4307246

2. IMPLANTAÇÃO

PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Agosto de 2005
Data

Diego E. Angellucci
João Araújo Gomes

Autor
Prospecção

Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL
Nº %

Recipientes cerâmicos
Artefactos cerâmicos
Pedra Lascada
Pedra Polida
Pedra Afeiçoada
Osso polido
Metalurgia
Sagrado
Adorno

TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

Mata/TostõesUnidade de paisagem

Tipo

DireitaMargem MesialPosição

Tipo

235Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

GOMES, J. A. (2007)
5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

CartaxosTOPÓNIMO
21Nº SITIO
1804CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-103808,033
-84617,006

29 SMD 71.6/5.10
10º22'33''.822
36º56'34''.563

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1986
Data

Júlio Roque Carreira
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL
Nº %

Recipientes cerâmicos
Artefactos cerâmicos
Pedra Lascada
Pedra Polida
Pedra Afeiçoada
Osso polido
Metalurgia
Sagrado
Adorno

TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

Agosto de 2001 Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Prospecção

Mata/TostõesUnidade de paisagem

Tipo

DireitaMargem Mesial /Posição

Tipo

230Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

SERRÃO, E. C. (1982-83) , SOUSA, A. C. (1999)
5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Penedo do LeximTOPÓNIMO
22Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-102244,678
-85514,843

9º 25'34.2588''
38º 53'21.8003''

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1970, 1974
Data

José Morais Arnaut
Autor

Escavação
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado fortificado4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

10964
Nº

144

%

2732

Recipientes cerâmicos

48

Artefactos cerâmicos

38

Pedra Lascada

344

Pedra Polida

40

Pedra Afeiçoada

26

Osso polido

48

Metalurgia

76,2%

Sagrado

1,0%

Adorno
14384TOTAL

7632

RECIPIENTES CERÂMICOS

71,4%

Nº

1998

%

18,7%

Cerâmica lisa

251

Bordos

2,3%

Bojos, Fundos

230

Cerâmica decorada

2,2%
Grupo canelada fina

575
Grupo folha de acácia

5,4%Grupo varia
3Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

10689TOTAL

0
0

1998, 1999, 2000, 2002,
2003, 2004

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

Mata/TostõesUnidade de paisagem

19,0%
0,3%
0,3%
2,4%
0,3%
0,2%
0,3%

100,0%

0.0%
0,0%
0,0%

100,0%

Tipo

DireitaMargem Mesial /Posição

Tipo

220Z
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PEDRA LASCADA

7

Nº

9

%

0,2%

Tipo

0,3%

Material de preparação/reavivamento

420

Tablette

14,3%

Flanco de núcleo

15

Material de debitagem

0,5%
Lamela bruta

13,5%
Lâmina bruta

80

Lasca bruta

394

Núcleos
2,7%Núcleo

395

Material residual

1133
Esquírola
Resto de talhe

144
Utensilagem

59
Ponta de seta

7
Lâmina com retoque marginal

51

Lamela com retoque marginal

10
Lâmina com sinais de uso

16

Lamela com sinais de uso

24
Furador

0
Raspadeira

47
Peça esquirolada

13,4%

SNS

2934TOTAL
4.3. Cronologia

X

4.3.1. Cronologia relativa

X

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase

Beta-175774
Beta-186854
Beta-175775
Sac-2067
Sac-2069
Beta-186855
Beta-142451
Sac-2168
Sac-2158
Sac-2156

Refª Lab.

Osso (Ovis aries)
Osso (Sus sus)
Osso (Bos sp)
Osso (Sus sus)
Osso
Osso (Human sapiens)
Osso (sus)
Osso (Sus sus)
Venerupis decussata
Osso, (Sus sus)

Tipo amostra

Locus 3b, U.E. 16
Locus 1, U.E. 19
Locus 3b, U.E. 10
Locus 1, U.E. 19
Locus 3b, U.E. 7b
Locus 3, U.E. 18
Locus 1, U.E. 19
Locus 5, U.E. 8
Locus 3b, U.E. 7
Locus 1, U.E. 9

Contexto

-20,2
-20,5
21,2
-20,74
-21,2
-19,6

d13C(0/00)

4100±40BP
4080±50BP
4080±40BP
3820±50BP
3930±45BP
3850±40BP
3820±40BP
3760±50BP
3880±60BP
3640±40BP

Data Convencional
(BP)

2880-2680
2870-2630
2830-2570
2396-2150
2480-2344
2400-2220

2280-2051
2463-2292
2125-1939

Data cal.
(1s)

Cal BC
2890-2620
2880-2580
2860-2490
2459-2140
2568-2118
2460-2200
2310-2200
2343-2026
2557-2148
2188-1887

Data cal.
(2s)

Cal BC

ARNAUD, J. M e OLIVEIRA, V. S. e JORGE, V. O. (1971), ARNAUD, J. M. (1977), SOUSA, A. C. (1997), SOUSA, A. C. (1999a),
SOUSA, A. C. (1999b), SOUSA, A. C. (1999c), SOUSA, A.C. (2000), SOUSA, A. C. (2000), SOUSA, A. C. (no prelo), VEIGA, S. P. M.
E. da (1879), Von den DRIESH, A. e RICHTER, B. (1976), WHITTLE, E. H. e ARNAUD, J. M. (1975)

5. BIBLIOGRAFIA

38,6%

4,9%
2,0%
0,2%

1,7%
0,3%

0,5%
0,8%
0,0%
1,6%

100,0%

63Lasca com retoque marginal

13Lasca com sinais de uso
5Denticulado
42Lâmina ovóide

2,1%

0,4%
0,2%
1,4%

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

AlvarinhosTOPÓNIMO
23Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Carta Militar de Portugal
-108297,697
-85319,796

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Data Autor Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL
Nº %

Recipientes cerâmicos
Artefactos cerâmicos
Pedra Lascada
Pedra Polida
Pedra Afeiçoada
Osso polido
Metalurgia
Sagrado
Adorno

TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

OdrinhasUnidade de paisagem

Tipo

EsquerdaMargem MesialPosição

Tipo

160Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

X

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

FunchalTOPÓNIMO
24Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-106751,736
-85457,138

38º53'21.0256''
9º21'54.1268'

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
150 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1983, 1984 e 1994
Data

Soutullo
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

65
Nº

0

%

28

Recipientes cerâmicos

2

Artefactos cerâmicos

1

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

68%

Sagrado

0%

Adorno
96TOTAL

16

RECIPIENTES CERÂMICOS

25%

Nº

15

%

23%

Cerâmica lisa

1

Bordos

2%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

3
Grupo folha de acácia

5%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

65TOTAL

1
29

OdrinhasUnidade de paisagem

29%
2%
1%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
2%
45%

100%

Tipo

EsquerdaMargem MesialPosição

Tipo

165Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

1

Tablette

4%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

36%
Lâmina bruta

2

Lasca bruta

0

Núcleos
7%Núcleo

10

Material residual

1
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

4
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

1

Lamela com sinais de uso

3
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

28TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

CARNEIRO, (1991)
5. BIBLIOGRAFIA

4%

0%
14%
0%

0%
0%

4%
11%
0%
0%

100%

4Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
2Denticulado
0Lâmina ovóide

14%

0%
7%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

BarreiraTOPÓNIMO
25Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-107459,821
-85741,007

38º53'14.2344''
9º22'14.9792''

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
183 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1986, 1994
Data

Sérgio Medeiros
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

36
Nº

0

%

19

Recipientes cerâmicos

8

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

1

Osso polido

1

Metalurgia

55%

Sagrado

0%

Adorno
65TOTAL

25

RECIPIENTES CERÂMICOS

69%

Nº

8

%

22%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

1
Grupo folha de acácia

3%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

36TOTAL

0
2

OdrinhasUnidade de paisagem

29%
12%
0%
0%
0%
2%
2%

100%

0%
0%
6%

100%

Tipo

EsquerdaMargem MesialPosição

Tipo

183Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

0

Tablette

0%

Flanco de núcleo

1

Material de debitagem

5%
Lamela bruta

5%
Lâmina bruta

2

Lasca bruta

0

Núcleos
11%Núcleo

1

Material residual

10
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

3
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

19TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

CELTIBERO LUSITANO, (1975), MARTINS e MORGADINHO, (1989), VICENTE e ANDRADE, (1977), VICENTE e MARTINS,
(1977)

5. BIBLIOGRAFIA

53%

0%
16%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

2Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

11%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

OdrinhasTOPÓNIMO
26Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Carta Militar de Portugal
-107665,992
-86304,959

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Data Autor Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

9
Nº

0

%

68

Recipientes cerâmicos

6

Artefactos cerâmicos

1

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

11%

Sagrado

0%

Adorno
84TOTAL

0

RECIPIENTES CERÂMICOS

0%

Nº

1

%

11%

Cerâmica lisa

1

Bordos

11%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

2
Grupo folha de acácia

22%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

9TOTAL

0
5

OdrinhasUnidade de paisagem

81%
7%
1%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
56%

100%

Tipo

EsquerdaMargem MesialPosição

Tipo

145Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

0

Tablette

0%

Flanco de núcleo

27

Material de debitagem

40%
Lamela bruta

34%
Lâmina bruta

7

Lasca bruta

0

Núcleos
10%Núcleo

23

Material residual

1
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

4
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

68TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

5. BIBLIOGRAFIA

1%

0%
6%
0%

0%
0%

0%
1%
0%
0%

100%

2Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
2Lâmina ovóide

3%

0%
0%
3%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

AnçosTOPÓNIMO
27Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-101439,795
-87225,764

38º52'31.4541''
9º18'01.2004''

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1986
Data

Sérgio Medeiros
Autor

Escavação
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

22
Nº

0

%

158

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

12%

Sagrado

0%

Adorno
180TOTAL

4

RECIPIENTES CERÂMICOS

18%

Nº

11

%

50%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

22TOTAL

2
5

1995 Prospecção

AnçosUnidade de paisagem

88%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
9%
23%

100%

Tipo

EsquerdaMargem TerminalPosição

Tipo

165Z
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PEDRA LASCADA

10

Nº

12

%

6%

Tipo

8%

Material de preparação/reavivamento

3

Tablette

2%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

11%
Lâmina bruta

50

Lasca bruta

8

Núcleos
32%Núcleo

17

Material residual

47
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

2
Ponta de seta

1
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

5%

SNS

158TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

CARDOSO e CARREIRA, (1997)
5. BIBLIOGRAFIA

30%

0%
1%
1%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

8Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

5%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

NegraisTOPÓNIMO
28Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Carta Militar de Portugal
-100689,545; -99843,231; -99764,675
-88116,854; -87274,702; -86678,965

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Data Autor Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

502
Nº

0

%

646

Recipientes cerâmicos

43

Artefactos cerâmicos

9

Pedra Lascada

5

Pedra Polida

2

Pedra Afeiçoada

2

Osso polido

0

Metalurgia

41,5%

Sagrado

0%

Adorno
1209TOTAL

113

RECIPIENTES CERÂMICOS

22,5%

Nº

148

%

29,5%

Cerâmica lisa

1

Bordos

0,2%

Bojos, Fundos

1

Cerâmica decorada

0,2%
Grupo canelada fina

56
Grupo folha de acácia

11,2%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

502TOTAL

6
177

NegraisUnidade de paisagem

53,4%
3,6%
0,7%
0,4%
0,2%
0,2%
0%

100,0%

0,0%
1,2%
35,3%

100,0%

Tipo

EsquerdaMargem TerminalPosição

Tipo

175; 200; 240Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0,0%

Tipo

0,0%

Material de preparação/reavivamento

54

Tablette

8,4%

Flanco de núcleo

161

Material de debitagem

24,9%
Lamela bruta

7,1%
Lâmina bruta

41

Lasca bruta

0

Núcleos
6,3%Núcleo

46

Material residual

254
Esquírola
Resto de talhe

13
Utensilagem

21
Ponta de seta

1
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

7

Lamela com sinais de uso

8
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0,0%

SNS

646TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

5. BIBLIOGRAFIA

39,3%

2,0%
3,3%
0,2%

0,0%
0,0%

1,1%
1,2%
0,0%
0,0%

100,0%

28Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
1Denticulado
11Lâmina ovóide

4,3%

0,0%
0,2%
1,7%

Geral
0Produtos 0,0%

Fragmentos 0,0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

LameirasTOPÓNIMO
29Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Carta Militar de Portugal
-105083,341
-90530,547

2. IMPLANTAÇÃO

PlanícieRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Data Autor Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL
Nº %

Recipientes cerâmicos
Artefactos cerâmicos
Pedra Lascada
Pedra Polida
Pedra Afeiçoada
Osso polido
Metalurgia
Sagrado
Adorno

TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

GranjaUnidade de paisagem

Tipo

EsquerdaMargem Mesial /Posição

Tipo

145Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Alto do MontijoTOPÓNIMO
30Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 516Carta Militar de Portugal
-105317,294
-90836,925

38º50'35.32563''
9º20'48.5797''

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
166 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1986, 1988
Data

José Júlio Machado
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia
XMuseu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

222
Nº

1

%

47

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

3

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

1

Osso polido

0

Metalurgia

80,7%

Sagrado

0,4%

Adorno
275TOTAL

59

RECIPIENTES CERÂMICOS

26,6%

Nº

37

%

16,7%

Cerâmica lisa

1

Bordos

0,5%

Bojos, Fundos

1

Cerâmica decorada

0,5%
Grupo canelada fina

17
Grupo folha de acácia

7,7%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

222TOTAL

17
90

1996 Cardoso e Carreira Prospecção

GranjaUnidade de paisagem

17,1%
0,4%
1,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%

100,0%

0,0%
7,7%
40,5%

100,0%

Tipo

EsquerdaMargem Mesial /Posição

Tipo

165Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

3

Tablette

6%

Flanco de núcleo

13

Material de debitagem

28%
Lamela bruta

15%
Lâmina bruta

4

Lasca bruta

0

Núcleos
9%Núcleo

7

Material residual

10
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

1
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

2

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

47TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença

X

Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

CARDOSO e CARREIRA, (1996), CARNEIRO, (1990), FRANÇA e FERREIRA (1951), FERREIRA, (1982), SERRÃO e VICENTE,
(1960)

5. BIBLIOGRAFIA

21%

0%
2%
0%

0%
0%

4%
2%
0%
0%

100%

6Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

13%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

Penedo da CortegaçaTOPÓNIMO
31Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-103179,670
-92722,288

29MC 726.979

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
225 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1992
Data

Eng. Monge Soares
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado aberto4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

67
Nº

0

%

15

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

81%

Sagrado

0%

Adorno
83TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

GranjaUnidade de paisagem

18%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

Tipo

EsquerdaMargem Mesial /Posição

Tipo

195Z
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PEDRA LASCADA

Nº %Tipo
Material de preparação/reavivamento

Tablette
Flanco de núcleo

Material de debitagem
Lamela bruta
Lâmina bruta
Lasca bruta
Núcleos
Núcleo
Material residual

Esquírola
Resto de talhe
Utensilagem

Ponta de seta
Lâmina com retoque marginal
Lamela com retoque marginal

Lâmina com sinais de uso
Lamela com sinais de uso

Furador
Raspadeira
Peça esquirolada
SNS

TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

GOMES, (1970), GOMES, (1978)
5. BIBLIOGRAFIA

Lasca com retoque marginal

Lasca com sinais de uso
Denticulado
Lâmina ovóide

Geral
Produtos
Fragmentos
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

OlelasTOPÓNIMO
32Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-99748,215
-91372,122

38º26'45.18732''
9º16'46.56568''

2. IMPLANTAÇÃO

TopoRelevo
317 mAltitude

Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

Data Autor Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

Depósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
XMuseu Arqueológico São Miguel de Odrinhas

Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Povoado fortificado4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

3115
Nº

12

%

1637

Recipientes cerâmicos

89

Artefactos cerâmicos

202

Pedra Lascada

55

Pedra Polida

13

Pedra Afeiçoada

1

Osso polido

5

Metalurgia

60,7%

Sagrado

0,2%

Adorno
5129TOTAL

696

RECIPIENTES CERÂMICOS

22,3%

Nº

1958

%

62,9%

Cerâmica lisa

154

Bordos

4,9%

Bojos, Fundos

34

Cerâmica decorada

1,1%
Grupo canelada fina

223
Grupo folha de acácia

7,2%Grupo varia
8Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

3115TOTAL

8
34

AlmargemUnidade de paisagem

31,9%
1,7%
3,9%
1,1%
0,3%
0,0%
0,1%

100,0%

0,3%
0,3%
1,1%

100,0%

Tipo

EsquerdaMargem TerminalPosição

Tipo

315Z
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PEDRA LASCADA

5

Nº

3

%

3%

Tipo

2%

Material de preparação/reavivamento

23

Tablette

13%

Flanco de núcleo

18

Material de debitagem

10%
Lamela bruta

17%
Lâmina bruta

19

Lasca bruta

0

Núcleos
11%Núcleo

29

Material residual

37
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

4

Lamela com sinais de uso

3
Furador

1
Raspadeira

8
Peça esquirolada

0%

SNS

172TOTAL

X

4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase

ICEN-878
ICEN-879
ICEN-880
ICEN-939
ICEN-347
ICEN-346

Refª Lab.

Osso
Osso
Pecten Maximus
Ossos
Ossos
Ossos

Tipo amostra

Torre 3, Camada 4
Torre 3, Camada 3
Torre 3, Camada 3
Torre 3, Muralha
Corredor, Muralha
Corredor

Contexto d13C(0/00)

4730±60BP
4400±45BP
4310±110BP
4630±60BP
4060±70BP
4350±150BP

Data Convencional
(BP)

3630-3380
3090-2920
3040-2710
3040-2910
3300-2710
2850-2470

Data cal.
(1s)

Cal BC
3650-3360
3294-2910
3330-2610
3260-2880
2870-2420
3490-2510

Data cal.
(2s)

Cal BC

RIBEIRO, (1880), CORREIA, (1914), NOGUEIRA, (1931), SERRÃO E VICENTE, (1958), (1959A), (1959B)
5. BIBLIOGRAFIA

22%

0%
0%
0%

0%
0%

2%
2%
1%
5%

100%

18Lasca com retoque marginal

1Lasca com sinais de uso
0Denticulado
3Lâmina ovóide

10%

1%
0%
2%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

SeixalTOPÓNIMO
33Nº SITIO

CNS

1. LOCALIZAÇÃO

Folha 402Carta Militar de Portugal
-111009,889
-77389,036

29 SMD 109812.8421 77920.6910

2. IMPLANTAÇÃO

VertenteRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

2005
Data

Carlos Costa
Autor

Prospecção
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Habitat4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

2
Nº

0

%

72

Recipientes cerâmicos

1

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

0

Metalurgia

3%

Sagrado

0%

Adorno
75TOTAL

1

RECIPIENTES CERÂMICOS

50%

Nº

1

%

50%

Cerâmica lisa

0

Bordos

0%

Bojos, Fundos

0

Cerâmica decorada

0%
Grupo canelada fina

0
Grupo folha de acácia

0%Grupo varia
0Campaniforme marítimo

Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

2TOTAL

0
0

EriceiraUnidade de paisagem

96%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

0%
0%
0%

100%

Tipo

DireitaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

55Z
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PEDRA LASCADA

0

Nº

0

%

0%

Tipo

0%

Material de preparação/reavivamento

3

Tablette

4%

Flanco de núcleo

2

Material de debitagem

3%
Lamela bruta

36%
Lâmina bruta

18

Lasca bruta

0

Núcleos
25%Núcleo

26

Material residual

16
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

0
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

0%

SNS

72TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

FERREIRA, O. da V. (1984)
5. BIBLIOGRAFIA

22%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

7Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

10%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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Cabana
Lajeado
Lareira
Fossa

Coordenadas Gauss
X
Y

Coordenadas UTM

Coordenadas Geográficas Latitude
Longitude

DESIGNAÇÃO

São JuliãoTOPÓNIMO
34Nº SITIO
3913CNS

1. LOCALIZAÇÃO

402Carta Militar de Portugal
-111583,359
-80871,604

10º 22’33’’.339
36º56’41’’.516

2. IMPLANTAÇÃO

PraiaRelevo
Altitude
Hidrografia

3. NATUREZA DA INFORMAÇÃO
3.1. Trabalhos Arqueológicos

1986
Data

José Morais Arnaud
Autor

Escavação
Tipo de Trabalho

3.2. Local de Depósito dos Materiais Arqueológicos

XDepósito Oficial de Bens Arqueológicos - Mafra
Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
Museu Nacional de Arqueologia

Museu do Instituto Geológico e Mineiro

4. CARACTERIZAÇÃO

Concheiro4.1. Tipo de sítio

4.2. Estruturas de Habitat
ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Presença Nº Planta
Muralha
Torre
Fosso

ESTRUTURAS DOMÉSTICAS
Presença Nº Planta

x

4.2.2. Cultura Material

QUANTIFICAÇÃO GLOBAL

0
Nº

0

%

45

Recipientes cerâmicos

0

Artefactos cerâmicos

0

Pedra Lascada

0

Pedra Polida

0

Pedra Afeiçoada

0

Osso polido

4

Metalurgia

0%

Sagrado

0%

Adorno
49TOTAL

RECIPIENTES CERÂMICOS
Nº %

Cerâmica lisa

Bordos
Bojos, Fundos
Cerâmica decorada
Grupo canelada fina
Grupo folha de acácia

Grupo varia
Campaniforme marítimo
Campaniforme pontilhado geométrico
Campaniforme inciso

TOTAL

30/11 a 10/12 de 1987 José Morais Arnaud
Ana Ramos Pereira

Escavação

Seixal/EriceiraUnidade de paisagem

92%
0%
0%
0%
0%
0%
8%

100%

Tipo

EsquerdaMargem Foz / CostaPosição

Tipo

15/07 a 05/08 de 1999,
15/06 a 31/08 de 2001,
12/02 a 02/03 de 2007,
31/07 a 10/08 de 2007

Ana Catarina Sousa
Marta Miranda

Escavação

10Z

11
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PEDRA LASCADA

0

Nº

1

%

0%

Tipo

2%

Material de preparação/reavivamento

4

Tablette

9%

Flanco de núcleo

0

Material de debitagem

0%
Lamela bruta

7%
Lâmina bruta

2

Lasca bruta

2

Núcleos
4%Núcleo

3

Material residual

32
Esquírola
Resto de talhe

0
Utensilagem

0
Ponta de seta

0
Lâmina com retoque marginal

0

Lamela com retoque marginal

0
Lâmina com sinais de uso

0

Lamela com sinais de uso

1
Furador

0
Raspadeira

0
Peça esquirolada

4%

SNS

45TOTAL
4.3. Cronologia
4.3.1. Cronologia relativa

Presença Observações
Neolítico final
Calcolítico inicial
Calcolítico pleno
Calcolítico final
Idade do Bronze
4.3.1. Datações absolutas

Fase Refª Lab. Tipo amostra Contexto d13C(0/00)
Data Convencional

(BP)

Data cal.
(1s)

Cal BC

Data cal.
(2s)

Cal BC

ARAÚJO, A. C. (1998), ARNAUD, J. M (1985), ARNAUD, J. M. (1986), ARNAUD, J. M., PEREIRA, A. R. (1994), DAVEAU, S. (1973)
DAVEAU, S., PEREIRA, A. R. e ZBYSZEWSKI, G. (1982), DIAS, M. H. (1980), GONZALEZ MORALES, M. e ARNAUD, J. (1990),
MIRANDA, M. (2004a), PEREIRA, A. R. (1983), PEREIRA, A. R., CORREIA, E.B. (1985), SOUSA, A. C. (2001), SOUSA, A. C. (2004),
SOUSA A C (2004) SIMÕES T (2005) VIERRA J Bradley (1995)
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71%

0%
0%
0%

0%
0%

0%
2%
0%
0%

100%

0Lasca com retoque marginal

0Lasca com sinais de uso
0Denticulado
0Lâmina ovóide

0%

0%
0%
0%

Geral
0Produtos 0%

Fragmentos 0%0
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PARTE 3 – PENÍNSULA DE LISBOA E SETÚBAL 
 

3.1. CARTOGRAFIA 
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Fig. 301: Principais sítios de povoamento de finais do 4º e 3º milénio nas Penínsulas de Lisboa e Setúbal. 
Sítios escavados ou com significativos dados de caracterização. Mapa por Maia Langley. 
 
POVOADOS MURALHADOS: 1.Outeiro da Assenta; 2. Outeiro de S. Mamede; 3. Columbeira; 4. Vila 
Nova de São Pedro; 4. Pragança; 5. Ota; 6. Fórnea; 7. Zambujal; 8. Penedo (?); 9. Pedra do Ouro; 10. 
Castelo; 23. Penedo do Lexim; 25. Moita da Ladra; 34. Olelas; 43. Penha Verde; 48. Leceia; 64. Rotura 
(?); 62. Chibanes; 66. Castro de Sesimbra 
POVOADOS ABERTOS: 14. Casal Cordeiro 5; 15. Sobreiro; 16. Casas Velhas; 17. Gonçalvinhos; 19. 
Quintal 1; 20. Cabeço de Palheiros 2; 21. Cabecinho da Capitôa 2; 22. Sopé do Cabecinho da Capitôa; 24. 
Moinho dos Bichos; 26. Anços; 27. Negrais (Barruncheiros); 28. Salemas; 30. Negrais (Pedraceiras); 31. 
C. P. Lousa; 32. Negrais (Fonte Figueira); 33. Lameiras; 35. Penedo da Cortegaça; 36. C. Mortal; 37. 
Gaitadas; 38. Serra da Amoreira; 39. Vale de Lobos; 41. Alto da Cabreira; 42. Espargueira; 44. Baútas; 
45. Serra das Éguas; 46. Alfragide; 47. Vila Pouca; 50. Montes Claros; 51. Carrascal; 52. Monte Castelo; 
53. Carnaxide; 54. Barotas; 55. Encosta de Santana; 56. Estoril; 57. Parede; 58. Alto do Dafundo; 59. 
Murtal; 61. Miradouro dos Capuchos; 63. Pedrão; 65. Moinho da Fonte do Sol 
SÍTIOS ESPECIALIZADOS: 12.Casal Barril; 13. Cova da Baleia; 18. São Julião; 29. Magoito; 40. 
Pedreira do Aires; 49. Campolide; 60. Ponta da Passadeira 
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Fig. 302: Povoados abertos Fig. 303: Povoados fortificados 

 

Fig. 304: Sítios especializados 
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Fig. 305: Localização Outeiro da Assenta 
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 Fig. 306: Localização Outeiro da Assenta 
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Fig. 307: Localização Columbeira 
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Fig. 308: Localização Vila Nova de São Pedro 
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Fig. 309: Localização Pragança 
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Fig. 310: Localização Ota 
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Fig. 311: Localização Fórnea 
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Fig. 312: Localização Castro do Zambujal 
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Fig. 313: Localização Penedo 
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Fig. 314: Localização Pedra d’Ouro 
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Fig. 315: Localização Castelo 
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Fig. 316: Localização Penedo do Lexim 
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Fig. 317: Localização Moita da Ladra 
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Fig. 318: Localização Olelas 
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Fig. 319: Localização Leceia 
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Fig. 320: Localização Chibanes 
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Fig. 321: Localização Rotura 
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PARTE 3 – BAIXA ESTREMADURA 
 

3.2. DATAÇÕES RADIOCARBÓNICAS HABITATS 
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QUADRO 30: 
DATAÇÕES DE CONTEXTOS HABITACIONAIS DA PENÍNSULA DE LISBOA E SETÚBAL 

Refª Lab. Tipo amostra Contexto 

Data 
Convencional Data cal. Data cal. 

Bibliografia (BP) (1σ) (2σ) 

  Cal BC Cal BC** 
ROTURA 

OxA-5538 Artefacto sobre corno RTR-IIIa-2* 4110± 50 2857-2580 2874-2499 

Gonçalves e 
Sousa, 2007 

OxA-5537 Corno RTR-IIIa-1* 4075± 55 2848-2495 2866-2475 

OxA-5540 Furador osso RTR-IIbR-718 3810± 50 2339-2145 2460-2064 

OxA-5539 Cabo de osso RTR-IIbR-714 3820± 50 2396--2150 2459-2140 

LECEIA 

ICEN-827 carvão Camada 4 7930±60 7000-6620 7030-6560 

Soares e Cardoso, 
1995; Cardoso, 

1997/1998 

ICEN-1160 carvão Camada 4 4630± 45 3500-3350 3260-3110 

ICEN-312 carvão Camada 4 4530± 100 3360-3040 3610-2920 

ICEN-313 carvão Camada 4 4520± 70 3490-2930 3630-2890 

ICEN-316 carvão Camada 4 4520± 70 3350-3050 3490-2930 

ICEN-1161 osso Camada 4 4440± 50 3292-2827 3337-2917 

ICEN-1159 osso Camada 4 4430± 50 3261-2925 3333-2915 

ICEN-1158 osso Camada 4 4320± 60 3020-2880 3090-2710 

ICEN-674 carvão Camada 3 4370± 60 3080-2910 3290-2880 

ICEN-I 173 osso Camada 3 4170± 50 2878-2621 2888-2581 

ICEN-91 osso Camada 3 4130± 60 2870-2580 2880-2490 

ICEN-673 carvão Camada 3 4130± 100 2880-2500 2920-2460 

ICEN-675 carvão Camada 3 4100± 120 2870-2490 2890-2410 

ICEN-1175 osso Camada 3 4090± 80 2870-2490 2880-2460 

ICEN-1176 osso Camada 3 4090±60 2860-2500 2880-2460 

ICEN-1177 osso Camada 3 4050±50 2615-2485 2860-2461 

LY-4205 carvão Camada 3 4030±120 2860-2410 2890-2460 

ICEN-92 carvão Camada 2 4200±70 2870-2500 2820-2580 

ICEN-89 osso Camada 2 4200±70 2890-2630 2920-2580 

ICEN-1217 osso Camada 2 4110 ±70 2870-2500 2880-2470 

Ly 4205 carvão Camada 2 4030 ±120 2860-2410 2890-2200 

ICEN-1220 osso Camada 2 4030 ±70 2620-2460 2870-2250 

ICEN-1217 osso Camada 2 4020 ± 80 2620-2460 2870-2310 

ICEN-737 osso Camada 2 3920±70 2470-2290 2578-2147 

ICEN 102** concha (Patella sp) Camada 2 3970±70** 2570-2360 2840-2210 

ICEN-95** concha (Venus sp.) Camada 2 3970±70** 2580-2410 2580-2290 

ICEN-315 carvão Camada 2 3730±170 2450-1890 2580-1680 

ICEN-1213 osso Camada 2 3970±70 2570-2360 2840-2210 

ICEN-1218 osso Camada 2 3910±60 2470-2280 2570-2150 

ICEN-1211 osso Camada 2 3900±80 2470-2210 2580-2140 

ICEN-1215 osso Camada 2 3900±70 2470-2280 2570-2140 

ICEN-1216 osso Camada 2 3880±80 2460-2200 2570-2050 

ICEN-1214 osso Camada 2 3840±110 2460-2060 2580-1950 

ICEN-314 carvão Camada 2 3770±130 2450-1980 2560-1780 

ICEN-1219 osso Camada 2 3660±50 2130-1940 2180-1890 

ICEN-1214 osso 3950±90 2629-2176 

Sac-1317 osso 4220±50 2825-2654 
 
 



O Penedo do Lexim e a sequência do Neolítico Final e Calcolítico da Península de Lisboa - ANEXOS                                          352 

QUADRO 30 (CONTINUAÇÃO) 
DATAÇÕES DE CONTEXTOS HABITACIONAIS DA PENÍNSULA DE LISBOA E SETÚBAL 

Refª Lab. Tipo amostra Contexto 

Data 
Convencional Data cal. Data cal. 

Bibliografia (BP) (1σ) (2σ) 

  Cal BC Cal BC** 

OLELAS 

ICEN-878 osso torre 3.Cam 4. 4730±60 3630-3380 3650-3360 

Marques 
Gonçalves, 1997 

ICEN-879 osso torre 3.cam 3 4400±45 3090-2920 3294-2910 

ICEN-880 Pecten Maximus torre 3.cam 3 4310±110** 3040-2710 3330-2610 
ICEN-939 ossos torre3 muralha 4630±60 3040-2910 3260-2880 

ICEN-347 ossos corredor 
muralha 4060±70 3300-2710 2870-2420 

ICEN-346 ossos Corredor 4350±150 2850-2470 3490-2510 

PRAGANÇA 

ICEN-573 osso Corredor 4120±50 2866-2581 2878-2496 Marques 
Gonçalves, 1997 ICEN-572 osso Corredor 4050±60 2840-2470 2870-2460 

PENHA VERDE 

ICEN-1275 osso  4000±50 2573-2471 2835-2346 Cardoso e Soares, 
1990-1992 

W-656 carvão  3420±200 1960-1460 2280-1260 Soares e Cabral, 
1993 

PAREDE 

Beta-190859 osso polido Parede 2 R 4230±40 2900-2690 2900-2690 
Gonçalves, 2005 

Beta-188388 osso polido Parede 1 4230±40 2850-2580 2870-2500 

Beta-220074 osso (bos) Cabana 1 4290±40 2910-2890 2930-2880 
Valente, 2006 

Beta-220075 osso (bos) Sector 7 4490±40 3340-3040 3350-3020 

PONTA DA PASSADEIRA 

Beta-160055 carvão - Pinus sp  4450±50  3339-2929 

Soares, 2008 
Oxa-6389 osso humano 4305±70 3309-2673 

Beta-126092 concha 4600±70** 3063-2654 

Beta-139710 concha 4560±70** 2994-2603 

Beta-126093 concha 4550±70** 2969-2583 

ALTO DO DAFUNDO 

ICEN-446 concha  4300±60 ** 3032-2896 3256-2705 Marques 
Gonçalves, 1991 

PENEDO DO LEXIM 

Beta-175774 Locus 3b, U.E. 16 Osso (Ovis 
aries) 4100±40BP 2880-2680 2890-2620 

Gonçalves e 
Sousa, 2007 

Beta-186854 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus sus) 4080±50 2870-2630 2880-2580 

Beta-175775 Locus 3b, U.E. 10 Osso (Bos sp) 4080±40 BP 2830-2570 2860-2490 

Sac-2067 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus sus) 3820±50 2396-2150 2459-2140 

Sac-2069 Locus 3b, U.E. 7b Osso 3930±45BP 2480-2344 2568-2118 

Beta-186855 Locus 3, U.E. 18 Osso (Human 
sapiens) 3850 ±40 BP 2400-2220 2460-2200 

Beta-142451 Locus 1, U.E. 19 Osso (sus) 3820±40BP 2340-2155 2547-2141 

Sac-2168 Locus 5, U.E. 8 Osso,(Sus sus) 3760±50 2280-2051 2343-2026 

Sac-2158 Locus 3b, U.E. 7 Concha, 3880±60** 2463-2292 2557-2148 

Sac-2156 Locus 1, U.E. 9 Osso, (Sus sus) 3640 ±40 2125-1939 2188-1887 

CASAL BARRIL 

Beta-260629 CBR.J5.P4.385.Z4.L2 Carvão 4090+- 40 2840-2570 2860-2490 Sousa e 
Gonçalves, no 

prelo Beta-260628 CBR.J5.P4.384.Z7.L4 Carvão 4020+-40 2580-2480 2630-2470 

CASAL CORDEIRO 5 

Sac-2160 Sector 1, U.E. 8 Concha, Thais 
haemastoma 4100±40 2266-2135 2336-2049 

Sousa, 2008 
Sac-2159 Sector 1, U.E. 8 Concha, 

Patella sp. 4520±50 2856-2798 2883-2614 
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QUADRO 30 (CONTINUAÇÃO) 
DATAÇÕES DE CONTEXTOS HABITACIONAIS DA PENÍNSULA DE LISBOA E SETÚBAL 

Refª Lab. Tipo amostra Contexto 

Data 
Convencional Data cal. Data cal. 

Bibliografia (BP) (1σ) (2σ) 

  Cal BC Cal BC** 

ZAMBUJAL 

KN-4507 osso 5 3466 ± 53 1879-1696 1921-1641 
Kunst e Lutz, 2008 KN-4506 osso 5 3847± 34 2432-2209 2459-2205 

GrN-6668 carvão 4 c/d 3625 ± 65 2042-1898 2198-1776 

GrN-7007 C carvão 4b 3950 ± 65 2346-2568 2623-2209 

Schubart, 1975-77 
GrN-6669 carvão 4b 4025 ± 95 2854-2461 2875-2300 

GrN-7006 carvão 4a-c 4090 ± 40 2849-2573 2866-2493 

GrN-6670 carvão 3c/4a 4150 ± 105 2879-2620 3010-2466 

KN-J-115 carvão 3 a 4 3530 ± 65 1942-1786 2031-1681 Kunst e Lutz, 2008 

GrN-7008 osso 3c 3980± 35 2566-2469 2580-2350 

Schubart, 1975-77 
GrN-7005 carvão 3c 4055 ± 40 2832-2492 2852-2474 

GrN-7004 carvão 3b 3995 ± 35 2567-2475 2620-2459 

GrN-7003 carvão 3b 4055 ± 40 2832-2492 2852-2474 

KIA-7261 osso 2b/c 3842± 37 2430-2206 2461-2201 

Kunst e Lutz, 2008 
KN-4989 osso 2 3917± 50 2473-2310 2567-2211 

KN-4990 osso 2 3934 ± 51 2549-2342 2574-2244 

KN-4988 osso 2 3980 ± 40 2569-2467 2618-2347 

GrN-7002 carvão 2 4050 ± 40 2829-2491 2851-2472 

Schubart, 1975-77 GrN-6671 carvão 2 4170 ± 55 2878-2677 2891-2586 

GrN-7009 carvão 1c 4200 ± 40 2889-2701 2899-2638 

KIA-7257 osso 1c 3836 ± 39 2396-2205 2461-2152 

Kunst e Lutz, 2008 

KIA-7256 osso 1b 3951 ± 55 2566-2348 2618-2244 

KIA-7259 osso 1a 3801 ± 43 2296-2144 2457-2058 

KIA-7258 osso 1a 3891 ± 43 2462-2310 2476-2208 

KN-4509 osso 1a 3960 ± 44 2569-2351 2577-2308 

KIA-7260 osso antes 1 4134 ± 43 2864-2626 2875-2581 

CASTELO 

ICEN-940 osso camada 2A 4080 +-60 2856-2496 2874-2463 Marques 
Gonçalves, 1997 ICEN-1031 osso camada 2B 4050+-110 2862-2459 2888-2210 

MALHADAS 

Beta-126090 Venerupis decussata C2a 3600 ± 80** 2035-1785 2180-1730 
Soares, 2003, 

Beta-126091 Venerupis decussata C2b 3760 ± 80** 2285-2034 2455-1934 

 
* As calibrações apresentadas foram efectuadas segundo Stuiver el al (1998) e com base no programa CALIB ver 
5.0.1 (Stuiver e Reimer, 1993). 
** Correcção de efeito de reservatório oceânico (Iap = 380+30 anos) – Soares, 1993 
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