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Resumo: A partir de finais do 7º milénio cal BC, a instalação de comunidades mesolíticas, ao longo 
das duas margens do baixo vale do Sado, num troço do rio que se estende, de jusante para montante, 
entre Arapouco e a Quinta de D. Rodrigo, e a consequente formação de concheiros, que integram 
uma componente de necrópole, parece corresponder à dinâmica de formação do paleo -estuário do 
Sado que atinge, durante o óptimo climático do Holocénico, a sua máxima expressão.
Num processo idêntico ao detectado no paleo -estuário do Tejo, seria a combinatória de diferentes 
recursos disponíveis ao longo do ano, num ambiente de ecótono, que justifica a presença continuada 
de grupos de caçadores -recolectores, cuja dieta integra uma percentagem significativa de recursos 
aquáticos e que, numa manifestação de “territorialidade qualitativa”, utilizam estes sítios como espaço 
funerário, desde a primeira fase de exploração destas paisagens, de acordo com as datações absolutas 
hoje disponíveis. Neste modelo, o Sul de Portugal integra -se duma forma homogénea, durante o 
Mesolítico final, num horizonte cultural próprio da Europa atlântica. 
No entanto, este quadro global tradicionalmente traçado a partir de uma leitura combinada de dados 
arqueológicos e faunísticos recolhidos nos sítios do Sado, e sobretudo da extrapolação de informação 
proveniente dos concheiros de Muge, apresenta importantes discordâncias com os resultados 
específicos obtidos para estes concheiros, a partir de análises espaciais, estratigráficas, faunísticas e 
isotópicas, o que permite delinear um conjunto de linhas de investigação, a desenvolver no âmbito 
do Projecto SADO -MESO, da responsabilidade dos signatários, e onde se procura definir o peso 
específico das questões ambientais em função de/versus as opções culturais das últimas sociedades de 
caçadores -recolectores, na definição da paisagens mesolíticas no Sul da Europa atlântica. 
Neste sentido, assumem particular relevo as seguintes problemáticas: a implantação espacial dos 
concheiros, no rebordo do planalto terciário, a cerca de 55 m de altitude, parecia tornar secundários 
os recursos estuarinos face a outros provenientes de ambientes terrestres, atendendo aos custos 
energéticos do necessário transporte, em particular, de moluscos de baixo valor calórico; as escavações 
realizadas por J. Arnaud e L. Larsson, nos anos 80 do passado século, e as intervenções realizadas 
em 2010 e 2011, no quadro do SADO -MESO, demonstram que estes “concheiros” apresentam -se 
fundamentalmente como depósitos conquíferos discretos, como pequenos montículos de dimensões 
ainda mal definidas, mas que não se constituem enquanto colinas artificiais, como sucede no Tejo; 
o resultado das análises isotópicas sobre restos humanos, conduzidas por diferentes equipas da 
Universidade de Coimbra e da Universidade Autónoma de Barcelona, demonstra que, com excepção 
do esqueleto proveniente de Arapouco, o concheiro mais a jusante até hoje identificado, todos os 
outros apresentam dietas onde o peso dos recursos aquáticos ronda os 20%-30%; a dimensão média 
das conchas de Cerastoderma edule, estudadas até ao momento, provenientes do concheiro das 
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Amoreiras (S. Romão), é cerca de metade da dimensão da medida padrão desta espécie, dimensão 
que pode estar conectada com fenómenos de sobre -exploração e/ou de condições ambientais menos 
favoráveis. 
Detectar as causas das diferenças – evocando o artigo de J. Arnaud de 1987, a propósito destes dois 
núcleos de povoamento mesolítico – e portanto as modalidades de adaptação específicas às paisagens 
do óptimo climático do Atlântico que o registo arqueológico do Mesolítico final, no vale do Sado, 
traduz constitui um dos objectivos nucleares do projecto SADO -MESO. 

Palavras ‑chave: Mesolítico; Sado -Portugal; Paleo -estuário; Concheiros.

Abstract: Human Settlement in the Sado Paleo ‑Estuary (Portugal): some issues around 
Mesolithic shell middens 
Since the late seventh millennium cal BC, Mesolithic groups settled along the lower Sado valley 
banks, between Arapouco and Quinta de D. Rodrigo. This process highly visible in the archaeological 
record through a web of shell midden settlement (in many cases including cemeteries) is probably 
related with the development of the Sado palaeoestuary.
As in the twin northern palaeostuary of the Tagus river, late hunter -gatherers may have developed 
a permanent or semi -permanent residential system, relying on abundant, year -round and highly 
predictable resources.
Moreover, cemeteries may also be envisaged as an expression of “qualitative territoriality” behavior, 
following a characteristic Atlantic Mesolithic trend. 
Nevertheless, these global picture of cultural resemblance require some regional specification since 
Sado shell middens shows an important degree of discrepancy with other Mesolithic shell middens 
when settlement patterns, stratigraphic observations, faunal and isotopic analysis are concerned. 
SADO -MESO a new research project on Mesolithic/Neolithic transition on Sado valley was designed 
by the authors in order to produce information to explain different questions related to: topographical 
issues. Most shell middens are located in the top of the river slope, around 55 m high. These particular 
locations seem to marginalize paleoestuary resources attending to cost -benefits relationship when 
transport of low value food like mollusks is involved; stratigraphic issues. Different excavations campaigns 
reveal that these shell middens are in fact the results of juxtaposition of small shells mounds with no 
more than 60 cm deeper never reaching and artificial hill with several meters high like in Tagus valley; 
isotopic issues. Isotopic analysis on human bones reveals that with one exception from Arapouco 
aquatic resources represents only 20% to 30% of the diet, a much lower values those from Atlantic shell 
middens; malacological issues. Cerastoderma edule shells from Amoreiras – the only shell midden where 
a malacological study has been made so far – are quite small, half the size of the media for that species.
Why Sado shell middens don’t look like other Atlantic contexts is here a central question. Whether 
environmental conditions were the only responsible factor for the difference or cultural options are 
also an agent behind these particular archaeological data is one of the main topics in SADO -MESO 
agenda. 

Key ‑words: Mesolithic; Sado -Portugal; Paleoestuary; Shell middens. 

1.  OS CONCHEIROS MESOLÍTICOS DO BAIXO VALE DO SADO – 
PROBLEMÁTICAS NA AGENDA SADO ‑MESO

1.1. Os dados paleo ‑ambientais

Desde finais do 7º milénio cal BC, a instalação de comunidades mesolíticas, ao 
longo das duas margens do baixo vale do Sado, num troço do rio que se estende, de 
jusante para montante, entre Arapouco e a Quinta de D. Rodrigo (Fig. 1), e a conse-
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quente formação de concheiros, que integram uma componente de necrópole, parece 
corresponder à dinâmica de formação do paleo -estuário do Sado que atinge a sua 
máxima expressão, durante o óptimo climático do Holocénico. 

O registo arqueológico disponível para os primeiros milénios do período climático 
Atlântico, no vale do Sado, integra -se numa paisagem cultural e ambiental que apre-
senta, ao longo da fachada atlântica europeia, uma notável homogeneidade ao nível 
das respostas dadas pelas comunidades de caçadores -recolectores ao quadro complexo 
das alterações do pós -glaciar, com o desenvolvimento de economias de amplo espec-
tro marcadas pela presença sistemática de recursos aquáticos, na dieta dos grupos. 
Este cenário global possui depois concretizações regionais particulares, em função de 
factores geográficos, ambientais e culturais que subjazem à materialização de dinâmi-
cas históricas singulares.

O paleo -estuário do Sado não foi, no entanto, até ao momento, alvo de análises geo-
morfológicas e paleoambientais específicas que permitissem caracterizar as dinâmicas 
estuarinas e as alterações ambientais ocorridas na primeira metade do Holocénico. 
Utilizam -se, por isso aqui, dados obtidos na região que permitem uma reconstituição, 
ainda que de baixa resolução, da paisagem e que parecem apontar para uma relativa 
independência entre os fenómenos ambientais associados ao paleo -estuário do Sado e 
os processos históricos que estão na origem da formação/uso/abandono dos concheiros.

Fig. 1 – Localização dos concheiros do vale do Sado: 1 –Arapouco (ARA); 2 – Cabeço do Rebolador 
(CR); 3 – Barreirões3 (BAR); 4 – Poças de S. Bento (PSB); 5 – Fonte da Mina (FM); 6 – Barrada das 
Vieiras (BV); 7 – Cabeço das Amoreiras (AM); 8 – Vale de Romeiras (VR); 9  – Cabeço do Pez (CP); 
10 – Várzea da Mó (VM); 11 – Barrada do Grilo (BG); 12 – Barranco da Moura (BM).
Fig. 1 – Geographic location of the Sado valley shell middens: 1 – Arapouco (ARA); 2 – Cabeço do Rebo‑
lador (CR); 3 – Barreirões3 (BAR); 4 – Poças de S. Bento (PSB); 5 – Fonte da Mina (FM); 6 – Barrada 
das Vieiras (BV); 7 – Cabeço das Amoreiras (AM); 8 – Vale de Romeiras (VR); 9 – Cabeço do Pez (CP); 
10 – Várzea da Mó (VM); 11 – Barrada do Grilo (BG); 12 – Barranco da Moura (BM).
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De acordo com a recente síntese produzida por Queiroz e Mateus (2004), para a 
área litoral entre Lisboa e Sines, poder -se -ia observar, neste território, a partir de mea-
dos do 7º milénio cal BC (ca.7500 BP), uma primeira etapa paleo -ecológica, marcada 
pelo recuo da linha de costa, que atingiria a sua máxima expressão na segunda metade 
do 5º cal BC (ca. 5500 BP). Estes dados têm vindo a ser confirmados pelos trabalhos 
interdisciplinares desenvolvidos nas albufeiras alentejanas de Santo André (Cearreta et 
al. 2003), Melides (Freitas et al. 2002, Cearreta et al. 2007), e no vale do Mira (Alday 
et al. 2006), onde está documentado o máximo da trangressão flandriana em torno a 
5500/5400 BP. 

A implantação dos concheiros mesolíticos, no vale do Sado, de que há evidência 
desde pouco antes de 6000 cal BC (Tab.1), e o seu desenvolvimento durante o 6º 
milénio, parece estar estreitamente relacionada com a formação do estuário, talvez 
acelerada durante a segunda metade do 6º milénio cal BC, a julgar pelos indícios de 
uma acentuada ingressão marinha, entre 6750 BP e 6000 BP, detectados por Queiroz 
e Mateus, (2004), dos que se podem encontrar também testemunhos na albufeira de 
Melides, ca. 6300 BP (Cearreta et al. 2007).3 

Ao contrário, o abandono dos concheiros não parece estar correlacionado com 
qualquer evento paleo -ambiental.

Ainda que seja problemática a definição do momento terminal de uso destes 
sítios, em particular daqueles como Poças de S. Bento (Arnaud 1989, Larsson 1996), 
Amoreiras (Diniz 2010), e Cabeço do Pez (Santos et al. 1974), onde a presença de 
cerâmicas atribuíveis ao Neolítico antigo, e algumas datações absolutas apontam para 
uma permanência mais prolongada no tempo, parece, de uma leitura do conjunto das 
datações disponíveis, que os sinais de ocupação se tornam muito mais débeis, a partir 
de 5000 cal BC. A maior parte dos concheiros está abandonada, vários séculos antes 
do máximo da transgressão marinha, sem que se encontre no registo regional nenhum 
fenómeno paleo -ambiental que possa justificar este facto. 

A fase B – estabilização dos estuários – da proposta de Queiroz e Mateus (2004), 
datada de entre os meados do 5º milénio e o primeiro quartel do 3º milénio cal BC (ca. 
5500 -4150 BP), coincide com o momento de desactivação efectiva dos concheiros, e a 
presença de escassos materiais cerâmicos do Neolítico final, no concheiro das Amoreiras 
e no concheiro do Cabeço do Pez, sugere curtas passagens na área e não uma efectiva 
ocupação deste segmento do vale.

A confirmar -se esta dinâmica para o baixo vale do Sado, ter -se -ia verificado o 
abandono/marginalização destes sítios no momento de expansão máxima do paleo-
-estuário demonstrando que outros factores, que não o paleo -ecológico, terão con-
duzido a outros modelos de implantação territorial, que tornam as margens do rio 
lugares marginais de ocupação.

3 Barreirões é um novo concheiro identificado por Leonor Rocha e Enrique Cerrillo, no âmbito do projecto 
SADO -MESO.
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Tab. 1 – Datações absolutas disponíveis para os concheiros do vale do Sado
Tab. 1 – Absolute dates for the Sado valley shell middens 

Concheiro Contexto Amostra Laboratório  δ‰ 
13C BP ΔR anos 

14C **** Cal BC 2σ

Arapouco Esqueleto 2A* Homo 
sapiens Sac -1560  -16.92 7200±130 6400 -5800

Níveis médios** Conchas Q -2492 – 7420±65  -153±180 6450 -5700

Cabeço do 
Rebolador Níveis médios *** Conchas ICEN -277  -1,8 7140±70  -153±180 6200 -5470

Níveis médios *** Conchas ICEN -278  -3.3 7100±60  -153±180 6170 -5450

Poças de 
São Bento Níveis médios ** Carvão Q -2494  – 6780±65 5800 -5610

Níveis médios ** Conchas Q -2495 – 6470±80 4 ± 103 5640 -5180

Níveis de topo** Conchas Q -2493 – 7040±70 4 ± 103 5820 -5350

Cabeço das 
Amoreiras Esqueleto 5* Homo

sapiens Beta -125110  -20.8 7230±40 6220 -6010

Camada 2b 
(estrutura B)*** Conchas Q -(AM85B2b)  – 5990±80 4 ± 103 5200 -4600

Camada 2a 
(estrutura B)*** Carvão Q -(AM85B2a)  – 5990±75 5070 -4710

Vale de 
Romeiras Níveis médios *** Ossos ICEN -144  -17,4 7130±110 6230 -5770

Níveis médios *** Conchas ICEN -150  -3,8 7390±80**  -153±180 6430 -5670

Níveis médios *** Conchas ICEN -146  -4,3 7350±60  -153±180 6390 -5660

Cabeço do 
Pez Esqueleto 4* Homo

sapiens Sac -1558  -19.28 6740±110 5850 -5470

Esqueleto 4* Homo
sapiens Beta -125109  -22.6 6760±40 5730 -5610

Níveis médios ** Conchas Q -2497  – 6350±80 4 ± 103 5530 -5000

Níveis médios ** Conchas Q -2496  – 6050±70 4 ± 103 5260 -4690

Níveis de topo ** Ossos Q -2499 – 5535±130 4620 -4140

Níveis de base** Conchas + 
carvão Q -2498  – 3565±50 –

Várzea da 
Mó Níveis médios *** Conchas ICEN -273  -1.7 7110±50  -153±180 6170 -5460

* Cunha e Umbelino (2001); **Arnaud (1989);*** Arnaud (2000). **** – efeito de reservatório calculado por A. Monge Soares. 

A presença de cerâmicas campaniformes na Barrada do Grilo, num contexto onde 
está atestada Cerastoderma edule e Tapes decussata, deve estar associada à fase de C, 
de Mateus e Queiroz (2004), marcada por um episódio de regressão marinha, registado 
entre 4150 e 3250 BP. A existência de moluscos, em particular de Tapes decussata, pode 
reflectir na Barrada do Grilo, como acontece em outros sítios calcolíticos, o transporte 
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de bivalves a partir de outros ambientes, mais do que uma exploração dos recursos ime-
diatamente disponíveis. 

No entanto, este é um quadro regional global que deve ser precisado através de 
uma análise detalhada deste intervalo de tempo, no baixo vale do Sado, a partir de 
novas sondagens a realizar no âmbito do projecto SADO -MESO que permitam uma 
reconstituição efectiva das condições geomorfológicas e paleo -ecológicas da região, 
que podem justificar alguns dos aspectos particulares que se detectam nestes conchei-
ros, e que abaixo serão discutidos.

A extensão efectiva do paleo -estuário está plenamente demonstrada pela presença 
de moluscos estuarinos, nomeadamente de Srobicularia plana e Cerastoderma edule, 
em todos os concheiros do vale do Sado. Estas espécies, no entanto, possuem uma 
considerável tolerância a níveis baixos de salinidade, da ordem dos 4‰ – 5‰ (Len-
tacker 1986), e a quase total ausência de outros moluscos dependentes de águas mais 
salgadas como Ruditapes decussata, Pecten, Mitylus – que apesar de escassos, estão 
documentados nos contextos contemporâneos da ribeira de Muge (Lenctaker 1986) 
– pode conduzir a uma primeira aproximação às características deste estuário, que 
aparenta um ambiente menos salino que o registado no vale do Tejo.

Em simultâneo, e apesar de preliminares, as análises publicadas por J. Arnaud (1989), 
sobre os restos ictiológicos dos diferentes concheiros, destacam Arapouco enquanto o 
único concheiro no qual a presença de peixe é expressiva, o que contrasta com a sua 
escassez, ou até ausência, noutros depósitos. Essa diversidade foi explicada, no modelo 
logístico de Arnaud (1989), como reflexo da diferente funcionalidade dos sítios que, 
apesar de partilharem aparentemente o mesmo ambiente, estariam especializados na 
obtenção de diferentes recursos. 

Tab. 2 – Listagem de fauna recuperada em concheiros do vale do Sado e do vale do Tejo, de ambiente 
marinho/estuarino
Tab. 2 – Marine/estuarine faunal remains from the Sado and Tagus Valleys shell middens

Sado* Tejo**

Arapouco Cabeço do 
Rebolador

Outros 
concheiros

CA; 
CAM:MS

Moluscos Scobicularia plana x x x x

Cerastoderma sp.. x x x x

Crassostrea gigas x x x

Ruditapes decussatus  –  – x (BG; PSB) x

Pecten maximus – – – x

Mytilus galloprovincialis  – – – x

inus brandaris x – – –

Ensis siliqua x – x (PSB) x

Zonaria pyrum x – – x

Antalis sp. x – –  –

Calyptraea chinensis x – – –
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Gibbula magus x – – –

Ocenebrina edwardsii x – – –

Teodoxus fluviatilis x  – x x

Trivia sp. x – x

Nassarius reticulatus x x x x

Charonia lampas – – – x

Crustáceos

Carcinus maenas x x x –

Brachyura  – –  – x

Banalus balanoides  – – – x

Peixes

Lamna nasus – x

Isurus oxyrinchus x x x (PSB) –

Myliobatis aquila x  –  – x

Aciper sturio  – – – x

Sparus aurata x x x x

Sparus pagrus x  –

Argyrosomus regius x  –  – x

Répteis
Emys orbicularis –  –  – x

Emys sp.  –  – x (CP) x

Aves

Podiceps ruficollis  –  –  – x

Botaurus stellaris –  – – x

Anser anser  – – – x

Tadorna tadorna  – – – x

Anas sp. x

Anas platyrhynchos – – – x

Anas creca – –  – x

Anas penelope  – –  – x

Vanellus vanellus – –  – x

Numenius arquata – –  – x

Larus argentarus  – – – x

Mamíferos
Arvicola amphibius  –  – – x

Lutra lutra – – x (CP) x
*Arnaud (1989); Detry (2002/2003)  inédito; **Lentacker (1986); Detry (2007).

No entanto, nos concheiros do Sado, o pequeno número de restos de peixe pode 
traduzir uma efectiva escassez deste recurso, se confrontado com o cenário registado 
no Tejo. A comparação das listagens faunísticas provenientes destes dois núcleos 
(Tab. 2), parece reflectir, apesar da similitude de implantação dos sítios – no limite 
interno dos estuários – efectivas diferenças nos paleo -ambientes explorados, no que 
concerne à componente estuarina, uma vez que a fauna mamalógica é substancial-
mente idêntica, apontando para uma maior similitude dos ecossistemas terrestres. 
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A observação da Tab. 2, permite confirmar que apenas Arapouco possui um inven-
tário faunístico que se assemelha ao registado no Tejo, e que corresponde à efectiva 
exploração de um ambiente estuarino. A presença, neste concheiro, não apenas de 
moluscos, mas de restos de peixe aponta para a existência de condições nesta área 
que podem não ter estado presentes mais a montante justificando -se assim a natureza 
escassamente aquática do inventário faunístico, proveniente nos concheiros localiza-
dos no troço mais interior do vale do Sado. 

Em simultâneo, a aparente ausência ou escassez, nos contextos do Sado, de algumas 
espécies, frequentes nos concheiros do Tejo, como é o caso das aves aquáticas, reforça uma 
imagem, ainda por confirmar, de diferença paleo -ecológica entre estes dois ambientes, com 
um peso expressivo da presença marinha/estuarina no Tejo. 

A valorização, por parte das comunidades mesolíticas do vale do Sado, de outros 
recursos, que não os estuarinos, deve ser demonstrada e apesar da ausência de dia-
gramas polínicos, para a área em análise, o que impede a reconstituição específica do 
coberto vegetal e a identificação de eventuais indícios de pressão sobre este, ao longo 
do 6º milénio cal BC, tem sido executada no âmbito do SADO -MESO, uma estratégia 
exaustiva de recolha e flutuação de sedimento nas intervenções realizadas no concheiro 
das Poças de S. Bento, tendo em vista a identificação dos recursos vegetais explorados 
pelos grupos mesolíticos que podem, numa paisagem mediterrânea, ter constituído 
uma alternativa aos produtos aquáticos.

1.2. A questão topográfica

Já registada por J. Arnaud (1987), a questão topográfica assume nos concheiros do 
vale do Sado um significado ainda não determinado. Dos 12 concheiros detectados até ao 
momento, apenas dois – Barrada das Vieiras/Portancho e um núcleo na Várzea da Mó – 
estão implantados a cotas baixas, entre os 8 e os 25 m. Muito destruídos aquando da sua 
identificação, estes concheiros reflectem a existência de um padrão de implantação mesolí-
tica de baixa altitude, hoje quase totalmente desaparecido por acção de diferentes processos 
pós -deposicionais de origem natural – sedimentação, e antrópica – regularização artificial 
do leito de cheia para criação de arrozais.

No entanto, e ainda que o número destes concheiros possa ter sido efectivamente maior 
– e estariam por inventariar outras diferenças entre estes núcleos para além das cotas – a 
ocupação do rebordo do planalto – a cotas que oscilam entre os 47 m, em Arapouco, e os 85 
m, nas Poças de S. Bento – com a consequente formação de depósitos conquíferos distantes 
das áreas abastecedoras, constitui um traço específico da ocupação mesolítica do vale do 
Sado, em contraste nítido com a implantação topográfica de outros concheiros do actual 
território português (Tab. 3).
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Tab. 3 – Cotas de implantação de concheiros mesolíticos no litoral atlântico
Tab. 3 – Mesolithic shell middens altitude in Portuguese Atlantic coast

Concheiro Cota de implantação (metros) Bibliografia 

Arapouco 47 Este artigo 

Cabeço do Rebolador (Vale do Sado) 55 Este artigo

Poças de S. Bento (Vale do Sado) 85 Este artigo

Cabeço das Amoreiras (Vale do Sado) 55 Este artigo

Vale de Romeiras (Vale do Sado) 55 Este artigo

Cabeço do Pez (Vale do Sado) 52 Este artigo

Barrada do Grilo (Vale do Sado) 69 Santos et al. 1974

Vale da Fonte da Moça (Vale do Tejo) 5 Detry 2007

Cabeço da Arruda (Vale do Tejo) 8 Roche 1967

Moita do Sebastião (Vale do Tejo) 20 Roche 1972

Cabeço da Amoreira (Vale do Tejo) 15 Roche 1964 -1965

Cova da Onça (Vale do Tejo) 2/8 Detry 2007

No Sado, a selecção de áreas com cotas elevadas, de onde se possui um excelente 
controlo visual sobre o vale, constitui um padrão de implantação dominante que não 
privilegia o acesso imediato aos recursos aquáticos como critério preferencial, ao 
contrário do observado em outros concheiros mesolíticos, nos quais a proximidade à 
costa/linhas de água constituiu um factor de localização decisivo. 

A questão topográfica assume particular relevo nos casos do concheiro das Poças 
de S. Bento, da Fonte da Mina e do Barranco da Moura – estes últimos ainda não 
re -localizados – uma vez que a distância efectiva aos bancos de moluscos, cerca de 
2.5 km em Poças de S. Bento, torna a formação de depósitos conquíferos não rentá-
vel, numa perspectiva da economia alimentar. O transporte deste produto, de baixo 
valor calórico, deve corresponder por isso a outra ordem de motivações assumindo -se 
enquanto um padrão de comportamento generalizado entre caçadores -recolectores do 
Atlântico, independentemente do efectivo retorno energético deste alimento face ao 
custo da sua obtenção. 

A questão topográfica pode estar também associada às especificidades detectadas nos 
inventários faunísticos – marcadamente terrestres – dos concheiros do Sado e um conhe-
cimento mais detalhado dos produtos explorados nos núcleos, com cotas muito inferiores, 
da Barrada das Vieiras e da Várzea da Mó podia contribuir para o esclarecimento desta 
questão, e para uma ponderação dos diferentes factores responsáveis pela formação deste 
registo, designadamente as condições de salinidade específica do estuário e as limitações 
inerentes aos critérios de implantação topográfica adoptados.

No Sado, a ocupação mesolítica reflecte a concretização de uma estratégia de implan-
tação que privilegia o efectivo controle visual sobre o rio, enquanto elemento aglutinador 
de uma malha densa de povoamento, ainda que o paleo -estuário não pareça constituir o 
território nuclear de exploração de recursos alimentares. 
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1.3. A questão estratigráfica

A opção topográfica, registada no vale do Sado e assente em prioridades de 
menos imediata explicação, pode no entanto estar na origem das especificidades 
estratigráficas e dos processos de formação dos depósitos identificados nestes con-
cheiros. Ao contrário do observado em Muge (Roche 1964 -1965, 1967), os sítios do 
Sado não se assemelham a colinas artificiais constituídas por acumulações de con-
chas, o que torna os limites espaciais destes concheiros particularmente dif íceis de 
definir, na paisagem actual.

Nos concheiros do Sado, a espessura dos depósitos conquíferos não parece ultra-
passar nunca os 60 -80 cm, estando organizados em montículos discretos, de dimen-
sões variáveis, mas que não formam níveis extensos com ampla continuidade lateral, 
como se pode verificar nos perfis obtidos nos sítios de Muge. 

Este dado, observado nas campanhas da década de 80 (Arnaud 1987, Larsson 
1996), foi confirmado no quadro das intervenções SADO -MESO, realizadas em 2010 
e 2011. 

No concheiro das Poças de S. Bento, o montículo de conchas que cobria, na Son-
dagem 1 (Fig. 2), a estrutura negativa aí identificada, em 2010 (Fig. 3), possuía limites 
bem definidos, e na sondagem 4 (Fig. 2), aberta em plena área de concheiro, não foi 
recolhida qualquer concha nos depósitos sedimentares aí escavados que, no entanto, 
embalavam artefactos líticos. 

Estes montículos que, mais que sobreposições, se apresentam como justaposições 
de restos, implicam a existência de uma estratigrafia que pode ser fundamentalmente 
horizontal. Um uso do espaço nesta perspectiva pode explicar algumas, aparentes incon-
gruências ao nível das datações absolutas já obtidas, e onde é evidente a ausência de eixo 
diacrónico entre os intervalos de tempo obtidos, por exemplo, para os níveis médios e os 
níveis superiores, das Poças de S. Bento (Tab. 1). 

Os montículos de conchas, que definem estes concheiros, apresentam uma estrati-
grafia característica constituída por um único nível conquífero e que, no caso do Sado, 
representa um elemento estruturante destes contextos, directamente conectado com 
as fórmulas de uso do território. 

Esta particularidade estratigráfica resulta com probabilidade do menor aporte de 
moluscos para estes locais, se comparados com outros contextos contemporâneos. A 
presença de conchas, apesar de expressiva, não dá origem a uma topografia artificial, 
e sugere portanto um uso deste recurso a uma escala consideravelmente menor que a 
detectada no Tejo. 

A aparente secundarização deste tipo de produto pode ser causa/consequência 
do critério de implantação espacial observado. No entanto, e apesar desta patente 
menorização dos recursos aquáticos, em particular de bivalves, a sua presença, 
inclusivamente em contextos, que distam mais de 2 km da área de captação, como 
é o caso das Poças de S. Bento, deve ser lida não tanto numa perspectiva paleo-
-económica, mas fundamentalmente enquanto um traço presente na matriz cultural 
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destes grupos, mas que não se constitui enquanto elemento determinante na forma-
ção do registo arqueológico.

Apesar de dif ícil de estimar quanto ao volume efectivo, atendendo à irregularidade 
dos depósitos conquíferos, a baixa densidade de conchas nos concheiros do Sado 
torna -as um elemento de uma estratigrafia complexa, que integra depósitos sedimen-
tares sem conchas, e onde parecem registar -se as maiores densidades de artefactos 
líticos.

Fig. 2 – Levantamento topográfico da área de implantação do concheiro das Poças de S. Bento, com 
indicação das áreas intervencionadas nas campanhas de 2010 e 2011.
Fig. 2 – Topography of the area covered by the Poças de S. Bento shell ‑midden indicating the excavated 
areas in 2010 and 2011 fieldwork seasons.
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Fig. 3 – Estrutura negativa identificada no concheiro das Poças de S. Bento, sondagem 1.
Fig. 3 – Negative structure identified at Poças de S. Bento shell ‑midden, sondage 1. 
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A presença de conchas de moluscos integra este núcleo de povoamento no grupo 
dos concheiros da Europa atlântica, ao mesmo tempo que a sua relativa escassez 
individualiza o Mesolítico final, do vale do Sado, face a outros contextos contempo-
râneos.

A causa desta diferença de comportamento, e da integração maioritária de com-
ponentes não aquáticas nas dinâmicas de exploração de recursos, pode ter uma 
justificação de ordem ambiental e/ou cultural que não se encontra, neste momento 
esclarecida, mas que constitui uma linha de investigação central neste projecto. 

2. GEOGRAFIA, ECOSSISTEMAS E DIETAS 

As questões conectadas com os critérios de implantação topográfica e com as 
especificidades estratigráficas, detectadas nos concheiros do Sado, não constituem os 
únicos elementos de diferenciação destes sítios face a outros núcleos de concheiros, 
dado que os resultados provenientes das análises isotópicas, já realizadas sobre restos 
humanos, apontam para uma importância periférica dos recursos aquáticos, na dieta 
destas comunidades, o que as afasta de um padrão tipicamente atlântico, no qual estes 
representam entre 50% a 90% dos produtos consumidos (Richards & Hedges 1999).

Os valores de δ13C e δ15N obtidos para as comunidades do Sado, apresentados na 
Tab. 4, não correspondem a este padrão. 

Com excepção de um único indivíduo, proveniente de Arapouco, que apresenta 
uma dieta onde os produtos marinhos atingem cerca de 44%, os restantes indivíduos 
analisados possuíram dietas que podiam oscilar entre o não consumo de produtos 
aquáticos – Esqueleto 5 do Cabeço das Amoreiras, Esqueleto 4 do Cabeço do Pez – e 
um valor máximo da ordem dos 38%, detectado no Esqueleto 3 das Poças de S. Bento, 
portanto com uso de recursos aquáticos em percentagens muito inferiores às obtidas 
para outros concheiros mesolíticos.

Esta discrepância, que afasta este núcleo do Mesolítico atlântico e aproxima -o de 
um padrão alimentar de tipo Mediterrâneo – dada a similitude com os valores de δ13C 
e δ15N, obtidos para os restos humanos do concheiro de El Collado, em Valência (Gar-
cia Guixé et al. 2006), (Tab. 4 e Fig. 4) – pode traduzir a existência de mecanismos de 
adaptação cultural a um estuário em formação, mas ainda longe do seu clímax que, 
como atrás foi mencionado, ter -se -ia registado num momento muito posterior.

O indivíduo de Arapouco constitui, de novo, a excepção. O Esqueleto 2A (Tab. 
2), com uma data antiga que remete para a primeira fase de formação destes núcleos 
e uma dieta com alta percentagem de proteínas marinhas, parece demonstrar que, 
entre a 2ª metade do 7º milénio e o primeiro quartel do 6º milénio cal BC, no sítio 
de Arapouco estão já presentes condições plenamente estuarinas, ao contrário do 
que pode acontecer mais a montante, atendendo ao perfil das dietas reflectidas pelos 
esqueletos do Cabeço das Amoreiras e Cabeço do Pez, que indiciam uma escassa 
importância dos recursos aquáticos na alimentação.
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Tab. 4 – Análises isotópicas de δ13C e δ15N sobre restos humanos mesolíticos
Tab. 4 – Carbon and nitrogen isotopes values of bone collagen samples from Mesolithic humans remains

Amostra δ‰ 
13C

δ‰ 
15N

% dieta 
marinha

Data Cal 
BC 2σ* Bibliografia

Arapouco

Esqueleto 2A  -16.92 – 44 6400 -5800 Cunha & Umbelino 2001

Esqueleto 9 – – – Umbelino 2006

Poças de S. Bento

Esqueleto 3  ‑17,6 11,7 38 Umbelino 2006

Cabeço das Amoreiras

Esqueleto 3  -18.5 9,49 27,67 Umbelino 2006: 252 e segs. 

Esqueleto 3  -19,29 9.289  – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 5  -20.8 – 0 6220 -6010 Cunha e Umbelino 2001

Esqueleto 5  -18,97 9.530 – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 6  -20,50 13.583  – Fontanals -Coll et al.no prelo 

Esqueleto 7  -18.86 9,711  – Fontanals -Coll et al.no prelo

Vale de Romeiras

Esqueleto 4  -18,4 – 28,44 Umbelino 2006

Cabeço do Pez

Esqueleto 2  -18.36 11,885 Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 4  -19.28 – 21 5850 -5470 Cunha & Umbelino 2001

Esqueleto 4  -22.6  – 0 5730 -5610 Cunha & Umbelino 2001

Esqueleto 9  -19,94 8,947 Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 17  -19,44 9,337 – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 21  -19,30 9,165  – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto 27  -18,7 9,83 25,55 Umbelino 2006

Esqueleto 27  -19.52 9.966 – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto A  -19.97 9.268 – Fontanals -Coll et al.no prelo

Esqueleto B  - 19.79 8.266 – Fontanals -Coll et al.no prelo

El Collado (Valência, Espanha)

COLL Ind. 1 Indet.  -19.5 10.2 –

6500 -6250
6630 -6390

Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 2 ♀  -19.1 8.9 – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 3 ♂  -17.6 10.2 – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 4 ♂  -17.6 12.8  – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 5 ♀  -18.2 10.6  – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 6 ♂  -18.2 10.9  – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 7 ♀  -17.9 8.9 – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 12 ♂  -19.0 9.5 – Garcia Guixe et al. 2006

COLL Ind. 13 ♂  -18.1 10.4 – Garcia Guixe et al. 2006

* Referências bibliográficas indicadas na Tab. 1.
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No Sado, a menorização destes recursos parece confirmar -se nos dados arqueo-
gráficos e nas listagens faunísticas que quando comparadas com as do Tejo (Tab. 2), 
demonstram a diferença ao nível da exploração de recursos e das dietas e sugerem 
a existência, a Sul, de um paleo -estuário menos diversificado, ao nível dos biótopos 
disponíveis.

Em simultâneo, outros dados faunísticos podem confirmar esta interpretação pré-
via. As pequenas conchas de Cerastoderma edule, recolhidas no Cabeço das Amoreiras 
– as únicas até ao momento, objecto de análise publicada – possuem uma dimensão 
média, de cerca de 21.21 mm x 19.29 mm, que corresponde a menos de metade da 
dimensão padrão desta espécie, 45 mm (Dean 2010). 

Não é possível conectar esta observação com um processo de sobre -exploração 
dos bancos de moluscos, uma vez que não se detectam alterações métricas ao longo 
da sequência estratigráfica, apontando -se ao invés para a existência de condições 
ambientais menos favoráveis ao crescimento desta espécie, num cenário oposto ao que 
se verifica nos concheiros mais tardios da Comporta, onde a presença de um ambiente 
altamente favorável ao desenvolvimento de bancos de moluscos permitiu, aos grupos 
neolíticos, a selecção sistemática dos exemplares de maiores dimensões (Silva et al. 
1986: 74 -75). 

Fig. 4 – Análises isotópicas de restos humanos e de animais de referência, valores de δ13C, prove-
nientes de restos humanos dos concheiros do vale do Tejo, vale do Sado e El Collado (Valência). 
Fig. 4 – Carbon isotope values of bone collagen from Mesolithic humans and animal remains from the 
Tagus and Sado valleys shell middens and from El Collado (Valencia). 
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Em suma, no Sado, um conjunto complexo de elementos topográficos, estratigrá-
ficos e arqueográficos permite individualizar este núcleo de concheiros, relativamente 
à “norma europeia”, não sendo neste momento possível avançar a causa dessa especi-
ficidade, se esta traduz apenas uma resposta simples a condicionalismos ambientais 
relacionados com as características específicas deste paleo -estuário – não definidas 
ainda – ou se, ao invés, o registo patente, no Sado, reflecte uma selecção cultural-
mente determinada de recursos e de lugares de permanência, numa opção por outros 
ambientes que não os aquáticos. E se os dados de Arapouco sugerem que são sobre-
tudos os condicionalismos da paleo -paisagem que determinam a formação do registo 
arqueológico esta é uma questão efectivamente ainda em aberto.

3. PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO

No âmbito dos projectos em curso, a caracterização do paleo -estuário do Sado, 
em particular no intervalo de tempo entre 6250 e 5000 cal BC, que corresponde ao 
momento de formação e uso dos concheiros mesolíticos, constitui -se enquanto linha 
prioritária de análise, uma vez que depende da reconstituição específica das dinâmi-
cas, das potencialidades e dos limites, da paleo -paisagem, a formulação dos quadros 
interpretativos do registo arqueológico. 

A reconstituição do cenário ambiental depende da realização de perfurações/son-
dagens geológicas em diferentes pontos do vale ocupado pelos caçadores -recolectores 
do Mesolítico, da existência de indicadores de maior ou menor índice de salinidade 
das águas do rio e de amostras datáveis a obter, ao longo das colunas sedimentares. 

Em simultâneo, ampliar o número de análises de isótopos de δ13C e δ15N de res-
tos humanos, que devem ser datados, permitirá confirmar, ou infirmar, o peso dos 
recursos terrestres, nomeadamente vegetais na dieta dos grupos construindo -se assim 
um modelo dinâmico de uso de território que conjugue, para além dos dados relativos 
ao recuo da linha de costa, a informação proveniente dos diferentes concheiros em 
função da sua posição geográfica, das dietas aí praticadas e da sua cronologia de ocu-
pação.

É necessário esclarecer a diferença detectada, ao nível das dietas, entre os indivíduos 
de Arapouco e de Poças de S. Bento e os restantes esqueletos provenientes de outros 
concheiros. Esta diferença pode traduzir apenas a exploração de ambientes diferencia-
dos, ao longo deste segmento do paleo -estuário, por distintos grupos que apresentariam 
assim uma dieta hiper -regionalizada, própria de comunidades com níveis de mobilidade 
muito baixos, ou pelo contrário reflectir a existência de diferentes opções de uso dos 
recursos, numa paisagem semelhante, apontando para uma explicação de ordem cultural 
e não ambiental. 

Neste sentido, a problemática paleo -ambiental assume, perante a questão “Quão 
diferentes são efectivamente os concheiros do Sado?”, um peso decisivo, uma vez que 
importa avaliar se a escassez de conchas de moluscos e de restos ictiológicos, se o 
pequeno volume dos depósitos conquíferos detectados e se as dietas escassamente 
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aquáticas são o resultado de condicionalismos ambientais ou das opções culturais des-
tas comunidades.
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