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R E S ' fT - M  G c  Apresenram-re aqui os resulrados das escamg6es arquwl6gi- que civerarn lugar no 

ririo daVala(fregucsiae concelho de Silves). 0 ricio foi descoberro aquando daaplica@o das 

medidas de minimizaqao preconiradas no EL4 do IC 4 - Via do Infanre, Sublan~o 

Alcanrarilba/Lagoa Localiza-se numa peqnena plarafoma sobranceira ao vale da anciga 

lagoa que deu nome i po!oa+70 ep6nima A portncia estratigrifica "aria enrre 30 e 150 cm. 

Or niveir ~periorec S o  arenoros e os m a i s  profundor silro-arenosor. A densidade de 

materiais C bakq pelo que ajazida paleolidca originaldew rcr rido disperra em ambience dc 

b a k  energia no final do PlisrocCnico, anres da acumula$Zo dos coluvidcs corn mareriais 

neoliricor. Da cipologia da ind6srria lidca (pequenas ponus crenadas de dorso, lamelas de 

dorso e ponras de dorso curvo espesso) e dos f-enros cerh icos  recolhidos (urn dos 

qusir corn decaraq3o in&%), podem reconsdruir-se ocupag6cs no local durance o Soluaeo- 

Gmerrense e o Neolirico Anrigo. 

-.:< ~ . . *  
C T This paper presenrr the r c s u l ~  of rhe archaeological excavations underraken ar 

Vala (Silves, Upme). The sire aas discovered d u i q  nwey  work conducted as a mitigarion 

measure recommended by the environmental irnpacr assessment of the projected highmay 

linking Almcarilha and Lagoa. I r  is locared at the cop of a gentle-sloping plagorrn char 

dominares rhe norrhern bank oFrhe Pleistocene l a p "  of LagosThe rhickners of deposits 

wries b e m e n  30 and 150 cm.The upper Icvclls ware sands and rhe loxesr silty sands. Arrifacr 

density Thislow. probably as a rerulrof dispersion m r e d  by the acdon of a low-energ eroding 

a~ency. ThThis process musr have ormred at the end of the Pleistocene, before the arcumula- 

rion of the oved+ng Holocene slope deposirs, ~vhich conrain diagnostic Neolithic objejecrs. 

The lithic arsemblage (wirh small shouldered barked points, backed bladelets and rnimoh- 

chic curved backed points) and rhe porterr. she& (one m-irh Neolithic "hoquique" decora- 

tion) r u g s t  char rhe sim was occupied in SolurrmGraverrian and Early Neolirhic rimer. 



0 sitio arqueol6gico da Vala foi descoberto em Junho de 1997, na sequhcia da aplicagZo 
das medidas de minimizac20 preconizadas no Escudo de Impacte Ambiental do IC 4 - Via do 
Infante, Sublan~o Alcantarilha/Lagoa. 

A primeira intervengo no local teve lugar em Junho/Julho de 1997, tendo sido encontrados 
materiais liticos cuja cronologia apontava para o Paleolidco Superiore parao Neo-Calcolitico. Dada 
arelev~ciaregionaldestesachados,realizou-seumasegundainte~en~onolocalemOutubro/Novem- 

bro de 1997, subsidiada pelo Institute Pormgu@s de Arqueologiae com o apoio tecnico e logistico da 
Cimara Municipal de Silves e do Senhor Ant6nio Mendes Borralho, proprietirio do terreno. 

Esta segunda intervenqZo teve como objectivo caracterizar as ocupaq6es pre-hist6ricas do 
local, apresentando-se agora os resultados finais das duas campanhas, que foram da  
responsabilidade cientifica das signatkrias. 

0 sicio arqueol6gico daValalocaliza-senumaplataformacom cotam&diade cercade 62 metros 
(acima do nivel do mar) e domina os terrenos da antiga lagoa plistoc&nica, actualmente preenchida 
por aluvi6es holog&nicos. 0 lugar mais pr6ximo 6 Lobito, freguesia e concelho de Silves, e as suas 
coordenadas geogrdficas sZo de 8°025'18" de Longitude e 37"8'58" de Latitude (ver Fig. 1). 

F~S. 1 Locdkc io  do ririo da Vala na carra milirar de Pormpl n-595, erc 1:ZS 000 [red). 



Ao longo das duas campanhas de escavagzo foram abertas virias sondagens de lxlm,  corn 
o objectivo de determinar qua1 ou quais as ireas com maior densidade de materiais. Devido i 
extenszo cia irea, a quadricula teve de ser dividida em virios sectores, a partir de dois eixos per- 
pendiculares (ver Fig. 2). As sondagens onde se verificava uma maior concentrag50 de materiais 
arqueol6gicos e ondeaestratigrafiaestavamelhorconservadaforam subsequentementeampliadas 
para se tentar obter uma amostra industrial representadva. 
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fig. 2 Plmra liar -as sondagens abemas. 

Sondagens arqueol6gicas de lrn x lm. A Estaca 3+485 daJAE 



0 substraco geol6gico do sitio da Vala s%o as chamadas areias e cascalheiras de Faro e 
Quarreira, caracterizadas principalmence pelapresenqa deareias siltosas ou argilosas, com alguns 
seixos dispersos, e argilas. 

A anilise pormenorizada da estratigrafia observada nas virias sondagens arqueol6gicas 
abertas no local desde logo revelou a sua complexidade. As diferenqas que as virias camadas 
apresentavam, tanto ao nivel da composiq~o como da cor e compacidade, eram minimas. Por 
oucro lado, a pothcia arqueol6gica que o dep6siro apresenca 6 muico variivel. Na zona dos 
quadrados X 28, N 27 e G 24 do Sector 1, N 10 do Sector 2 e C 8 do Sector C, as argilas debase 
enconrravam-se a uma profundidade que variava enrre os 10 e os 50 cm, enquanto na zona dos 
quadrados N 10 a N 15 ou K10 a K16 do Sector 1, o dep6sito arenoso onde estavarn embalados 
os materiais arqueol6gicos acingia cerca de 170 cm. 

Nesta liltima irea foi possivel identificar as virias camadas que a seguir se descrevem(ver Fig. 3): 
camada 0 - composta por areias finas e saibro fino, com seixos de quartzo e quartzito de 

pequenas dimenszes, apresentando algumas bolsas de argila vermelha, muico perturbada por 
raues, de compacidade macia e cor castanho forte (Munsell7.5 YR5/6); 

camada 1 composta  por areias finas e grossas ligeiramente argilosas e saibro fino e grosso, 
corn poucos seixos de quartzo e quarcziro, de compacidade solta e cor amarelo avermelhado 
(MunseU 7.5 YR 616); 

camada 2 - composta por areias fmas e pouco saibro fino e grosso, com alguns seixos de 
quartzo e quartzito e elemencos ferruginosos, de compacidade macia e cor vermelho amarelado 
(Munsell 5 YR 416); . .~ 

camada3 - compostaporareias finas, saibro grosso e fino, muitosveiosdeargilaavermelhados 
corn 2 a 4 cm de espessura, compactos, e com elementos ferruginosos, de compacidade solta e - 
tor vermelho amarelado (Munsell5 YR 518); 

camada4 - areias muito argilosas com saibto fino e are%o, alguns selxos de quartzlro eveios 
de argila, de compacidade solta e cor amarelo avermelhado (Munsell7.5 YR 616); 

camada 5 - argilas de base avermelhadas. 

- Limitc das Earnadas - Lamelas de aqila 
0 Seixos 
@ Raiz a Cawalhcira Fig. 3 Represenraqio grjfica do corre Sul. Quadrados LlO/K10/J10/110. 



Na fase final dos rrabalhos, e a fim de 
tentar compreender globalmence a estrati- 
grafia do sirio, optLmos pela abertura, por 
meios mecinicos, de uma vala corn cercade 
30 m de comprimento e cerca de 2,s rn de 
profundidade (verFig.2).Aaberturadavala 
permitiu verificar a enorme irregulacidade 
na potencia das camadas naturais descritas 
acirna, e confirmar que, canto para Este 
como para Oeste, as argilas debase se encon- 
travam quase B superficie. A cuidadosa 
observaq5o dos cortes n5o permitiu identi- 
ficar qualquer concentrag50 de materiais 
(apareceram somente duas lascas eum resi- 
duo de golpe de buril em silex). Aproveitou- 
se ainda a ocasiao para escavar cerca de 50 

cm nas argilas de base, que se revelaram 
arqueologicamente esckreis. 

Fig.4 DispersZo erpaclal dos mareriais liricor. L J L O  L L a 21a 
I g ~ d  a67 p e p .  - . Ip .uala3pey.  I 5N 

Perante estes dados, podemos tirar as seguinres conclus6es: 
' os quadrados X 28, N 27 e G 24 do Sector 1, N 10 do Sector 2 e C 8 do Sector 3, onde as 

argilas est5o praticamence i superficie, correspondem ao limite da kea  onde se encontram os 
materiais arqueolhgicos (estaideia, 6 de resto, reforqada pelos resultados obtidos corn aabertura 
da vala); 

os materiais arqueolhgicos ter-se-50 acumulado numa depress50 que se teriformado nas 
argilas, possivelmente por acq5o de uma antiga linha de igua, a julgar pelos vestigios de uma 
cascalheira de seixos de quartz0 que foi identificada na base de alguns quadrados; 

' a componente argilosa dos sedimenros acentua-se B medida que a escavaqio avanqa em 
profundidade, acabando o dephsito por assenrar directamente em argilas (arqueologicamente 
estereis), ou sobre a cascalheira, pouco espessa, sobrejacente & argilas. 

3. Anfise  espacial dos materiais arqueol6gicos 

Durante a escavag50 do sitio exumaram-se materiais arqueolhgicos que, pela sua natureza 
(industrialitica de dorso tipicado Paleolitico Superior, e fragmentos de cer3micacom decoraqio 
incisa, caracteristica do Neolitico Antigo), apontavam para a existencia de pelo menos dois 
momentos culmrais distintos. Assim, procedeu-se a sua anilise espacial para verificar at6 que 
ponto estes dois momentos eram indi\,idualiziveis no registo arqueolhgico. 



A Fig. 4 mosrra-nos a dispersio espacial dos materiais liticos. Obsewamos que nos limites 
da Gea intervencionada (onde, como j i  tivemos oportunidade de ver, as camadas identificadas 
s io  muito argilosas) a densidade dos maceriais arqueolbgicos 6 diminuta, concentrando-se 
sobretudo na irea dos quadrados N 10 a J 10 e N 15 a K 16. 

A densidade global dos materiais 6 bastante baixa. 0 quadrado com mais materiais 6 o K 
11 do Sector 1, com 67 pe5as. Este nlimero 6 de facco diminuto, especialmenre se tivermos em 
conta que a maior parte dos quadrados foi escavado a d  aos 150/170 cm de profundidade. Se 
procedermos B distribui~io vertical dos materiais licicos pelas virias camadas identificadas 
verificamos que estes se concentram sobretudo nas trzs camadas basais (aquelas que se apresentam 
menos perturbadas). Embora a camada 3 seja aquela onde aparecem mais materiais (cerca de 
29%), a diferen~a percentual paraas camadas 2 e 4 ,  respectivamente com 21 % e 22 %, nio  6 muito 
significativa. 

Por outro lado, se compararmos o posicionamento estratigrifico das duas categorias de 
materiais inequivocamente n i o  concemporineos (pegas de dorso paleoliticas e cerimicas 
neoliticas), constatamos que as cerimicas aparecem sobretudo na camada 2 (vinte cinco 
fragmentos), onde tambemexistem algumas peqas de dorso (trk). Na camada3 aparecem quinze 
fragmentos cerimicos, a par de uma das pontas crenadas (no liltimo nivel da camada 3), quacro 
lamelas de dorso e a raspadeira sobre l imina Pelo conrrdtio na camada 4 as peqas de dorso sio 
doze, havendo a registar a presenqa de apenas quatro fragmentos cerilmicos. 

Camada 0 
c 1 0  cm am A A A A 

I 

ACedmirar neoliticai dc domo palmlilimr 

Fig.S R e h i o  ertratigr&fica dos liricos e d a  cer-icas 

Camada 1 
c 20 cm esp. 

Camada 3 
c. 30 cm esp. 

Camada 4 
c. 40 cm esp. 

Aandlisedavaria~~overcicaldosmateriais porclasses tecnolbgicas-nlicleos,lascas,lamelas, 
esquirolas - bem como por dimens6es (esquirolas corn 0,s cm at& lascas corn 3/4 cm) 
inconcludente. A sua distribuiq20 apresenta um padrio homogeneo, n io  havendo por isso uma 
triagem dos materiais por tamanhos ou tipos. 

Estes Factos levam-nos a concluir que, embora o dep6sito nio  estejain situ do ponto devista 
arqueol6gic0, umavezque haco-ocorrtncia, nos mesmos niveis, de mareriaiscerimicos e paleoliticos, 
a ocupaq5.o paleolitica original n i o  deve ter sido muito distance do local onde estes Glti- 

A W A 

A A A. A W A A A 
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mos se encontram agoradeposltados (umavez que niio h iuma  seleqiio dos materlais licicos por 
tamanho), tendo osmesmos sido dispersosem ambientedebaixaenerglano finaldo PlistocCn~co. - 
A ocupagiio neolitica, esparsa,ocorreuposteriormente, sobre asuperficie plistocCnica, perturbando 
a sequtnc~a sedimencar preexistente. Em epoca p6s-neolitica, o conjunto foi recoberto por 
coluvionamento. 

4. Materiais arqueol6gicos 

0 s  materiais arqueoldgicos recolhidos durante a escavagao do sitio podem agrupar-se em 
duas categorias distintas: cersmicas e pedra lascada. 

0 conjunto ce rh i co  C composto por 57 fragmentos, encre os quais hi a destacar cinco 
bordos, um fragmento corn decoragiio incisa (ver Fig. 6 )  e crOs fragmencos corn cord6es plkticos. 

0 estado fragmentirio desta colec~iio impede a sua a n a s e  pormenorizada. Ainda assim 6 
possivel adiantar as suas caracceristicas gerais: as pascas siio friiveis; a textura6 arenosa ou xistosa, 
cominhmeros elementos niio plisticos, por vezes bastante grosseiros (hicasos de griios de quartzo 
com mais de 4 mm); a cozedura 6 essencialmente oxidante; niio 6 possivel dererminar corn rigor se 
houve ou niio matamento da superficie, pois esta encontra-se em muito mau estado (em vL-ios . . 
fragmentos szo visiveis os negarivos de elementos niio plisticos, enrretanto desprendidos). 

0 s  bordos encontradosniio s5o passiveis de reconstituig50 devido B suareduzida dimensao, 
parecem no entanto corresponder a vasos fechados, de rip0 esfhrico ou globular. 

Entre as ceramicas decoradas, regista-se a presenga de crts fragmentos, que parecem ter 
decoragiio mamilada, mas amesmaenconcra-se bastantedeteriorada, dificultando asua correcta 
percepgiio, e outro fragment0 que parece corresponder a um globular (ver Fig. 6). 

Este liltimoapresentaduasfaixas curvasobtidasporpuncionamencoarrastado ("boquique" 
neolitico) sob uma faixa recta horizontal obtida com a mesma tCcnica Apresenta ainda uma 
pequena franja abaixo da jungio das referidas faixas curvas, executadas igualmente por 
puncionamento arrastado. E possivel integri-lo no Neolitico Antigo, atravPs dos paralelos de 
Cueva del Parralejo, Cueva de la Dehesilla e Cueva Chica (Pellicer, 1981), na Andaluzia Oriental. 

A ocupagao do  Barlavenco Algarvio neste period0 esti, de resto, documentada em sitios 
como aCaramujeira(acercade5-6 km daVala) 
ondeaparecem decora~6es plisticas e c e r h c a s  I 

impressas niio cardiais, ou a Cabranosa (em 
Sagres), onde existem sobretudo cedmicas car- 
diais. 

Ao invendrio da indlistria Litica, que P 
apresentado no Quadro 1, foram subtraidos 
os materiais obviamente neoliticos: umalamela 
proximal de retoque simples marginal, que 
apresenta a face dorsal com nervuras muito 
regulares, quase paralelas, os bordos paralelos 
logo a seguir zona do taliio, taliio bem 
marcado e vlsivel em vista de perfil; um - - 

3 r m  
fragmento de m6 (granito?), de reduzldas 
dimensoes que apresenta uma das faces pig. 6 Fragrnenro de cersrnica decorado por 
completamente pollda. punctonamenro arrasrado ('%oqurquen neolirlco) 



A restante indústria lírica foi analisadaem conjunto devido às características deste depósito, 
que já tivemos oportunidade de referir aquando da análise da dispersão espacial dos materiais. 

No Quadro 1 destaca-se o reduzido número de peças recolhidas (1215) -especialmente se 
tivermos em conta que foram abertos 44 quadrados e que os níveis com materiais arqueológicos 
tinham uma espessura média de 1,20 m. 

No que diz respeito às matérias-primas, e porque nem sempre é fácil classificar correctamente 
as rochas siliciosas, optou-se por agrupá-las todas com o sílex. Neste grupo há a destacar o uso de 
algumas rochas (quarczitos?) de grão muito fino, que produzem gumes tão afiados como o sílex. 

As rochas mais utilizadas na debitagem daindústrialíticaforam o sílex e o quarrzito ambos 
com 40% do total daamostra. Para além destas duas matérias-primas, estão ainda representados 
o quartzo, com 13%, e o filito, com 7%. Esta última rocha, que se pode encontrar no Barlavento 
Algarvio, tem uma xistosidade muito acentuada e grão muito fino (Costa, 1985, p.161) sendo 
até ao momento pouco conhecida nos inventários líticos. O sílex é também a matéria- 
-prima mais utilizada para o fabrico dos utensílios: em 49 peças, há somente umalasca retocada 
e um denticulado de quartzito, e cinco seixos talhados em filito. 

Esta amostra caracteriza-se pelo elevado número de lascas, que totalizam 60% da indústria, 
e onde as lâminas estão escassamente representadas (não chegando a 1%). 

Flaiico de Niicleo 

Larnela de Crisra 

Lascas Corricais 

Lascas Parcialrnenre Corecais 

Lascas Não Comicair 

Liminas 

Larnelas 

Esquirolas 

Fragmentos Inclassifiráveis 

Resíduos de Golpe de B u d  

Núcleos (e fragmenros de) 

Ucensilior (e fragmenros de) 

Ourros 

Toral 

Destas últimas, pelo menos quatro são ultrapassadas e de perfil torcido, o que nos leva a 
pensar que a sua produção terá tido um carácter mais acidental do que intencional. 

Esta ideia sai reforçada se analisarmos as dimensões das sete lâminas de sílex: a largura média 
situa-se nos 1,34 cm e a espessura nos 0,s cm. Ou seja, são lãminas em que a largura média obtida está 
muito próximo dovalor que habitualmentese utilizaparadistinguir aslãminas das lamelas (1,20 cm). 

Da análise tecnológica das Iâminas de sílex apuraram-se os seguintes resultados: três são 
inteiras, três são proximais e um distal; quatro não têm córtex e três são parcialmente corricais; 
a secção é triangular em três peças e rectangular em quatro. Só quatro lâminas têm talão labiado 
e uma delas tem vestígios de abrasão da cornija. 



Hd tambim tres l h i n a s  de quartzito, sendo duas inreiras e umaproximal e nenhuma delas 
apresentava c6rrex. 0 tal5o 6 liso em todas sem indicios de abrasio da comija ou labiado, e a 
secg%o i triangular em todas. 

A midia de largura das liminas de quartzito i ligeiramenre superior h de silex, sicuando- 
se nos 1,60 cm. A espessura media situa-se nos cerca de 0,72 cm. 

Ao contrdrio das liminas, as lamelas estao bem represencadas, atingindo 5% do total da 
indiistria. 0 seu estado de fragmentagao esd  representado na Quadro 2, onde h i  urn claro 
dominio das lamelas proximais, que totalizam quase metade da amostra. 

0 facto de s6 15 lamelas apresentarem vestigios de c6rrex leva-nos a pensar que estas seriam 
obtidas somente na fase plena da debitagem. 

A consulrado Quadro 3 dknos uma ideiadosvirios tipos de tal6es identificados nasvitias 
matirias-primas,sendo predominantesos lisos. No labiado foi identificado emsere das 33 lamelas 
de silex onde era possivel analisar esce atributo. 

Errado 

Inreiiar 

P r e m a t s  

Mestas 

D~star  

TOTAL 

TaLio 

Cortical 

L s o  

Facerado 

Ltneac 

Puncrlforme 

Esrnagado 

TOTAL 

Relativamente bsecqio, ela reparte-se entte as trapezoidais (31 pe~as)  e as triangulares (23 
peps). Devido b pouca representatividade das peqas onde era possivel dererminar o perfil (oiro), 
esce n5o foi analisado. A anilise da morfologia dos contornos foi feita sobre as p e p  inteiras e 
mesiais (ver Quadro 4) e onde os bordos paralelos sao os mais representados. 

Aanilise dos acributos mitricosnZo reveloudiferengas significativas entrelamelas inteiras, 
proximais, mesiais e distais, pelo que os resultados serio apresentados em conjunto. Assim, 
no que respeita ao comprimento (que s6 foi medido nas inteiras), a media a que se chegou foi 
2,02 cm (tendo a lamela mais pequena 1,36 e a maior 3,12 cm de comprimento). A largura e a 
espessura (medidas em todas as peps), s5o em media de 0,78 cm (a mais larga mede 1,16 cm 
e a mais estreita 0,3G cm) e de 0,25 crn (a mais espessa tem 0,53 cm e a menos 0,l I), respecti- 
vamenre. 



Pmma dor Bmdor 

Paiaieloi 

Convergentes 

Irregular 

TOTAL 

Inteiras Merirris* TOTAL 

4 7 I I 

1 I 2 

3 1 4 

8 9 17 

Houve um fragmmro de lunrla mosul em que foi imporrivel dereminaia f o n d o r  bordos. 

A partir destes resultados obtidos para os restos de debitagem, parece-nos ser de salientar 
a tendênciaparaaobtenção desuporteslamelares,quecomo podemosver pelaanáiise do Quadro 
5, são também os preferencialmente utilizados para o fabrico dos utensílios, onde, em 48 
exemplares, 27 são feitos sobre lamelas e somente dois sobre lâmina. 

Urensilagem Comum 

Ucensilagem Lam-1- 

Diversos 

Toral 

s/c - sem COrrex, c/c - com ciirrcr 

O Quadro 6 mostra-nos os vários tipos de núcleos recolhidos na Vala. O primeiro aspecto 
adestacar éadiferençaexistente entre os núcleos de sílex e os dequartzito ao nível das dimensões. 
Nos primeiros a média do comprimento máwimo situa-se nos 2,67 cm; nos de quartzito, este 
valor situa-se nos 6,32 cm. Os de sílex são, deste modo, praticamente explorados até à exaustão, 
enquanto os de quartzito são abandonados com um volume ainda considerável. 

NDdulo debicado 

Informe 

Prismárico c/ 1 P.P* 

Prismárico C/ 2 PP* Oposros 

Prismático c/ 2 P.P.' Alrernos 

Prismárico C/ PP.' Múlriplos 

Sobre Lasca 

Fragrnenro 

Chopper/ChoppingTool 

TOTAL 

*P~P - Clrnor de Pcrcurszo 

St&x Q u r m o  Q u a m i t o  Filtro TOTAL 

1 I 

2 1 4 1 8 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

2 1 3 

1 2 2 5 

1 1 2 

1 0  5 9 2 26 



Enquanto os nucleos de quartzito foram utilizados exclusivamente para a extracqZo de 
lascas, os de silex, quarrzo e filito apresentam negativos quer da produg20 de Iamelas, quer de 
lascas (sete nucleos para lamelas e 19 para lascas). Estes nhmeros est2o de acordo com o elevado 
n6mero de lascas e a boa representa~2o das lamelas que caracteriza esta indhstria. 

A preparagso dos planos de percuss50 foi identiticada somente em dez dos 26 nhcleos. 
Assim, nos de silex, trgs apresentam o plano de percussZo preparado por facetagem, e dois sZo 
lisos. Nos de quartzito h i  um liso e um cortical; nos de quartzo ha dois lisos, e em nenhum deles 
foram encontrados vestigios de abraszo da cornija 

Esces dados parecem confirmar os resultados obtidos para os tal6es das lamelas, onde o 
tala0 liso era o mais frequente e onde se enconmaram algumas lamelas com talao facetado. 0 s  

restantes atributos dos n~cleos  podem ser consultados no Quadro 7. 
Entre os nucleos de quarrzito h i  dois que, ap6s terem servido para a extracqzo de lascas, 

apresencam sinais de utilizaqBo como percutores. 
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Para a classificag%o tipolirgica dos utensilios urilizou-se a lista-tipo proposta por Zilhao 
(1997, vol. 2, p. 33-34), podendo a Listagem da utensilagem recolhida na Vala ser consultada no 
Quadro 8. Salients-se o reduzido nfimero de raspadeiras, o dominio das lamelas ou fragmentos 
de lamelas de dorso, o aparecimento de duas pontas de pedlinculo lateral e uma ponta de dorso 
NNO. Nao foi possivel encontrarqualquerburil, emboraem escavac50, tivessem sido encontrados 
cinco residuos de golpe de buril. 

Como ji tivemos oportunidade de referir, e podemos constatar da leitura da Quadro.5, as 
lamelas foram o suporte preferencialmente utilizado para a execugio dos utensilios, com as 
laminas representadas por dois exemplares: um fragment0 proximal e cortical, com 1,90 cm de 
largura e 0,80 cm de espessura, que apresenta retoque marginal irregular bilateral (tendo sido 
classificada como 92 a); tendo a oucra sido utilizada como suporte para uma raspadeira (ver Fig. 
8.1), podendo os seus atributos ser consultados no Quadro 9. 

Tipo Frutum Camp. do nrpmre Lars do ~pmrpmr ESP. do sup- Larg. dafienre E q .  & frenre 

l a  Parrida 1.9.3 1.65 0.50 1.6- 0.5 1 

lb Inreira 2 5 2  157 0.97 1.55 0,96 

Zb Parrida 3,04 2,46 0,81 1,70 0,73 



Relativamente is lamelas de dorso (0s utensilios mais representados, atingindo quase metade 
daamostra) ,~  Quadro 10 mostra-nosos seusatributos. Das 18 peGasaqui inventar~adas,somente 
tr&s sZo parcialmente corricais, repartmdo-se o retoque da seguinte rnanelra: quatro lamelas t&m 
retoque bilateral e 14 s6 num dos bordos. De um modo geral, f o ~  apl~cado reroque abrupto ou 
semi-abrupt0 (15 peps) e nas restantes retoque marginal (trks). 

Naquelas onde f o ~  possivel determinar o perfil, duas apresentarn-no hreito e quatro c2mcavo. 
A secqZo repame-se entre a crapezo1dal(14) e atnangular (quatro). Nos anibutos mhricos foi possivel 
deterrmnar a m i d a  da larppra que se SlNa nos 0,68 cm e a midla da espessura 0,28 cm, valores que - 
nZo sZo muim diferentes daqueles que se obtiveram nas dimens6es m a a s  das lamelas em bruto. 
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A ponta azilense (ver Fig. 7.15) apresenta o bordo direiro curvo com retoque abrupto em 
toda a sua extens.50, o perfil torcido e a sec~Zo trapezoidal, corn as seguintes dimensdes: 
cornprimento 1,69 cm, largura 0,72 cm, espessura 0,29 cm. 

As duas pontas de ped6nculo lateral recolhidas (ver Fig. 7.1 e 7.2), sZo mediterr$neas, com 
dorso. Uma delas esti completa (Fig. 7.1) e i outra falta somente a exrremidade distal, tendo o 
comprimento total sido calculado por estimativa (Fig. 7.2). Em comum, estas duas pontas t@m: 
o perfd c6ncav0, a secqZo trapezoidal e o pedlinculo obtido por retoque abrupto. 0 s  restantes 
atributos estZo representados no Quadro. Foi ainda identificada, enrre os fragmentos, uma pega 
que poderd perteucer a esce tipo. 
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Fig.12. 1 Rordn csquerdo coral/ Lamela pvrcraln~enrc rorrbcal 2.22 0.j9 0.53 0.61 0.29 

Rordo diieiro parcia11 

Fag.lh.ll Bordo esquerdo coral/ Lamelanio comccal 2,90 0,85 0,74 0.80 0,40 

Aparrir dos dados apresentados eapesarde n5o estarmos perance um context0 absolutamente 
selado, comojireferimos aquandodaanilise dadispers50 dos materiais e do process0 de formasio 
deste depbsito, a evidEncia material permite-nos colocar duas hipoteses: 

este local teve somente urn momento de ocupaq?io no Paleolitico Superior, durante o 
Solutreo-Gravettense, de que d o  f6sseis-directores as duas pontas crenadas de dorso, e em que 
facilmente se incluem tamb6m as lamelas e ponras de dorso; seguiu-se uma esparsa ocupaqzo 
do Neolitico Ancigo, i qual correspondem as cerimicas incisas, e com corddes plkticos; 

.-- poderi ter havido uma segunda ocupacio paleolitica, durante o Magdalenense final, 
indiciado pelaponrade dorso curvo, masos processos de formaqio do depbsito, algo problemriticos, 
misturaram as duas ocupa$ijes e dificultam a distinqio dos materiais liticos que pertencem a 
cada urn dos periodos, umavez que o fundo comum da utensilagem i bastante idtntico. 

0 facto deem Portugal n io  haver at(. ao momento contexcos do Solutreo-Gravettense bem 
documentados dificulta uma opgio clara pot qualquer destas hipbteses. No entanto, as 
caracteristicas da indlistria litica daVala (onde se verifica a associaq%o entre pontas crenadas de 
retoque abrupto, de reduzidas dimensijes, elamelas de dorso, o domhio das lascas, e o reduzido 
comprimento das lamelas brutas, cerca de 2,02 cm), s5o muito semelhantes is que ocorrem no 
Nivel Solutrense I de Cueva Ambrosio (Ripoll Lbpez, 1986, p. 55-71 e 155-158), ao qual o autor 
atribui umacronologiado Solutreo-Gravettense. 0 mesmose aplicaaMallaetes, onde aindlistria 
do Solutreo-Gravettense se caracteriza pelo elevado nlimero de lamelas de bordo abatido e o 
aparecimento de alguns geom(.tricos. 

De facto, Zilhio (1997, vol. 2, p. 224) coloca pela primeira vez a hipbrese da existkcia em 
Portugal de um Solutreo-Gravettense a partir dos vestigios materiais encontrados no CaldeirZo, 
Salemas e Olival da Carneira. No CaldeirZo f o r m  recolhidas na camada Fa (uma) e base da 
camada Eb (rr@s) pontas crenadas dedorso de ripo mediterrineo e uma pontade zagaia de secq%o 
circular e ranhuralongirudinal (nacarnadaFa) qnei  idknticaaumapega recolhidano Solutrense 
I de Cueva Ambrosio. No Olival da Cameira (Zilhao, 1997, vol. 2, p. 559-569), foram recolhidas 
duas pontas de dorso de tipo mediterr5neo e a revis50 da indlistria litica de Salemas (Zilhzo, 
1997, vol. 2, p. 647-662) permitiu a identiticagzo de mais um exemplar. 

Estas pontas distinguem-se das suas congOneres solutrenses por os bordos e o pedcnculo 
lateral (na extremidade basal), serem obtidos por retoque abrupto, e por serem mais pequenas - 
com um comprimento media de 2,81 cm - (Villaverde Bonilla e Pefia Sanchez, 1981). Ora, as duas 
pontas de pedunculo lateralencontradas naVala (cujos comprimentos sZo2,22 e 2,90 eapresentam 
os bordos corn retoque abrupto) correspondem plenarnente aos dados que exiscem para a regiio 
valenciana de Espanha, onde este period0 esdbem representado porexemplo, em Parpallb (Aura 
Torrosa, 1989), Les Mallaetes (Villaverde Bonilla e Mard Oliver, 1983) e Cueva Ambrosio (Ripoll 
Lbpez, 1986). 



Segundo Fortea et al. (1983), no inicio do Solutrense Superior assiste-se a um process0 de 
"desolutreanizagio" que se traduz no aparecimento de "pontas B cran" de diversas formas, 
verificando-se progressivamente a queda dos retoques pianos e das pontas de ped~inculo lateral 
e aletas, face a uma p r e ~ o n d e r h c ~ a  dos retoques abruptos. E a esta transformacio, presente no 
registo arqueol6gico de Parpall6 e Les Mallaetes, que se atribui a designas50 de Solutreo- 
Gravettense 

Do ponto de vista cronol6gic0, n.50 dispomos at& ao momento de datac6es directas para 
osconcextosdestaspe~as. SegundoZ~lhio (1997,vol. 1, p. 72), poder-se-iatribuirumacronologia 

entre 18000-16000 BP, entre o fim do Solutrense e o inicio do Magdalenense, a partlr das datas 
obt~das em Parpall6, onde foi possivel datar o Solutrense Superior (ou Solutrense Evoluido I) 
em 18080 e 850 - 750 BP e o Magdalenense Inicial (SecqZo 111 do Magdalenense de Parpall6) em 
13800 5380 BP. 

Assim, e a partir dos dados apresentados, pensamos que a primeira hip6tese seri a mais 
provivel, havendoportantoumaocupagiodoSolutreo-Gravettense iqualse segue umaocupagio 
do Neolitico Antigo. As pontas de dorso curvo, embora abundantes nas indfistrias do fmal do 
Paleolitico Superior, n5o t&m cadcter de F6ssil director absolute, e podem ocorrer em kpocas 
anteriores, nZo sendo andmalaapresensa de umapecadeste tip0 em contexto solutreo-gravettense. 

AtCao rnomento,ecomo sepodeconstatarpelaconsultadas cartasarqueol6gicasdo Algarve, 
embora se conhegarn materiais de tipologia paleolirica, eles tinham sido sempre encontradas 
sem contexto. Temsido atravbs de trabalhos recentes (Quelhas, 1998), que foipossiveldetectados 
novos sitios, sendo avalaaprimeirajazida do Algarve corn ocupaq5o (ou ocupa~6es) do Paleolitico 
Superior registada em estratigrafia 

Talcomo tem acontecido no Vale do CBa, onde at& h i  pouco tempo n50 se conheciam sitios 
deste periodo, tambCmno Algarve acontinua@o dos trabalhos de prospeqio e escava@o permitiri 
certamente conhecer o povoamento desta regiZo durance o Paleolitico Superior. 



Fig. 7 Indli~rria lirica 
1 e 2 - Ponra de pedhcdo laieral; 3 a 10 - lamelas de dorm ahrupro. 11 e 12 - Fagmenm rerminal dc lamela ponriaguda de 
dooo remilinto; 13 e 14 -Lamelas de dorso marginal 15- Ponra Azilenre; 16- Microfurador; 17 - Fragmenm de lamelade 
dono; 18 - Fragmenro de nrensilio corn retoque abmpro 19 - Lamela rerocada neolitira; 20 - Lamela dr retoque derconrinuo 
alrerno. (Todor em silex). (Derenhos de Katherine Monigial e Scrgei Tararrcar). 



Fig. 8 Indkrria litica e nlicleos 
1 - Raspadeira simples sohre exmemo de h i n a  (em rilex); 2 - Rhcpadeira simpler sobre exrremo de lasca (em rilex); 
3 - Fragmenra de p e p  rerocada (em silen); 4 - Nlicleo prismirico corn 2 p h o s  de percusr50 oposms (em silex); 5 - Nlicleo 
prism5rico =om planos de percussPo rnliltiplor (em silex): 6 - Nlirleo robre lasca (ern silex); 7 - Nlirleo prkrnirico corn 2 
planor dc percuss:" alrrrnos (em siled; 8 - Seixo Talhado (em filiro). (Desenhos de Karherine Monigd e Sergei Tararrsev) 



Fig. 9 Nlideos 
1 - Sobre lasca ; 2 - Informe. (Ambor em quartrira). (Desenhor de Karherine hlonigd e Sergei Tararrse\,). 



Fig. 10 N6cleos 
1 - Infome (quamito). 2 - Flanco dc nirclm (em silex); 3 - PnsmAdco corn 2 plmos de percursio oporms (em silex); 
4 - Informe (em silex).(Derenhos de Kachcnt~e blonigal e Sergei Tararrrer). 
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