
Povoado neolitico 
da Foz do Enxoe (Serpa): 
primeiros resultados M A M A  DINIZ 

. . . . Apresenra-se, aqui, um primeiro rabalho reladvo is campanhas de ercava<6cr 

arqueol6gicas realizadas em 1995,1997 e 1998 no povoado neolidco da Foz do Enxot, Serpa 

Or d a l h o s  de remeno prosscguiria em mor prbximos, bem como o matamento inregral 

da iniorma@o recolhida, considea-se, no enrmro que o conjunto de dados obridos e 

d i r a d o r ,  art ao momenro, permire erbopr um qusdro cronol6gico-culrual em que re 

inrerem esras cornunidades e mlocar quesr6es relarivas ao canjunco de mnsforma56es 

culrurais que re dp~enrolam aa Iongo do Neolirico, afecranda conjuncos mareriais, redes de 

apmirionamenro de martrias-primas e esrrartgias de explora@ de recursos. 

The aim of this paper is ro prerenr rhe dam collected in che neolithic 

rrdzmmr of For do Ern&, Serpa,during the fieldwork of 1995, 1997 and 1998. 

Alrhoughr i r  is pknncd Further fieldwork ir is now possible to presenr and discuss the 

mltural conrert of chis sire and the main characrerirdcl of lare neolirhic serrlernenr in the 

iorerior south of Porngal, mainly artefacts sets and chranolo$cal periods. 

1. Identificag20 e localizagio do sitio 

0 sitio pr&-historico da  Foz d o  
Enxoi foi idencificado em crabalhos de 
prospeqio arqueologica realizados por 
Jose Braga e pelo Eng.O Ant6nio Monge 
Soares,sendoestefilcimoo autordeuma 
pequena refergncia (Soares et a1.,1994, 
p. 171) acerca de alguns materiais reco- 
lhidos neste povoado e depositados no 
Museu de Serpa ~ i g .  1 Localizaqk do povoado da For do EnnoC na Peninsula Ibtn'ca. 



Ao longo de 1994 e no Inverno de 1995 a signatiria, inicialrnente acornpanhada pel0 
Eng." A. Monge Soares, efectuou repetidas prospeccdes no sitio tendo em vista a obteng5o 
de dados que permitissem avaliar o interesse da realizaq20 de escavac6es arqueol6gicas no 
povoado. 

0 sitio da Foz do EnxoP localiza-se na Herdade da Foz, freguesia de Santa Maria, concelho 
de Serpa, distrito de Beja, CartaMilicar de Portugal 1:25 000 folha n.O 522, corn as coordenadas 
Gauss S 187 047 (Fig. 2). 

Ftg. 2 Localwa<io do povoado da Foz do Em06 na Folha ns S22  da Carra I 25 000 



0 sitio prC-hist6rico da Foz do EnxoC e s d  implantado numa rech5 de origem fluvial, na 
margem direita da Ribeira do EnxoC, na zona de confluhcia desta ribeira com o Rio Guadiana 

Aquele pacamar cortesponde a um antigo terraqo fluvial correlative do nivel 1 de Mariano 
Feio (1946) que culrnina cota de 89 m. De topo por vezes irregular, esti calhado sobre gabros 
do Complexo Estratiforme dos Gabros de Beja - Unidade de Santa Ana (Fonseca, 1995) e a ele 
estiio associados dep6sitos pouco espessos de arenitos finos de cor castanha, com intercalaqdes 
conglomeriticas de quartz0 e quarnito bem rolados. 

0 sitio estende-se por uma irea dividida pela estrada que conduz ao apeadeito do Guadiana 
A E daestrada, sector onde o povoado se estende por aproldmadamente 0,s ha, foram implantadas 
as ireas de escavagZo (LC1 e LCZ), e afloram principalrnente gabros a uma cota aproximada de 80 
m. 0 top0 deste interfllivio t caracterizadoporurnamorfologiaquelembraumasela;no seu ememo 
sul foi implantado o corte LC1, enquanto LC2 foi implantado navertente N da referida sela, a cerca 
de 40 m de LC1. A W da estrada, 5rea ainda MO intervencionada, aflora o dep6sito de terraqo atris 
descrito, sendo a morfologiacaracterizada por um topo aplanado com um declive fraco parapoente. 

3. Visibilidade e acessos 

Analisando a implantag20 topogrfica do sitio da Foz do EnxoC conclui-se que o controle 
da paisagem e dos acessos imediatos ao povoado n5o foram criterios de implantaqzo espacial 
seleccionados aquando da ocupaqiio do sitio. 

A ocupag5o de um cerrago fluvial, delimitado por duas linhas de igua, Guadiana e EnxoC 
poderiaindiciar urnaposiqZo destacadaede alguma formaisoladanapaisagem. A pamr do povoado 
6, efectivamente, possivel observar para NNW um troqo do Guadiana e para W a foz do EnxoC. 

No entanto, os televos que cucundam o sitio apresentarn cotas mais elevadas, 104 m no 

Alto da Ponte (terrago fluvial imediatamente superior e sem materiais arqueol6gicos) e 120 m 
no Alto da Foz, relevo da margem esquerda da foz do EnxoC. 

A visibilidade a parrir do povoado reduz-se a uma irea imediata uma vez que a topografia 
da area envolvente n2o permite qualquer controle de paisagem. 

0 s  acessos directos ao povoado a partir das margens do Guadiana ou da ribeira do Enxot 
podem ser considerados declivosos e de alguma forma naturalmence protegidos, no entanto t 
possivel, a partir de SE, atingir o sitio sem qualquer dificuldade, percorrendo as plataformas 
relativamente aplanadas da margem direita da ribeira do EnxoC. 

A comunidade que ocupou este terrago concretizou urn modelo de implantaqso no espaqo 
quen~ovalorizacomocritCrio paraaescolhadesitiosdehabitato dom'niodapaisagem, ocontrole 
e a dificuldade dos acessos, elemento significacivo na reconstrug50 de um determinado cenLio 
social que seri adiante discutido. 

4. Solos 

A localizaqiio geogrdfica do sitio da Foz do EnxoC, num terraqo da margem esquerda do rio 
Guadiana, impede a utilizaq50 do modelo clissico de n'tecatchment (Vitta-Finzi e Higgs, 1970), 
na centativade defini~50 do territ6rio explorado pelos grupos humanos que ocuparam o sitio. 



SeorioGuadiananZo 6umafronteiranarural,nZo6 cambPmadmissivelsuporumaescrat6gia 
de obtenqZo de recursos primirios que envolvesse travessias constantes do mesmo, tendo em 
vista a exploraqHo de uma area com 5 km de raio a partir do povoado. 

Opta-se, assim, e em consequencia tambPm dos dados que o sitio forneceu, por descrever a 
tipologia e as potencialidades de utilizaqZo agricolas dos solos imediaros ao povoado numa drea 
substancialmente menor que a proposca por Vita-Finzi e Higgs. 

0 s  dados cartografados na actualidade e que se utilizam nesca anilise n io  traduzem 
obrigatoriamente situac6es preteritas, no entanto constituem, sobretudo em ireas menos 
antropizadascomoointerioralencejano,indicadoresinsubstiruiveisdepotencialidadesa~icolas. 

Segundo os dados da Carta de Solos e da Cartade Capacidade de Uso do Solo, o terraGo sobre 
o qual o povoado assenta caracteriza-se pela existSncia de solos mediterrheos pardos de dioritos 
ou quartzodioritos e afloramentos de gabros, pertencentes is classes D e E, de uso limitado e em 
geral nzo susceptive1 de utilizaqio agricola, aconselhado para pastagens e explorag50 florestal. 

Estes solos sZo no entanto limitados por dois corredores de solos de classe C, a Norte, na 
area que se estende para o rio Guadiana, e a SE numa extensso de 1 km aproximadamente. 

Observando as classes de solos existentes num raio de 5 km a partir do sitio, apenas na 
margem esquerda do Guadiana, verifica-se a presenqa de um verdadeiro mosaic0 de classes de 
solos, entre as quais se destaca uma mancba considerivel de solos de classe A. 

A implantaqZo do sitio confuma assim a imagem que paulatinamente se constr6i para 
alguns dos sitios integriveis numa etapa final do Neolitico, e que traduzem a preferencia por 
solos leves, mais aptos para uma agricultura baseada na forqa humana, e a potencial exploraqZo 
depequenoscorredores de terrenocomcapacidadesagricolasmedianas,certamenteconsideradas 
suficientes para sustencar urn pequeno grupo de "economia misca". 

A localizagio do sitio nZo se conjugacom umavoca~Zo primordialmente agricola por parte 
destegrupo especificoque,noentanto, possui no seu territ6rio de obtenqio imediataderecursos, 
terrenos agricultiveis. 

Se fosse seu objectivo a exploraqZo de solos da classe A e B outras implantaqdes para o povoado 
teriamcertamentesido preferidas,localizaqdesqueimplicassem menordisc~cianoacessoaoscampos 
agricolas, dada a 1ocaIizacZo perifericado sitio da Foz do Enxoh relacivamente aestes terrenos. 

Foram realizadascampanhas deescavaq6es arqueol6gicasno sitio daFozdo EnxoPem 1995, 
1997e 1998 n o h ~ b i t o d e  um projectodeinvestigaqZorelacivoineolitiza~~odo interioralentejano, 
recenremente reestruturado e aprovado pelo Institute PorruguCs de Arqueologia, sob a designaqio 
"A Neolitizagio no Interior Alentejano". 

As campanhas de escavagio foram dirigidas pela signatiria e nelas participaram diversos 
alunos da licenciatura em Hid r i a ,  variante Arqueologia da  Faculdade de Letras de Lisboa. 

As escavagdes arqueol6gicas, que prosseguir50 em anos futuros, desrinavam-se a obter 
inforrnaqZo que contribuisse para caracterizar em virias vertentes, cronologia absolutae relativa, 
exploraciode territ6riosemar~rias-primas,estrat6giasecon6micas,culturamaterial,organiza~Zo 
interna de ireas de habitat, redes de croca, modelos de implantaqio e redes de povoamento, o 
Neolitico da regiZo. 

0 s  dados ate agora recolhidos juscificam o presence trabalho, esperando que o prosseguir das 
escavaqdes permita afinar os resulcados jb obridos e enconrrar respostas para quest6es em aberco. 
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Deacordocomos objectivos explicitados no projecto, as escavagdes arqueol6gicas obedeceram 
aos principios metodol6gicos da escavag%o em rirea, privilegiando a interpretagao sincr6nica de 
cada rnomento de ocupag.50. 

0 s  materiais arqueol6gicos provenientes das primeiras recolhas de superficie pareciam 
indicarautilizag%odositionumincervalo de temporelativamentecurto,genericamenceintegrivel 
no Neolitico final. 

Em 1995 foram abercas duas ireas de escavagao disuntas: FE-LC1 e FE-LC2, cuja descngzo 
e resultados se apresentarn (Fig. 3): 

Fig. 3 Irnplana@o das correr FE-LC1 e FE-LC2 no levanramenro ropogefico 1-200 



FE-LC1 - Foz do Enxoe - Locus 1 
0 s  trabalbos de escavaq5o iniciaram-se pela implanta@o do corte FE-LC1 na extremidade 

SuI do terraqo fluvial, urn topo aplanado, o quepermitiriaaidentificaq50 de eStruNras emateriais 
arqueolbgicos in situ, limitado por caos de blocos naturas e que apresentava raros materiais 
arqueol6gicos i superficie, materiais que se tornavam, no entanto, abundantes nas vertenres 
abruptas a Sul, sobranceiras i estrada de alcatrzo. 

Foi aberta uma quadricula corn 55 m2, que niio foi ainda integralmente escavada, uma vez 
que outra irea f o ~  considerada prioritiria 

Foi identificada a seguinte sequsncia estratigrifica: 
U.E. 0 - unidade estratigrifica que corresponde a camada superficial do terreno, com 

cobertura vegetal rasteira e quase total ausincia de materiais arqueol6gicos 
U.E. 1-unidadeestratigrg~caregistadaem todaa&teaemescavaq5o,integralmenteescavada, 

corn espessuramuito desigual oscilando entre os 10 cme os 30 cm. Unidade de formagiio natural, 
recente, consiste num sedimento castanho-claro-amarelado (Munsell lOYR 614) de consist6ncia 
variivel, mas que se apresenta principalmenre bastante solto. 

Enconcram-se alguns pequenos seixos rolados e blocos de grauvaque de pequenas e 
medias dimensaes, bem como algumas raizes. 0 s  materiais arqueol6gicos s2o relativamente 
abundantes. 

Esta unidade cobria U.E. 2 e assentava na rocba de base. 
U.E. 2 - unidadeestratigrSica registadaem todaa ireaem escava@o, aindanso escavada 

tendo sido apenas definida a sua superficie. Em alguns pontos da escavaqao esta unidade 6, 
devido i erosiio que colocou o substracco rochoso a superficie, praticamente inexistence. 

Unidade de formaq5o natural, onde se registam raros materiais arqueol6gicos muito 
rolados e de pequenas dimensaes. Esta unidade consiste num sedimento muico rijo de cor 
castanho-avermelhado (Munsell7.5YR 414). 

A formaqso desta unidade 6 posteriori formaq5o de U.E. 3. 
U. E. 3 -unidadeestratigrficadeformaq20 aparentementeartificial, re~stadanos quadrados 

L-1 1, L- 12, M-11, M-12, consiste num arc0 de drculo deblocos de pedra (grauvaque) de pequenas 
e medias dunens6es entre os quais se recolheram artefactos cerhicos e n6dulos de barro de 
cabana Esta unidade t lnterpretada como um vestigio de uma provivel estrutura habitacional 
- tip0 cabana- cuja contlnuaqiio teri sldo destruida pela lntensa eros50, sentida em L12 onde a 
rocha de base surge a cerca de 10 cm da superficie actual (Fig. 4). 

0 grau de erosso a que este topo aplanado esteve sujeito t responsive1 pela fraca potencia 
estratigrfica detectada em alguns quadrados e pela exiguidade do conjunto artefactual obtldo 
em FE-LC1, tendo em considerag20 a pouca profundidade que a escava~zo atingiu, uma vez que 
a estrutura~dentificada como U.E. 3, demonstra a ocupag5o neolitica desta irea como provivel 
espaqo habitacional. 

FE-LC2 - Foz do EnxoC - Locus 2 
A~nda em 1995 implantou-se um outro corte FE-LC2, junto ao limite Este da plataforma 

mesial do terraqo, irea parcialmence sujeita a trabalhos agricolas pouco profundos e onde os 
matenais de superficie eram mas  abundantes. 

Este corte, inicialmente uma pequena sondagem com 8 m', foi alargado nas campanhas de 
97 e 98 e, em funqso dos excelenres resultados obtidos,nele foram concentrados todosos crabalhos 
de terreno. 

Em FE-LC2 foi identificada a seguinte sequOncia e ~ t r a t i g r ~ c a :  



Fig. 4 Planra de FE-LC1 - U.E.3. 
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U.E. 1 - unidade escratigrifica superficial, regiscada em E14, El5 e E16, que consiste num 
sediment0 fino, arenoso castanho-amarelado (Munsell lOYR 6/4), muito rijo e recentemente 
sujeito ao arado, corn frequentes seixos rolados e blocos de grauvaque. 

Esca unidade foi incegralmente escavada na campanha l(95) e apresentava uma espessura 
muito varibvel, que oscilava encre os 5 cm e os 23 cm 

NPo se recolheram artefactos em U.E. 1 exceptuando os materiais arqueol6gicos que se 
encontravam P superficie. 



Esta unidade apoiava-se em U.E. 2 e cobria U.E. 3. 
U.E. 2 - unidade estratigrifica superficial, recence, de origem natural, regiscada em toda 

a irea de escavagio, onde o cerreno nHo foi sujeito ao arado, 6 composta por urn sediment0 
fino, argiloso, de co lo ra~ io  castanho amarelado (Munsell lOYR 5/4), com seixos rolados e 
raizes das oliveiras pr6ximas, onde escio presences materiais pr6-hist6ricos rolados. 

Esta unidade estratigrifica foi integralmente escavada e apresentava uma espessura 
variivel que oscilava encre os 8 cm e os 30 cm, aproximadamente. 

Esta unidade cobria U.E. 3. 
U.E. 3 - unidade estratigdfica integralmente escavada, de origem natural, registada em 

toda em area de escavagso, consiste num sedimento argiloso muito rijo, hfimido, de cor 
castanho-avermelhado muiro escuro (Munsell 5YR 4/2), com seixos rolados e blocos de 
grauvaque. 

Esta unidade contern na sua base abundance material arqueolhgico, nomeadamente 
grandes fragmentos de recipientes cerimicos que foram retomados de U.E. 4. 

Esta unidade estratigrifica estendia-se por toda a irea de escavagHo, num total de 30 
m2, apresentava umaespessuraque oscila entre os 10 e os 30 cm aproximadamente, perfazendo 
um volume de 6 m3 

U.E. 3 depositou-se sobre uma superficie de erosio que crunca afloramento de gabro 
sHo, gabro alterado e U.E. 4. 

U.E. 4 - unidade escratigdfica integralmente escavada, regiscada nos quadrados C15, 
D l 5  e E15, de origem natural, caracterizada pela excraordiniria abundincia de material 
cerimico pre-hist6ric0, muito do qua1 fragmentado em conexio e corn evidentes sinais de 
fogo/calor intenso associado a calhaus de dimens6es medias (20-25 cm), a alguns seixos de 
quaraito ea  restos de fauna, envolvidos num sediment0 homogeneo, compact0 decorcascanho 
escuro (Munsell7.5YR 2.512). 

Estaunidade ocupava umaireaaproxirnadade 1.5 m por 1 m e  apresenta umaespessura 
media de 20 cm, perfazendo um volume de 0.3 m3. 

Assenta a Norte e Oesce no are20 esteril e a Sul e Este n a  rocha de base (Fig. 5). 
A escavagHo de U.E. 4, unidade apenas definida em 2(97) permitiu compreender a sua 

origem e corrigir a interpreca+io anceriormente avangada. 
U.E. 4 parece traduzir um epis6dio de sedimenta~iio numa depressio, aparentemente 

natural, e pouco pronunciada da rocha de base, com origem num dep6sico de enxurrada (Fig. 
6 ,7  e 8). 

A p o s i ~ i o  vertical no sedimenco de alguns artefaccos, nomeadamente umalimina-lamelar 
de 10 cm de comprimento, parece indicar o transporce de material arqueol6gico envolvido 
num sedimento argiloso. 

0 estado de conservagZo do material arqueol6gic0, fragmencos cerimicos de grandes 
dimensGes, recipientes carenados quebrados em conexio, sugere um transporte de pequena 
distincia e a forma<io de U.E.4 num tempo curto. A posterior erosHo desca unidade seri  
responsive1 pela sua pouca espessura e circunscrica definiqio espacial. 

NZo 6 neste momento possivel decerminar se U.E. 4 se deposita num momento 
contemporineo ou posterior da ut i l iza~io  pr6-hist6rica do sitio arqueol6gico. 

0 macerial arqueol6gico recolhido em U.E. 4 teria, na sua maior parte, sido j i  descartado 
aquando daformagHo destaunidade, o quejustificao pequeno n ~ r n e r o  decolagens que foram 
possiveis. 



Fig. 5 Planra de FE-LC2 - U.E. 4 e rocha de baze 



Fig. 7 FE-LCZ, vista paraSul de U.E. 4 e roclia de base. ~ i ~ .  8 FE-LCZ, ropo de U.E. 4 

6 .0s  dados da cultura material 

A caracterizacZo tipol6gica dos materiais arqueol6gicos, de superficie ou de escava~iio, 
recolhidos na Foz do Enxoe, parece traduzir a ocupa~50 deste espaco numa etapa cultural e 
cronologicamentebem definida, num momento terminal dadiacronianeolitica,aindanio datada 
cronometricamente, e de dura~iio desconhecida 

0 s  elementos daculturamaterial identificados s50,portanto considerados concemporineos 
e alvo de um tratamento conjunto. Considerou-se, no entanco pertinente apresentar segundo a 
proveni&nciaescratigrX~caos artefactos provenientesdeFE-LCZ, demonstrandoassimadensidade 
artefactual registada em U.E. 4, a pequena bolsa de materiais depositados sobre a rocha 

Foi possivel observar a cotalidade do conjunto recolhido, criando em consequOncia quatro 
categorias principais de anilise, recipientes cerimicos, objectos relacionados corn o sagrado, 
cerimica de revestimento, pedra lascada-produtos alongados e indlistria macrolitica sobre 
quartzite, posteriormente subdivididas em alineas consideradas significativas. 

ApedrapolidaesdatestadaapenasporumarecolhadesuperFicie,um fragrnencolongicudinal 
damachado de pedrapolida, de gume intact0 e tali0 apresencando sinais de percussZo, pelo que 
n5o foi criada uma categoria pr6pria para este tip0 de material. 

No povoado da Foz do Em06 foram recolhidos cerca de 38 kg de cerimica, tendo sido 
seleccionado paraescudo umconjunto de 257 fragmentos derecipientes, que se distribuem pelas 
categorias tipol6gicas abaixo apresentadas. 

SupmJi& =-LC1 E - L C 2  - U.E.I/Z E - L C ~  - u . 6 3  =-LC2 - U.E. 4 

0.95 Kg 6 KS 4.75 Kg 6.6 Kg 201.5 Kg 
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A andise dos quadros apresenrados permite identificar as principais caracterisdcas do conjunto 
estudadoedetectaraus&ncias mjosi~ificado,cronol6gicooucultural,aindan~o foidefinido. Aleitura 

~ - - 

dos dados aqui apresentada traduz a informagio accualmente disponivel, que poderi, em fungHo de 
novas rrabalhos de terreno sofrer alcerag6es, uma vez que o sitio nio foi integrahente escavado. 

0 s  recipientes observados parecem destinar-se essencialmente B manipulagio e consumo 
de alimenros, n io  estando, at& ao momenta, idendficados fragmentos que pudessem pertencer 
a grandes recipientes de armazenagem. 

NHo tendo sido realizado um estudo das capacidades dos recipiences, cujos fragmentos na 
maior parre dos casos apenas permitem definir a orientagio da pega, considera-se, no entanto 
que exes se distribuern empiricamente pelas categorias de vasos pequenos e medias. 

Num total de 214 bordos recolhidos cerca de 4% provPm da U.E. 4, a linica unidade que 
forneceu material que permitiu colagens, tendo a partir de 88 bordos sido possivel definir urn 
numero de 81 recipientes. 

0 s  59 fragmentos de bordo provenientes de U.E. 3, que correspondem a cerca de 28% do 
conjunto, s5o originirios, na sua maioria, da base desta camada, na 6rea sobreposra a U.E. 4, 
confirmando a densidade artefaccual registada nessa balsa de materiais. 

No campo das formas verifica-se um equilibrio aparente entre formas aberras (Fig. 9), e 
formas fechadas (Fig. lo), que s50, no encanto em nlimero superior, correspondendo a cerca de 
27% dos recipientes. 

rip. 9 Recipienres abeiro~ dc FE-LCZ. lorn 
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Fig. 10 Redpienre fechados de FE-LC2. 

No conjunto das forrnas fechadas, e quando k possivel acingir amorfologia parcial dapeqa, 
tPm urn peso significative os esfkricos altos, de paredes reentrantes, por vezes marnilados. 
Registam-re, ainda, t a p s  em calote fechadas, e um vaso de corpo superior troncoc6nico. 

Nas formas abertas identificam-se taqas em calote e tigelas, por vezes marniladas. 
As forrnas carenadas (Figs. 11-14), frequentemente interpretadas corn f6ssil-director do 

Neolitico final, correspondem a cerca de 8 % dos recipientes analisados, percentagem que n2o 
inclui os bojos carenados. Dada a raridade de anilises que contabilizern os materiais arqueo- 
16gicos identificados nZo 6 possivel acribuir a este valor urn significado conclusivo, no entanto 
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Fig. 11 Recipicnter arenados de FE-LCZ. 
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Fig. 12 Recipienre carenado de FE-LCZ. I I ,om 



Fig. 14 Carena mm mamilor ernparelhados de FE-LC2 

parece ser um valor reduzido quando confrontado corn a percentagem de 20% de recipientes 
carenados proveniences do povoado de TESP3 (Gonqalves, 1990/91, p. 66). 

0 s  fragmentos analisados tendem a nzo apresentar espessamento da parede ao nivel da 
carena, nos casos em que se verifica este espessamento ele 6 sempre pouco acentuado. 

0 conjunto menos significativo parece ser o dos vasos de paredes rectas, corn apenas 14 
exemplares identificados. Foi recolhido apenas urn vaso de colo pronunciado. 

0 s  materiais decorados representam cerca de 4% dos fragmentos recolhidos, valor que P 
compativel com urn momento terminal do Neolitico. Nzo 6, neste momento, possivel por 
desconhecimento de contextos de habitat do Neolitico mPdio, interpretar o significado cultural 
desta percentagem. Baixa percentagem que pode traduzir o vestigio de uma tradi~zo antiga, ou 
ao invb o retomar de um pritica ausente no Neolitico medio, transformando-se assim numa 
caracteriscica pr6pria dos conjuntos do Neolitico fmal. 

A decoraq20 mais frequente consiste na incis50 de linhas paralelas de distintas espessuras 
e profundidades, que num exemplar se apresentam como verdadeiras caneluras. 0 s  fragmentos 
impresses de superficie apresentam ambos urn motivo semelhante, a aplicaq2o de uma matriz 
sub-rectangular, pela totalidade do bojo conservado. 0 fragment0 impresso, recolhido em 
escavacZo, apresentaum motivo incompleco, podendo-se observaraimpress50 de uma finamatdz 
circular formando duas linhas paralelas, obliquas entre si. 



Foramrecolhidosdois fragmentoscomcordZo plistico, nobojo,e umrinico bordo decorado 
queapresentaurnmotivo comp6sit0, umafiadadeirnpress6es emcunhajuntoao bordo,limitadas 
por uma linha incisa, e duas fiadas da mesma mamiz no bojo (Figs. 15 e 16). 

Fig. 16 Rojo corn rnamiloa 
ernparelhados e bojo corn caneluras 

Fig. 15 Fragmenror de bojos e boido decorado, no 3-4 de mperticie, no 6 de FE-LCl. de FE-LCZ. 



A aplicacio de mamilos regista-se em 12% dos fragmentos analisados, tendo sido excluidos 
deste cilculo os mamilos isolados. A presenga de mamilos, aplicados, maioritariamente, sobre 
esf6ricos altos de paredes reentrantes, associados a tacas carenadas parecerser ourracaracceristica 
pr6priados conjuntos cer2micos do Neolirico final do Sul de Portugal (Figs. 17 e 18). 



4 wm 
Fig. 18 Reripienrer mamilador de F E - L a .  

A aussncia no invendrio de formas tip0 praco, confirmaria, numa perspectiva tlpol6gica, 
acronologiaque se avan$aparaaocupa~Zo daFoz do Enxo&,no entanto parece m a s  significac~va 
a total ausknc~ade bordosespessados,em qualquerumadassuasvariantes,pontoaquevoltaremos 
adianre. 



6.1.2. Andlise dos elementos ndo-pkisticos 

Foi efectuada a anaise mineralhgica, i lupa binocular, das argilas tendo em vista a 
identificagso dos elementos n%o-plkricos das pastas cerimicas, e a localizag20 dos possiveis 
barreiros de origem. 

0 trabalho realizado permite afirmar que a maior parce dos fragmentos analisados, 251, 
foram produzidos aparcirde pastas provenientes de barreiros cujalocaliza<50 poderiserimediata 
em rela~iio ao povoado. 

A anilise dos elementos n5o-plkticos atestou a explorag50 de um numero minima de rr&s 
barreiros locais que apresentam as seguintes caracteriscicas licologicas: 

Barreiro 1 - elementos nio-plisticos presences: quartzo, quartzito, anfibolas, piroxenas, 
mica castanha/preta e gabros; 

Barreiro 2 - elementos n%o-plisticos presentes: quartzo, fragmencos de mirmore, massas 
de rochas maficas esmagadas e ma1 homogeneizadas na pasta, mica branca; 

Barreiro 3 - elementos n50-plhricos presences: quartzo quase exclusivamente, mica branca, 
aussncia ou presenga vestigial de rochas mificas. 

Este barreiro situar-se-i provavelmente nas proximidades de uma linha de @a, dada a 
quase total ausEncia de outros elementos n50-plisticos para altm do quartzo. 

Foi igualmente decectada, atraves da presenqa de sete fragrnentos, a exploragio de barreiros 
em Serie Negra, que podem ser encontrados a 750 m para SE do povoado da Foz do Enao6. 

Barreiros em Sirie Negra - elementos n%o-pliscicos presences: quartzo, quarrzito negro, 
micaxistos bioriticos, anfibolicos, anfibolas, mica castanha/preca. 

Da totalidade dos fragmentos analisados, tr6s apresentam pastas de origem n5o-local. 0 s  

elementos nio-plkticos identificados: quartzo, quartzito, fragmentos de mirmore, fragmentos 
dexisto, anfibolas, anfiboliros, asbestos e wolastonites, fragmentos de micaxistos, gnaisses, mica 
castanha/preta, apontam como local de proveniPncia destes materiais, a regiso da base da falha 
Vidigueira-Moura, a cerca de 30 Km do sitio. 

6.1.3. Objectos relacionados corn o sagrado 

Foram recolhidos no povoado da Foz do 
EnxoC quatro fragmentos de objeccos cerimicos, 
produndos corn argilas locais, usualmence 
designadoscomo"idolosdecornos",econectados 

corn evocag6es do sagrado realiiadas no espaqo 
de habitat. 

0 s  fragmentos exumados parecem corres- 
ponder a pegas de distinta cipologia quanto a 

localizaqio das perfuraq6es. Um exemplar apre- 
senta uma perfura~io na base conservada (Fig. / 

19), dois fragmentos, um aparentemence oco e \ 

~ i ~ .  19 Fragmenro de "idolo dc cornos" corn perfura~io na base, 
de FE-LCZ. I 7 i m  



outro maci~o, registam perfuraqces 
no tronco (Fig. 20), pertencendo o 
quarto fragment0 ao top0 de um 
"idolo de cornos". 

A existhcia de perfuraq6es na 
- base da p e ~ a ,  e a total austncia de 

sinais de uso nas perFurac6es regista- 
das no tronco, parecem afastar estes 
artefactos de uma possivel utilizaq50 

I I enquanto suporres de lareira. 
i m  

Fig. 20 Fragmenro de "idolo de carnos" corn perFuray.50 no rronco, 
de FE-LCZ. 

6.1.4. "Pesor de tear" 

N2o foiidentificado, at6 ao momento, qualquerfragmento cerimico que possaserintegrado 
nas categorias usualmenre definidas para "pesos de tear" do Neolitico final-Calcolitico do Sul 
de Portugal. Esta ausencia podera estar relacionada corn a exisdncia no povoado de ireas 
funcionais especificas que n2o teriam ainda sido escavadas. 

No entanco, a recolha em superficie de fragmentos de espessos crescentes cerimicos, com 
umaperfuraqao naextremidade conservada,e secq6es circulares daordem dos 3 cm, pode indicar 
auriliza~Zo no sitio de "pesos de tear" pertencentesaoutroquadro tipolhgico-funcional,distinto 
dos j i  conhecidos para o Sudoeste peninsular. 

6 1.5. Cerimica de revemmento 

Foram recolhidos em FE-LC1, incorporando aestrutura definida como U.E.3, e em FE-LC2 
naU.E.4, pequenos nhdulos de cerimica de revestimento, certamence proveniences de estruturas 
de habitagzo construidas em materiais pereciveis e impermeabilizadas com argila. 

6.2. Material Litico 

A partir do material litico recolhidonaFozdo Em06 criaram-se paraefeitos deanilise dois 
conjuntos disrintos, umprimeiro que englobava lascas, laminas elamelas, transformadas ou nHo 
em utensilios, restos de talhe, nlicleos e pecas inclassificiveis, obtidas a parcir de diferentes 
materias-primas, e urn segundo conjunto constimido exclusivamente por materiais de quattzito 
de feiqio macrolitica. 



6.2.1. Pedra Lascada 

0 primeiro conjunco foi genericamente designado como industria Litica - Pedra Lascada, 
sendo compost0 por 79 peqas, das quais seis foram consideradas indeterminadas, e ewcluidas 
desta anilise. 

A caracteriza$.50 tipol6gica deste conjunto destinava-se a averiguar da existPncia de calhe 
no local, quais os objeccivos prioridrios desse talhe, o grau de transformaq.50 de suportes em 
utensilios e atraves da identificag.50 das matkrias-primas ucilizadas, e das suas ireas de origem, 
detectar utilizaqiio preferencial de alguns materiais e a irea de explora@o de recursos liticos 
(Figs. 21-23). 

Fig. 21 Indhsrria de pedra la~cada de FE-LC2 nDl .  l k i n a  retocad& e m  rilex; no 2, larnela recocada em quamico; n' 3. lamela 
corn rrqos de urilira(io em quarzira; no 6. h e l a  remcada e m  calced6nia; na 4. Iimma rerorada em quamico, dc FE-LCI; no 
5. I k i n a  recocadaem quamiro, de auperticie. 



Fig. 22 Indbsmia de pedra h a d a  de FE-LC2: no I. lasca corn r a p s  de urili7aqZ.o em quarrzo; no 2. p e p  de crirra em silex: no 
3, r~rensilio sobre lamina semi~corricd dr SLIPX: n0 4. lamela de quarrzo; no 5 .  lamela rerocnda dr quairzo; no 6 .  l2rnim 
rerorada paraencabamenra (?),em lidiro, no 7. lamela em lidico, no 8. lamela em quarrzo. 



F$. %3 lndlisnia dc pedra lasvlda da For do Ern02 no 1. lamela remcada em silex, de ruperAcie,; nD 2,  lamela em quarrm, de 
FE-LU; no 3. lamelacam rracor de udiracio emquamito, de FE-LC2; no 4. lamela corn cracos de urilizagio m quamiro, de 
FE-LC2, no 5. lamela corn craps de ucilk(Zo em quaraito, de superficie. 

I.asr.ar s c x n ~ i o r i ~ a i s  f l i~l .CI - U F.3 

FE-LC2 - U.E.4 

Lascas n%o carticair FE-LC2 - U.E.3 

FE-LC2 - U.E.4 

L5nin.w nio  corricais FE-LC2 - U.E.3 

FE-LC2 UE.4 

Lamela semicorricais FE-LC1 

FE-LCZU.E.4 

Lamela nio  cam'cais FE-LC1 

FE-LC2 - U.E.3 

FE-LC2 - U E . 4  



S ~ l m  Qwmo Q w r t z o ~ l i M  Quanziro Lidiro Cdkedo'o'ia 

Sohrc  lasca Supcrficxr 1 

FE~LCl 1 2 

FE-LC2 U.E 2 

Sobrelhtina Superficle I 

FE-LC2 U.E.3 1 

FE-LC2 U.E.4 2 1 1 

Sobrelamela Superficie 1 1 1 

FE-LC2 U.E 1 

FE-LC2 U.E 3 

FE-LC2 U.E 3 1 

Szbx Qurrro Q v r m o  h i a l i ~  Quarrdro  Lidito Cnlcnled6nih 

N l i i l e n r  IzE-LC1 - 
FE-LC2 U.E. 112 1 

A anilise dos quadros apresentados permire identificar algumas das principais 
caracteristicas daindustriadepedralascadarecolhidano povoado daFoz do Enxot. 0 conjunto 
apresencaum equilibrio entre as peps  classificadas como produtos brutose as interpretadas 
como utensilios. 

Trata-se, no entanto de uma industria expedita e pouco elaborada utilizando matbrias- 
primas locais, que conscituem 92 % das ocorrPncias. No grupo dos urensilios s%o claramente 
minoritarias as peps  retocadas, trPs lamelas e cinco liminas, apresentando 22 peps  apenas 
traGos de urilizaq20. 

0 s  produtos brutos, proveniences de discintas etapas de explora.$io do nlicleo, produtos 
semi-corticais en io  corticais, s%o maioritariamenre em quartzo, 22 numa coral de 29 preseqas, 
siruaqZo que se inverte quando analisamos os utensilios, estio presences apenas 11 utensilios 
em quartzo e igual nhmero em quartzite. 0 silex, que representa 8 % das matPrias-primas 
empregues, foi seleccionado integralmente para a produ~Zo de utensilios. 



0 quartz0 foi utilizado exclusivamente para a produgso de pequenas lascas e lamelas, 
situa~Zo compativel corn os nlicleos recolhidos, e representass% das matirias-primas dos produtos 
de debitagem. 

Um quartzitodegrio muito fino com propriedades de talhe semelhantes ao silex,foi explorado 
para obtenqio de lascas, liminas e lamelas, que perfazem 23% dos produtos de debitagem. 

Analisando a cipologia de suportes e utensilios, podemos concluir que se traca de um 
conjunto corn forte componente lamelar, de entre os produtos alongados, com 40 registos, 33 
pertencemalamelas,apresentandoasli~naslargurasmuitoinferioresBsverificadasem contextos 
calcoliticos do Sul de Portugal (Carvalho, 1998, p. 44). 

Nurn total de 33 lamelas recolhidas, 15 correspondem a produtos bmtos e 16 a ucensilios 
expeditos,comcraqosdeuciliza~Zo,verificmdo-seapenasem tr~scasosa~ist~ndaderetoque,rasance 
e marginal numalamela de sfiex, numade calced6nia, e abrupto e marginal numalamelade quartzito. 

Ao contrkio, as liminas que tepresentam urn conjunto de seis artefactos, apresentam um 
indice su~eriorde transformaqio em utensilioselaborados, cinco exemplares apresencam retoque, 
em trEs casos rasante, em dois abrupto e sempre marginal, e apenas um exemplar regista sinais 
de utilizaqZo. 

0 s  nlicleos recolhidos, exclusivamente em quartzo ou quartzo hialino, sZo de pequenas 
dimens6es, morfologicamente atipicos, corn extrac~6es finais que apontam para a o b t e n ~ i o  de 
lamelas ou lascas-esquirolas com menos de 3 cm de comprimento. A aussncia de nlicleos de 
Iiminas pode justificar-se pelas reduzidas dimens6es daireaati ao momento escavada, ou porque 
estes produtos sZo introdi~zidos no sitio enquanto peqas acabadas. 

Apesar do reduzido nlimero de nlicleos, os restos de talhe, inclusivamente de silex, a finica 
materia-prima n io  local, atestam o fabric0 da utensilagem litica no povoado. 

As restmtesmatirias-primasutilizadas, quartzo, quarno hialino, qua r t t o ,  lidito ecalced6nia, 
podem ser encontradas na Area ocupada pelo povoado da Foz do Enxol, quer como elementos 
clisticos do depbsito de terraqo fluvial, quer como clastos provenientes do substrato geolbgico local. 

Foram reunidos sob a designaqio indlistria macrolitica sobre quartzito 73 pegas, que, 
integrando o conjunto dos materiais em pedra lascada, apresentavam, no entanto, atributos 
comuns que permitiam a sua individualizaqZo no interior desse gmpo mais vasto. 

0 s  produtos rnacrolicicos sZo realizados exclusivamente a partir de quarczito de grZo 
grosseiro, matkria-prima existente no terraqo f l~~vial  da Foz do Enxok, e pouco apta para o talhe, 
o que justifica o nlimero de acidentes de Siret, identificados no conjunto das lascas. 

0 objectivo final desta produg20 consisre na obtenqso de Iascas robustas, empregues como 
utensilios aposter ioi  uma vez que nenhuma das 5 1 lascas se encontra retocada. 

A percentagem de lascas corticais e semi-corticais, cerca de 65% do conjunto, pode craduzir 
um baixo indice de explorag.50 dos nlicleos, pouco valorizados dada a abundincia desta matiria- 
-prima no local. 

0 nlimero de takes corticais identificados, 34, que demonstram a utiliza@o da superficie 
do seixo de quartziro como plataforma de percussao, parece ser outro indicador prbprio das 
indlistrias de baixa resoluqio cecnologica. 

Num total de seis nlicleos recuperados, cinco s2o nnhcleos sobre seixo ou calote de seixo e 
apenas um P urn nlicleo sabre lasca. As dimensdes dos <~ltimos levantamentos realizados sobre 



estes nlicleos s5o compatfveis com as lascas de menores dimens6es recolhidas no sitio, com 
valores mkdios que rondam os 31 mm x 19 mm x 6 rnm. 

NZo se encontraram nlicleos que possam estar na origem de lascas de dimensces midias e 
grandes, com valores respectivos daordem dos 40 mmx28 mmx 11 mm, edos 55 mm x35 mm 
x 14 mm, categorias empiricamente definidas numa primeira anilise dos materiais e que podem 
corresponder a distintos objectivos funcionais. 

Integram, ainda o conjunto de materiais macroliticos, cinco seixos que apresentam sinais 
de esmagamento localizado, classificados como percutores, e um "peso de rede" recolhido B 
superficie (Fig. 24). 

I I 
3m 

Fig. 24 %so de rede", de superfide. 

Super@ =LC1 FE-LC2 U e  1/2 FE-LC2 U.E. 3 =LC2 U.E. 4 

L.r\cas ro i r~ ia i s  

Lacas  semi-corticg 

Lascas simples 

Nccleos sobre seixo 

Niicleos sobre lasca 

"Pesos dc rede" 

Percotores 

Demitos 

Sspef l& R]LCI =-LC2 LIE. 1/2 FE-LC2 US. 3 FT-LC2 U.E. 4 

Corricais 5 I .I 1 1 0  I 

Simples 2 9 4 1 



7. A d i s e s  faunisticas 

0 s  restos faunisticos recolhidos no povoado da Foz do Enwoe, prnv@m exclusivamente da 
U.E. 4. Trata-se de um pequeno conjunto, muito fragmentado, composco na sua maioria por 
esquirolas, apresencando os ossos com frequkciasinais de fogo muito intenso, existindo mesmo 
alguns exemplares carhonizados. 

Nio  foi possivel dada a exiguidade, e o mau estado de conservaqio, do conjunto tentar 
qualquer tipo de abordagem quanticativa, no entanto a presenga de alguns dentes isolados e de 
fragmencos de mandibulas permitiu idencificar algumas das especies exploradas, e verificar o 
esquartejamento local de  animais domesticos e fauna selvagem. 

Esti atestada a presenga de Cervuselaphus, Bos taums, um exemplar subadulco de pequenas 
dimens6es, e Ovisou C a p ,  num inventirio que n io  traduz certamente a totalidade dos espkcies 
consumidas. De entre o conjunco de ossos recolhidos encontram-se fragmencos de dimens6es e 
morfolo~ia compativeis com as especies referidas. 

0 s  dados obtidos, ainda que escassos, permitem iniciar a caraccerizagio da estrategia de 
obtengio de recursos, desenvolvida por esta comunidade neolitica, que associa a actividades 
pasrotis, a caGa enquanto fonte de proteina animal e de matkrias-primas. 

Interpretar as funcionalidades mtilciplas que e sdo  sempre associadas a um espaqo 
habitacional poder6 exigir um conjunto de dados, quanricativa e qualitacivamence, mais 
diversificado do que aquele que foi recolhido, at& ao momento, no povoado da Foz do Enxok. 

Analisando os resulrados das escavag6es realizadasverifica-se que o espaso arqueologicamente 
significacivo concentra-se na U.E. 4 e na base da U.E. 3. No enranco, e sem prejuizo de posteriores 
leituras altrmativas, considera-se ainformaqio obtida suficience para criar u m  primeiro quadro 

. interpretarivo. 
0 povoado da Foz do Enxoi apresenta um conjunco de caracteristicas que, de forma quase 

paradigmitica, podel-iam ser utilizadas paradefinir uma ecapa final do Neolitico, num momento 
anterior a Revolu$io dos Produtos Secundirios (Sherrat, 1981). 

A implantaqi~es~acial  do sirioeanioidentificagHo,at&~data,dequalquertipo deestrunlra 
defensivacraduzem umaaparenteausenciade preocupag6esdenaturezadefensivaou decontrole 
territorial. 

A reduzida dimensio do sitio, que na totalidade pouco ulrrapassa o 0.5 hq 6 compativel com o 
estabelecimento de um pequeno ntideo populacional, aparentemente aut6nomo no que respeita a 
obtengio de recursos e da quase tocalidade das matirias-primas utilizadas, mas que integra redes de 
povnamento alal-gadas, atestadas pela existE-nciano povoado de artefactos de dispersio supra-regional. 

Apresenqa de fragmencos de recipientes cerimicos fahricados em argilas da regiio Vidigueira- 
-Moura traduz o estabelecimento de conractos e a circulagio de produtos, em esquemas de 
intercimbios ainda niio definidos, entre grupos esrabelecidos ao longo da bacia do Guadiana. 

0 silex, a tinica mareria-prima litica nio-local, cerd sido introduzido no povoado, 
possivelmente, no imbito das relagees corn o "exterior", que permiririam cambem a estas 
comunidades as necessirias rrocas de material gengtico. 

Outroscomponentesdaculruramatet-ial,nomeadamentea tapscarenadas eos fragmentos 
de "idolos de comos", fabricados em argilas locais. constituem elementos suficientes para ins- 



crever esta ocupaq2o numa estrutura cultural mais vasca, que ocupa o Sudoeste peninsular, ao 
longo do Neolitico final e Calcolitico. 

~,assim,~ossivelinte~raco~ovoadodaFozdo~nxo~numcen6rioaberto, porondecirculam 
cercamente individuos, ideias, materias-primas e artefactos. 

Analisando, no encanto, os dados que permitem caracterizar o sub-sistema econ6mico 
verifica-se o desenvolvimento de urna escrategia de exploraq?io do espaqo que permite, no quadro 
de uma economia mista n io  especializada, a aparence autonomia do sitio. 

A partir do sitio da Foz do Enxoe, e ainda que nio existam evidgncias directas, C possivel 
desenvolver uma agricultura em pequena escala, utilizando os solos de tipo C que rodeiam o sitio. 
A raridade do material em pedra polida, situa~Zo que se verifica em outros sitios neoliticos, e a 
ausPncia no esp6lio recolhido de recipientes de grades  dimensces, destinados 2 armazenagem, 
podem indicar o papel secunddrio daactividade agricola, no conjunco das priticas de subsisdncia. 

A pesca, no Guadiana ou na ribeira do Enxoe, t e d  sido certamente praticada, apesar de no 
sitio ter sido apenas recolhido um seixo corn entalhes laterais, artefact0 que C correntemence 
interpretado como "peso de rede". Se as especies piscicolas domiciliadas, inventariadas nos finais 
do passado skculo, de algumaforma traduzem arealidade prk-hist6rica, poder-se-ia ter registado 
a pesca, entre outros, de barbos e bogas de Outubro a Maio (Silva, 1891, p. 53-54). 

Acaqa eapastoricia estZodirectamente atestadaspelapresenpdeveado, boi e ovelha ou cabra, 
demonstramdo assim a manuten520 das estratigias tradicionais de obtenq2o de proteina animal. 

0 inventirio das materias-primas utilizadas, na produq2o de artefactos liticos e cerimicos, 
traduz uma exploraqZo exaustiva de recursos locais, que podem ser encontrados no povoado ou 
nas suas irnedia~ces, num raio que se estabelece muito aquCm dos 5 Km admitidos para os 
territ6rios de captaqio das sociedades agro-pastoris. 

A complemencaridade de recursos passiveis de exploraqio permitiu certamente a ocupaq20 
continuadadeste local por comunidades neoliticas que estabelecem e exploram circulos de distintas 
amplitudes e funcionalidades diferenciadas, que permitem a manutenqio da sua existPncia social. 

9. Enquadramento cronol6gico e cultural 

NZo existindo, neste momento, dataqges absolutas disponiveis para o povoado da Foz do 
Enxok 6 em torno da andlise dos elementos daculcura material que pode ser iniciadaa discuss20 
acerca da integraq2o cronol6gica e interp'retaqZio cultural desca ocupaq2o prC-historica. 

0 conjunto artefactual proveniente da Foz do Em06 apresenta componences que o 
aproximam de esp6lios recolhidos em sitios do Sul de Portugal, que ttm sido atribuidos a um 
momento de transiG2o entre o Neolitico finale o Calcolitico. 

No entanto, aauscnciade algunsf6sseis-directores destaetapapermite admitirsignificados 
alternatives, cronol6gicos ou culcutais, que justifiquem os dados artefactuais recolhidos na Foz 
do Enxoe. 

Procurou-se, endo, sistematizar informaq20 proveniente de alguns povoados do Sul de 
Portugal, para tomar evidente a possibilidade de, perante as evidsncias disponiveis, construir 
cenitios interpretativos diferenciados. 

No quadro apresentam-se apenas alguns dos materiais recolhidos nos sitios que, apesar de 
codas as limitag6es inerences ao conceito, assumem um estatuto de f6ssil-director. 

No quadro s2o incluidos apenas povoados cujaocupaq20 remonte, aindaque em cronologia 
relariva, ao Neolitico final e Calcolitico inicial, ou que em anos de calenddrio tenham sido 



ocupados ao longo do 4 O  milenio a.C. A integragio dos sitios l~stados num mornenro especifico 
da diacronia pr&-historica 6 da responsabilidade dos autores citados. 

Igrqa \'elha de S lor?? Tap5 cairnad-, c. m.~nillada. X C ~ ~ I ~ I ~ C L ~  r a r ~ i ~ o .  

(Surpaj ( I )  AusPncia dc praios e de cerirniias com esperramenro Ow\-5443 - 4540 i 60 BP 
ao niid do bordo. 3376-3034 cal BC 2 a (nivd 4A) 

Possanco (Grbdola) (2) Ta(as carenadas, c. mamilada CSlC - 653 - 4270 BP i50- 3011-2699 
Ausknoa de Dratos e de ceiamicas com erwssamenru cal BC 2 a (Comoorra Ill) Neolidco 
ao niwl do b 
Decoq6es: 
interior 
Esratuea antropom6rtica e corno em , 

final 

(2') 

Marco dos Albardelror Taps carenadas, c mamilada. ray de bordo Neolirico final / Calcolitico inicial 
(R Monsaru.) (3) espssado. 

Aus@nda de praror. 

das, c. mamil 
raros corn e s 

bordo 
enro do bord 

I find / Gala 

Cabey da Mina T ~ c ~ J  carenadas, c. mamiladq t a p  de borda Calcolidco inidal 
(Alvito) (4) espessado. 

AusCncia de praros de bordo espessado. 

Vale Pincel II (Sines) (4) das, c. mamil 

--.-- A,. L". 

bordo 

-.Y>"'L" .,= yL&."' "C YYIUI, UIIWYYI 

Peqa corniforme. 

Barrisqueira T a ~ a s  cannadas. c. marnilah taps de bmdo Calcolidro 
(R Monsaraz) (5) espsado.  

Praros de bordo espesrado. 

- ~ 

ICEN - 4 

cal BC 2 
ICEN -. 
cal BC 2 

S& n.O 1 (niveis 4,5,6) Ta(as carenadas, c. mamilada, e praros de bordo ICEN - 444: 4490 +I00 BP- 3502 - 2910 
(Vldinueira) f5) esoerrado. cal BC 2 o (nivel 6) 

M5: 4490 2 81 920 
B (nivel 5) 
C17: 4490 + 1 -2910 
a (nivel 4) 

3 BP- 3491 -2 

10 BP-3510 

S. Bris 1 (Serpa) (6) Tacar menadas, c mamiladq raqas dde bordo Cdcolirim pleno 
espersada. Praror de bordo espesrado. ICEN -44: 4410 + 140 BP - 3500 - 2630 

calBC2a 
ICEN - 43: 4480 + 60 RP - 3360 - 2920 
c a l 5 c 2 o  

T B P 3  (R Monram) Taps carenadas, r. rnamilada tagas de bordo Nealidco finale Calcalidro 
(7) rspersado. Daraqso abrolura, i n d a  nso publicada, 

Praror de borda ezpessado inrervalo de rempo da 1% merade do 3° 
Decorqircs: cordat-s pliscicos incirber, irnpm5es. rnilkNo a.C.(7') 
Corniformes, idolos de cornos. 

Xarez 12 (R Monaaraz) Taqa carenadg vertigtor ercassos de Calcolirico ininal 
(8) arqueomerdurgia iilr~ma fare dc acupaqzo 



Da anilise do Quadro 14 torna-se evidente que tal como no povoado da Foz do Enxob, na 
estrutura neolitica do sitio da Igreja de Sio  Jorge, e no concheiro do Possanco estio ausentes as 
t a p s  de bordo espessado, recipiente que associado a tagas carenadas caracteriza o conjunto 
cerhmico do Neolitico final/Calcolitico inicial. 

As ocupag6es registadas nestes sicios poderio, portanto, traduzir uma etapa ainda ma1 
definida do Neolit~co final do Sul de Portugal, e o srgnlficado desta ausgncia artefactual serla 
de cadcrer cronol6gic0, opqio que parece compativel com o conjunto de caracteristicas 
apresentadas pelo sitio da Foz do Enwoe e descritas no ponto anterior. 

Se 6 possivel atribuir significado cronol6gico a uma seriacio de conjuntos cerhmicos podia 
ser definido um primeiro momento do Neolitico final, onde a formas mais antigas coma as tagas 
e os esfkricos se associam os recipieuces carenados, e um segundo momento associado ao inicio 
do Calcolitico onde se acrescenta a este conjunto a taga de bordo espessado. 

Procurar, no registo arqueol6gico existente, dados relativos a alterag6es na estrategia de 
implantagio no espago e exploragio de recursos, que fornegam um contelido hist6rico mais 
amplo a estes dois momentos artefactuais que aqui se admitem, k uma linha de investigagio que 
seri  brevemente desenvolvida. 

Se, perante os resultados expresses no Quadro 14, se admitir a conremporaneidade de 
ocupas5es onde se regista a associagio recipiente carenado - recipiente de bordo espessado, com 
outras em que n2o se constatam bordos espessados, procurar-se-ia uma justificagZo de origeln 
cultural ou funcional para a diferenga verificada. 

Considerar-se-ia, endo a existincia de grupos com distintas cradig6es culturais, ainda que 
partilhando um conjunto significativo de ideias e artefactos, justificadas pelapertengaadistintos 
sistemas de parentesco. No encanto, admicir uma solugio de natureza cultural exigia um registo 
arqueologico onde fossem derectadas diferengas subscanciais entre os conjuntos artefactuais, 
situaqio que, analisando os elementos da culcura material, efectivamence nio  se verifica. 

As dataq6es absoluras disponiveis para os sitios envolvidos nesta polemica nio  permitem 
esclarecer a questiio. 

A data proveniente do sitio da Igreja Velha de S. Jorge, obtida a partir de uma amostra 
recolhida na base do enchimento de uma estrutura negativa neolicica, colocaria nos tres seculos 
finais do quarto milknio os conjuntos artefactuais, como o recolhido na Foz do  Enxoe, e 
caracterizados pelapresenga de esfbricos altos mamilados, tagas carenadas e uma indlistria litica 
de tipo lamelar. 

Esta parece ser, nurna primeira anilise, uma adscrigio cronol6gica n io  problemirica, no 
entanro observando as datag6es obtidas para as ocupag6es registadas no povoado da Salan." I ,  
e S io  Bris 1,verificamos queainrervalos de tempo que se sobrep6em, relativos hsegunda metade 
do quarto milenio, correspondem realidades culturais, ao nivel dos materiais cerimicos, das 
estruturas de habitat e tecnologias, bem diferenciadas. 

Na Sala n." 1, nio  apenas as t a p s  de bordo espessado, mas ~nclusive, os pratos de bordo 
espessado est2o presentes em todos os niveis detectados. A ocupagio, na segunda metade do IV 
milenio, no povoado fortificado de S. Bris 1, apresenta tambem elementos diagnosticos do 
Calcolitico pleno, entre eles a pritica da ~netalurgia. 

A considerivel diversidade artefactual que este cenirio exigia, corn um minimo de trss 
conjuntos cerirnicos distintos, manipulados por grupos integrados em distintos esquemas 
culturais, mas contempor5neos, estabelecidos na bacia media do Guadiana, torna, em meu 
entender, pouco eficazes explana~i5es de tipo culturalista, e permite questionar o significado 
historico de a lpmas  datac6es ahsolutas. 



Esta aparente contemporaneidade de sicios, do Neolitico tardio, como a IgrejaVelha de S. 

Jorge e do Calcolitico pleno, como S. Brh  1, pode dever-se a intervalos de tempo excessivamente 
amplos, e portanto muito pouco precisos para dacar ritmos de mudanqa artefactual que podem 
acontecer num tempo curco. 

Se a invescigagZo futura confirmar a coexisttncia destas ocupaq6es, que no quadro actual 
do conhecimento classificariamos em sequcncia, ficariademonsrradaacomplexidade do cenirio 
social em que estes grupos se movimentam. A uma distinta tipologia e funcionalidade de sitios 
apartir dos quaisseexploraum territorio, numamaterializac;~ deescracegiascomunsasociedades . 

agro-pastoris e agro-metaltirgicas, acrescentariam estes grupos principios de ordem cultural que 
jusrificariam ausPncias e presenqas artefacruais, uma vez que critkrios estricamente funcionais 
n io  parecem ser apliciveis a morfologia de bordos. 

6, portanto possivel construir dois cenirios altemativos em que se pode cer processado a 
ocupaqio do povoado da Foz do EnxoP. 

Numa primeira hip6tese o sitio traduz uma ocupa~ io  registada numa etapa concreta do 
Neolitico final, e a sua pequena dimens20, a ausPncia de especializagio agricola, a aus&ncia de 
fortificaq6es oudecontrolevisualdo territ6ri0,um repert~rioarrefacmalrelativamentelimitado, 
s io  elementos proprios de sociedades ago-pastoris num momento que antecede a Revolugio 
dos Produtos Secundirios. 

Um outro modelo explicative cenderia a admitir a contemporaneidade cronol6gica do sitio 
da Foz do Enxok com outros povoados do Neolitico final - Calcolitico, atribuindo u m  peso 
significarivo 2s datagces absolutas existentes. 

Nesta perspectiva a ausgncia de a l y n s  elementos da cultura macerial, a tipologia do sicio 
e o seu criterio de implantaqio e exploraqio de recursos, podia explicar-se pela sua integragZo 
numahierarquiafuncionaldesitios que definem sobreum terrirorioummodelo de povoamento 
complexo, ou porque a comunidade estabelecida no povoado da Foz do Enxoe perrence a um 
grupo cultural que nZo produz umrecipientecerimico, comgrandedispersio no Sul deportugal, 
os vasos de bordos espessados. 

Se me inclino para a primeira das hipbteses apresentada admito a dificuldade da opgio 
perante os dados actualmente disponiveis. 
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