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3.2.3.2.1. Campanha 1999
Esta intervenção decorreu entre 6 e 25 de Setembro, com a participação de alguns alu-

nos da Universidade de Barcelona: Adriana Vilardell Fernández, Estefania Navarro Fernán-
dez, Xavier Esteve Gràcia, Raul Bartrolí Isanta, Damian Gring Marquez, Vanessa Camarasa 
Pedraza, além do Professor José Maria Fullola Pericot, docente na mesma Universidade. 

Os objectivos desta campanha de escavação consistiram:

• Na continuação da escavação da U.E. 4, unidades artificiais 6 a 9, nos quadrados O-15, 
O-16 e O-17;

• Na desmontagem das duas estruturas evidenciadas em 1997 e moldadas em 1998;
• Na continuação da escavação até à base da unidade estratigráfica 4, nos quadrados N-15 

e N-16;

A desmontagem das duas estruturas conservadas nos quadrados N-15 e N-16 em 1997 e 
a escavação da base da U.E. 4 permitiram fazer as seguintes observações:

 Relativamente às duas estruturas, n.0 1 em N-15 e n.0 2 em N-16, a escavação revelou 
diferenças de morfologia e constituição:

• Enquanto a estrutura n.0 1 é constituída predominantemente por fragmentos de quartzo 
queimados e plaquetas de xisto rubefactas, a estrutura n.0 2 é constituída por lajes de 
xisto dispostas horizontalmente;

• É provável que a instalação da estrutura n.0 1 tenha obrigado à escavação de uma fossa;
• A estrutura n.0 2, foi selada por uma laje de xisto de maior módulo e sob o nível de 

pequenas lajes de xisto que delimita o fundo desta, foi detectado o limite duma fossa pre-
enchida por aluviões de textura arenosa grosseira. Esta depressão corresponde aproxi-
madamente ao limite das lajes e foi escavada por quadrantes, tendo os sedimentos pro-
venientes do interior e do exterior da fossa sido separados em sacos. A crivagem a água 
foi particularmente meticulosa nestes quadrantes e não permitiu a detecção de fragmen-
tos de osso. No interior da fossa, a densidade de material lítico é nitidamente mais fraca 
do que nos quadrantes em seu torno. Foram retiradas amostras de sedimentos com o 
propósito de realizar uma análise de micromorfologia (resp. Dra. M.a Mercè Bergadà, 
Dpt.0 de Prehistoria, H.a Antigua y Arqueología da Universidade de Barcelona, cf. Capí-
tulo 4.4) e uma amostra de miocromorfologia para precisar o processo de preenchi-
mento desta fossa (resp. Dr. Jordi Juan Tresseras, SERP). 

A sequência sedimentológica observada nos quadrados intervencionados é similar à des-
crita nos relatórios transactos (relatórios de 1996, 1997 e 1998) e não foi detectado um even-
tual limite de erosão nas decapagens 8 e 9, que poderia explicar as duas datas mais recentes 
obtidas por processo TL, nas últimas unidades artificiais da U.E. 4.

A escavação dos quadrantes localizados nos limites da acumulação mostrou que a repar-
tição dos seixos, de quartzito e quartzo, não corresponde à totalidade dos elementos de mais 
de 5 cm e que estes elementos não constituem a base da camada 4. Tal observação foi consi-
derada com um novo argumento em favor de uma das hipóteses apresentadas, segundo a 
qual haveria uma possibilidade de existir pelo menos duas fases de ocupação durante o Gra-
vettense, baseada na definição de dois grupos dimensionais de lamelas de dorso (Zilhão & al., 
1997). Esta intervenção permitiu observar uma camada argilosa de cor vermelha subjacente 
à base da U.E. 4. A prospecção realizada em colaboração com Farid Sellami, responsável pelo 
estudo geológico das jazidas do planalto granítico, levou à descoberta, no sítio de Colmeal 
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(localizado na margem direita entre Penascosa e Piscos), de vestígios de um paleossolo de 
características sedimentológicas equivalentes a esta U.E. 5 da sequência de Cardina I. Este, 
corresponde pedologicamente às características dos solos da fase Eemiano (cerca de 115 000 
anos) e a erosão que separa a acumulação antrópica do Gravettense pode corresponder aos 
estádios isotópicos 3 ou 4. 

Esta campanha de escavação (realizada no âmbito do projecto de colaboração com o 
SERP) demonstrou que a mudança logística que consiste na deslocação dos sedimentos 
recolhidos por unidade artificiais e por quadrante até ao Pocinho se revelou rentável. A apli-
cação desta metodologia justifica-se unicamente para a U.E. 4, de forte densidade em vestí-
gios líticos (da ordem da centena, por decapagem de quadrante) e de forte componente argi-
losa.

3.2.3.2.2. Campanha 2000
A campanha de escavação efectuada em 2000, decorreu entre 18 e 29 de Setembro, com 

a participação de: Laurent Klaric (U. Paris I), Mireia Pedro Pascual (U. Barcelona), Xavier 
Mangado Llach (U. Barcelona), Josep Oriol (U. Barcelona), Oleguer Biette March (U. Barce-
lona), Berta Mueles Tudor (U. Barcelona), Neus Garcia Rafols (U. Barcelona) e Luís Miguel 
Luís (PAVC).

Com esta intervenção pretendia dar-se continuidade ao trabalho realizado na campanha 
de 1999, ou seja, localizar em três dimensões os elementos pétreos da base da camada 4 e 
documentar a organização estratigráfica. Estas informações baseiam-se nas seguintes análi-
ses: remontagem dos elementos líticos localizados em três dimensões; estudo de amostras 
recolhidas nos cortes obtidos durante a desmontagem; resultados das manipulações e inter-
pretações das amostras de micromorfologia (M. Bergadà) e de sedimento para a determina-
ção do conteúdo em matéria orgânica.

A metodologia adoptada consistiu em escavar por quadrante, numerar, desenhar e cotar 
(cota do topo e da base) cada elemento de mais de 5 cm. Estes foram lavados e marcados no 
PAVC, durante o Inverno 2000/2001. Os sedimentos escavados por quadrante e unidades 
artificiais foram integralmente crivados nas instalações do PAVC no Pocinho, com água em 
crivo de malha de 1 mm.

A desmontagem por bandas de 50 cm de largura facilitou uma leitura micro-estratigrá-
fica e evidenciou uma depressão no topo da U.E. 5, de dimensão superior a 5 x 3 m e atingindo 
30 cm de profundidade (Fig. 3-6). O preenchimento desta depressão não é homogéneo, mas 
constituído pela justaposição de pequenas fossas de limites verticais inseridas numa unidade 
de cor castanha escura, rica em micro fragmentos de carvão.

As primeiras remontagens realizadas com base no material recolhido durante esta inter-
venção revelaram uma fraca relação entre os elementos conservados no sítio, relativamente à 
taxa de remontagens obtidas nos sítios de Pedras Altas, no planalto. Este facto pode ser inter-
pretado com sendo o resultado de um processo de formação distinto, com fases de reutiliza-
ção dos elementos pétreos em estruturas de combustão exteriores a área escavada ou de ope-
rações de limpeza das fossas em direcção de zonas de lixeiras. 

3.2.3.2.3. Campanha de 2001
A campanha de 2001 decorreu entre 1 e 15 de Outubro, com a participação, além de Jorge 

Davide Sampaio (PAVC) de Maria Carmen Ayet Reverter, Virginia Cepero González, Sandra 
Lacruz Sánchez, Jose Manuel Espejo Blanco, estudantes do SERP da Universidade de Barce-
lona, Noemi Garcia Moreno, estudante da Universidade Autónoma de Barcelona e Xavier 
Mangado Llach, docente do SERP e coordenador do projecto no campo. 
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A metodologia seguida foi a mesma que a aplicada em 2000, embora todos os elemen-
tos documentados fossem orientados no terreno por uma seta desenhada com orientação 
norte, na face superior dos objectos.

Esta operação levou à obtenção de uma planta da repartição espacial da totalidade dos ele-
mentos pétreos da base da U.E. 4 e à observação a organização estratigráfica à escala macros-
cópica e microscópica dos sedimentos. Os dados obtidos diferem fundamentalmente das 
observações efectuadas nos níveis de ocupação gravettense dos sítios do planalto granítico e 
sugerem que a acumulação pétrea correspondente à área de repartição da camada 4b (que con-
tém estruturas em fossa interpretadas como fogueiras), possa ser indício de uma estrutura de 
protecção de cerca de 5 m de diâmetro, constituída por materiais orgânicos (Fig. 3-9).

3.2.3.3.Principais resultados e perspectivas
Os resultados obtidos em 1999, 2000 e 2001 autorizam propor a existência verosímil de 

uma estrutura de habitat, organizada dentro de uma depressão de natureza antrópica ou 
natural, de cerca de 4 m de diâmetro. Esta área apresenta diversas fases de utilização de estru-
turas de combustão em fossa, com preenchimento lítico na parte central. Os limites da repar-
tição dos vestígios indicam que a estrutura foi provavelmente fechada. 

A análise micro-estratigráfica distinguiu mais do que uma fase de utilização e de escava-
ção de fossa durante ocupações humanas caracterizadas pela mesma tipologia de barbelas. A 
variação do modo de retoque dos dorsos das barbelas aparece entre as duas unidades estrati-
gráficas.

Esta possível estrutura habitacional não foi integralmente escavada. Porém, as sonda-
gens efectuadas em 1996 permitem avaliar a sua extensão para os quadrados L/M/N/O-14.

O baixo índice de remontagem dos termoclastos e indústria lascada indicam prováveis 
processos de limpeza do preenchimento pétreo das fogueiras e da estrutura, os quais podem 
estar relacionados com: 

• Áreas exteriores de talhe do quartzo e quartzito;
• Zonas de lixeira;
• Outras estruturas semelhantes.

A verificação destas interpretações só será possível através da intervenção, numa maior 
extensão, da plataforma de Cardina I, onde as condições favoráveis à preservação dos sedi-
mentos, foram avaliadas em mais de 100 m2 (Zilhão & al., 1997). 

A boa conservação pós-deposicional dos vestígios e a sua elevada densidade, bem como 
a necessidade de crivagem dos sedimentos com recurso a água e a dificuldade de acesso ao 
sítio devem ser consideradas, no caso da decisão a tomar ser a de iniciar uma fase de escava-
ção com uma outra logística.

3.2.4. Pedras Altas (Olga Grande 4 e 14)

O sítio de ar livre de Pedras Altas corresponde a um conjunto de loci (Olga Grande 4, 5, 
13 e 14) na periferia de um relevo granítico (Fig. 3-10). Pertence à freguesia de Almendra, con-
celho de Vila Nova de Foz Côa, e situa-se na margem direita da Ribeirinha, a cerca de 5 km a 
montante da foz com o Rio Côa. Pedras Altas integra um conjunto de sítios com ocupações 
do Gravettense, Solutrense e Magdalenense, num planalto, repartidos ao longo de 2,5 km, na 
margem direita deste curso de água. 
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3.2.4.1 Trabalhos anteriores ao projecto
Os trabalhos anteriores à vigência do projecto apresentado, realizados em 1997 e 1998 

nos sítios de Olga Grande 2, 4, 13 e 14 tinham permitido:

• Revelar a exploração dos recursos do planalto granítico durante o Paleolítico Superior, 
evidenciada pela alta densidade de vestígios de ocupação conservados numa sequência 
de areias provenientes da erosão do granito;

• Estabelecer uma sequência de ocupações atribuíveis ao Gravettense, Solutrense e Mag-
dalenense nos sítios de Olga Grande 4 e 14;

• Atestar, pela metodologia das remontagens líticas, a boa preservação de estruturas de 
origem antrópica (constituídas por acumulações de blocos de quartzo, quartzito e gra-
nito), algumas das quais interpretáveis como estruturas de combustão, associadas a ves-
tígios líticos de ocupações atribuíveis ao Gravettense.

FIG. 3-10 – Localização dos loci 4 e 14 da Olga Grande relativamente ao afloramento granítico de Pedras Altas. Áreas 
intervencionadas em ambos os sítios.
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Em função destes primeiros resultados, os objectivos do projecto iniciado na campanha de 
1999 consistiram em: 

• Caracterizar melhor, tipológica e tecnologicamente, as indústrias líticas de cada fase de 
ocupação humana, análise que os dados das jazidas de fundo de vale até então conheci-
das não permitiam com fiabilidade;

• Escavar os diversos níveis arqueológicos em extensão, com vista à interpretação do 
espaço ocupado nos sítios e tentar reconstituir as actividades aí realizadas;

• Testar o modelo de conservação já proposto para os sedimentos anteriores e contempo-
râneos do Último Máximo Glaciar;

• Estabelecer um modelo predictivo do estado de conservação dos sítios.

3.2.4.1.1. Trabalhos realizados em 1999
3.2.4.1.1.1 O locus de Olga Grande 14 
O locus de Olga Grande 14 (Fig. 3-11) foi descoberto em 1998 em prospecções realizadas 

durante a campanha de escavação (ocorrida na Primavera) no locus de Olga Grande 4. A pri-
meira recolha de superfície revelou a presença de uma indústria lítica numerosa, associada a 
restos de cerâmica. Este tipo de artefactos, até ao momento, só tinha aparecido nas prospecções 
de superfície do sítio de Olga Grande 6, onde sondagens posteriores revelaram uma ocupação 
da Idade do Bronze. Um total de sete sondagens, de 1 m2 cada, foram realizadas em 1998, tendo 
permitido a distinção de cinco conjuntos sedimentares a partir de critérios de textura, estrutura 
e cor, com uma sequência de ocupações da Pré-História Recente e do Paleolítico Superior. 
A sondagem efectuada no quadrado J-20 tinha evidenciado uma acumulação de blocos de 
quartzo, quartzito e granito queimados, em associação com uma indústria gravettense.

FIG. 3-11 – Foto de enquadramento do locus 14 da Olga Grande, tirada de Este para o Oeste.
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A campanha de escavação realizada em 1999 desenrolou-se numa única fase de 15 de 
Março a 17 de Abril com a participação de Jorge Davide Sampaio, Dalila Correia, Lionel Kafc-
sak, Sarah Roland, Katja Steinmetzer, Benjamin Stewart e Alexander Vral. 

A observação dos cortes e a recolha de amostras de micromorfologia efectuadas por F. 
Sellami, tiveram lugar o dia 26 de Outubro do mesmo ano.

Definição da sequência pedo-sedimentar (Fig. 3-12)
A campanha de 1999 permitiu precisar a sequência pedo-sedimentar, nos seguintes 

parâmetros:

• A existência de fossa escavada na U.E. 2b, preenchida pela unidade 2 a. Uma fossa mais 
profunda, detectada nos quadrados K-21 e J-2, foi escavada em duas fases, primeira-
mente no quadrado K-21, com o objectivo de obter um corte na parte central da fossa. 
Testemunhos da camada 2b foram deixados no limite da fossa e o resto foi escavado no 
final da campanha;

• A quase horizontalidade do topo da U.E. 3;

FIG. 3-12 – Corte estratigráfico norte dos quadrados H-19/K-19, nas unidades 1 a 4.
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• O desaparecimento da U.E. 2c com o afastamento do afloramento actual do granito;
• A escavação em área da unidade 3b revelou figuras poligonais características de um solo 

que permaneceu periodicamente sob água.

Sequência arqueológica e dados tafonómicos
Os resultados obtidos confirmaram:

• Uma ocupação intensa desta plataforma durante a Pré-História Recente (Calcolítico/
Idade do Bronze);

• A existência de dois picos de densidade dos vestígios na unidade 2b, no topo, atribuível 
a uma fase recente do Magdalenense, e na base, caracterizada por pontas crenadas solu-
trenses de tecnologia comparável às encontradas na Olga Grande 4;

• A maior densidade de vestígios líticos, evidenciada em sondagens, corresponde à uni-
dade 2c, atribuível ao Proto-Solutrense ou Gravettense Final e a repartição espacial dos 
vestígios, bem como a fraca percentagem de elementos de pequeno módulo, revelam 
processos erosivos e de residualização;

• A associação com a base da U.E. 3a, de uma acumulação de quartzo, granito e quartzito, 
detectada durante as sondagens de 1997 (cf. Capítulo 5.2).

3.2.4.1.1.2. Locus de Olga Grande 4 (Fig. 3-13)
A campanha de escavação desenrolou-se em três fases: de 8 a 16 de Março, de 7 a 15 de 

Abril e de 3 a 5 de Maio. Além de Jorge Davide Sampaio (PAVC), participaram: Carole Dessart 
(U. Bruxelles), Jean-Baptiste Peyrouse (Documentalista, Autun), Jérome Primault (U. Paris 10), 
Sarah Roland (U. Bruxelles), Katja Steinmetzer (U. Bruxelles), Benjamin Stewart (U. Bruxelles), 
Alexander Vral (U. Amsterdam) e Bertrand Walter (Musée de la Poterne). 

FIG. 3-13 – Foto de enquadramento, tirada de Oeste para Este dos loci 3, 4 e 13 da Olga Grande.
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Os objectivos da intervenção passaram por:
• Documentar e desmontar a acumulação de elementos líticos da base da unidade 2b, evi-

denciada nas bandas A e Z em 1998 (Aubry, 1998);
• Evidenciar os elementos pétreos da unidade 3.
 
 Esta campanha de escavação permitiu: 
• Uma melhor caracterização tipo-tecnológicas das indústrias líticas contidas nas unida-

des 2a e 2b;
• Mostrar uma melhor preservação pós-deposicional dos vestígios da unidade 2b (na área 

escavada das bandas Z e A), relativamente à área escavada em 1997 e 1998;
• A desmontagem dos elementos associados à unidade 2b que não revelou uma possível 

organização dos elementos pétreos;
• Estabelecer por remontagens e pela repartição dos elementos tipologicamente caracte-

rísticos do Solutrense, a existência de processos erosivos de forte intensidade;
• A observação de um corte completo perpendicular ao afloramento que, por um lado, 

confirma a validade das distinções estabelecidas com base nos critérios de textura e 
estrutura na área escavada em 1998 e, por outro, a delimitação no espaço da unidade 2b 
(só observada a Oeste da banda Z), que pode corresponder ao contexto sedimentar origi-
nal dos vestígios solutrenses.

3.2.4.1.2. Trabalhos realizados em 2001

Locus de Olga Grande 4 
A campanha de escavação realizada em 2001 desenrolou-se em duas fases:

• De 15 de Março a 17 de Abril com a participação além do signatário e de Jorge Davide Sam-
paio (PAVC) de alunos de Arqueologia (anexo 1) Carlos Alberto Maia (U. Portucalense), 
Joana Sousa Borges (FLUL) Paula Cristina Pereira (FLUL), Pedro André Neto (FLUL). 

• De 02 a 12 de Julho, com a participação de Aurore Guillemot (Universidade de Nantes), 
Donna Lee Bryan (U. Denver), Florence Cattin (Universidade de Neuchâtel) Rita Isabel 
Gaspar (FLUL), Carlos Alberto Maia (U. Portucalense), Luís Miguel Luís (PAVC) e Fran-
çois-Xavier Chauvière (Universidade de Neuchâtel). A campanha contou ainda com a 
participação de 3 alunas da Escola Secundária de Vila Nova de Foz Côa no dia 4 de Julho, 
no âmbito do projecto Rock Care.

A metodologia de escavação seguida durante a abertura de novos quadrados em Abril de 
2001 foi ligeiramente modificada em comparação com a adoptada na operação de 1999.

• A primeira camada, remexida, foi escavada por m quadrado e crivada a seco com uma 
malha de 4 mm; 

• A segunda unidade estratigráfica foi crivada a água com uma malha de 2 mm durante a 
desmontagem da estrutura dos quadrados V/W-18/19. Os sedimentos escavados foram 
distinguidos em função da proveniência: uma área interior e outra exterior à repartição 
dos blocos de granito. A totalidade do material encontrado com mais de 5 cm foi locali-
zada em três dimensões e numerada. Os objectos foram orientados pela marcação no 
terreno com uma seta na face superior das peças indicando o norte. Os quadrados da 
banda 18 foram escavados até à U.E. 3, com o objectivo de observar a estrutura em corte 
e delimitar a sua inserção e ainda uma eventual fossa.
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Durante a segunda fase dos trabalhos realizados no mês de Julho, o objectivo principal 
passou pela documentação dos elementos pétreos da U.E. 3. A metodologia consistiu em 
abrir novos quadrados em C’-12, D’-12, E’-12, E’13, E’14, Y-19, Z-19 e A’19 com o objectivo de 
delimitar as estruturas detectados nos quadrados adjacentes. A escavação foi efectuada com a 
metodologia adoptada em 1998 e 1999.

No resto da área, onde as camadas 1 e 2 já tinham sido retiradas, a base da U.E. 3 foi esca-
vada por quadrantes de 50 por 50 cm e por unidade artificial de 5 cm de espessura. 

Todos os elementos líticos de mais de 5 cm encontrados, ou deixados in situ com no final 
das campanhas de escavação de 1998 e 1999, foram desenhados à escala 1/10, descritos 
petrograficamente, localizados com cotas do topo e da base e a orientação em relação ao 
Norte, com uma seta na face superior. As estruturas constituídas por lajes de granito foram 
objecto de levantamento à escala 1:1, em plástico transparente, com pontos de referência em 
3 dimensões. Todos os sedimentos retirados foram crivados perto do sítio, a seco, com malha 
de 2 mm

3.2.4.1.3. Trabalhos realizados em 2002

Locus de Olga Grande 14
Faseamento e metodologia das operações
A campanha de escavação nos loci de Olga Grande 4 e 14 desenrolou-se entre os dias 15 

de Setembro e 4 de Outubro de 2002, com a participação de: Tânia Manuel de Oliveira Casi-
miro (UL), Vanessa Ferreira Loureiro (UL), Jorge Davide Sampaio (PAVC) e Luís Miguel Luís 
(PAVC), Carlos Alberto Maia (UP), Pedro André Neto (UL). Durante a intervenção de 2002, 
a totalidade dos elementos pétreos de mais de 5 cm foi documentada nos quadrados I/J/K - 
19/20/21, através da metodologia empregue no sítio de Olga Grande 4, ou seja:

FIG. 3-14 – Cortes estratigráficos oeste, nas unidades 1/5, nos quadrados T-13/16, este nos quadrados Y-14/18 e sul nos quadrados 
T-13/D’13.
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A desmontagem e a projecção dos levantamentos, revelam que a acumulação de elemen-
tos de quartzo, granito e quartzito (por ordem decrescente dos efectivos), não é espessa (pou-
cas sobreposições foram observadas) e corresponde provavelmente a uma evolução pós-depo-
sicional, com deslocações reduzidas ao longo de uma vertente, na superfície do solo, sem 
fossa observada.

Locus de Olga Grande 4
A continuação da escavação e desmontagem da totalidade dos elementos de mais de 5 

cm da U.E. 3, permitiu obter a totalidade da planta de repartição destes elementos da mesma 
unidade, e estabelecer a relação estratigráfica entre as estruturas definidas (Figs. 3-9 e 3-10). 
A desmontagem das estruturas 5 e 6 permitiu confirmar a existência de dois níveis de ocupa-
ção na U.E. 3, não fornecendo porém elementos tipologicamente característicos para a fase 
mais recente.

3.2.4.2. Sondagens de delimitação da área de repartição dos vestígios na U.E. 3
Com o objectivo de detectar eventuais concentrações de elementos pétreos na camada 3, 

efectuamos, após limpeza dos terrenos, uma sondagem com uma sonda metálica de cerca de 
1 cm de diâmetro, na área envolvente ao afloramento rochoso. Aqui, a unidade estratigráfica 
2 é menos espessa e o estudo geológico de Farid Sellami indicava fortes probabilidades de 
uma boa conservação da U.E. 3 (Cf. Capítulo 4.3).

A localização nos eixos da quadrícula da área escavada, do afloramento e dos pontos que 
não correspondiam ao seu topo, permitiu definir um mapa das anomalias que poderiam cor-
responder à existência de acumulações de elementos pétreos na unidade 3.

Com o intuito de testar a metodologia de avaliação, foi realizada uma sondagem no qua-
drado D’-1 que revelou a ausência completa de material arqueológico na camada 2 (que con-
tém uma forte densidade de blocos de granito) e a inexistência de sedimentos com as mes-
mas características sedimentológicas do que a unidade 3.

Estas observações vêm completar as efectuadas em 1998 na sondagem do quadrado T-4, 
onde a crivagem da totalidade dos sedimentos não revelou nenhum vestígio arqueológico e a 
unidade 3 não foi observada.

As características sedimentológicas e pedológicas destas duas sondagens parecem indi-
car que nesta área da plataforma os sedimentos foram depositados após uma fase erosiva, a 
qual não teria permitido a conservação da unidade 3. 

3.2.4.3. Medidas de protecção do sítio
Nos sítios de Pedras Altas, a conservação de cortes de referência revelou-se difícil, a 

longo prazo. Esta situação parece estar relacionada com a acumulação de águas das chuvas. 
As tentativas de consolidação por projecção de “rodoïds” nos sítios de Olga Grande 4 e 14, 
permitiram conservar as estruturas de combustão mas não se revelaram eficazes para preser-
var os cortes. Nestas condições, a reposição completa dos sedimentos preservados após criva-
gem, prevista durante a primavera de 2003, constituiu a única solução para não perder infor-
mação até próximas intervenções.

3.2.4.4. Principais resultados e perspectivas
No locus de Olga Grande 4, as sondagens não destrutivas e a sondagem arqueológica 

revelam que a área favorável à preservação de vestígios do Paleolítico Superior é de extensão 
limitada. As sondagens realizadas em 1997, em áreas mais afastadas do afloramento graní-
tico da plataforma bem como a observação minuciosa da superfície dos terrenos, indicam que 


