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apenas representado por 11 fragmentos e o granito está disponível nos afloramentos localiza-
dos a apenas alguns metros da área escavada.

A aplicação do método das remontagens a este conjunto de materiais levou ao reconhe-
cimento de 9 unidades (cf. Figs. 5.1.2-15 e 5.2.3-9) de remontagem, num total de 28 peças em 
quartzo (9,89% deste material) e de uma em quartzito. Uma remontagem de 7 peças permi-
tiu verificar que 4 dos fragmentos de um seixo de quartzito destabilizado durante uma pri-
meira fase de debitagem foram afectados por uma combustão (Fig. 5.2.3.9). Os fragmentos 
alterados termicamente, descobertos dispersos na periferia da concentração de blocos de 
quartzo, apresentam um início de microfissuração ligado a um arrefecimento brusco.

FIG. 5.2.3-8 – Olga Grande 14 U.E. 3, relações espaciais estabelecidas com base em remontagens entre blocos termofracturados 
e vestígios de pedra lascada.
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A baixa percentagem de remontagens de blocos e placas de quartzo com a totalidade das 
superfícies naturais alteradas e a repartição espacial dos elementos revelam um padrão similar 
ao observado nas estruturas 1 e 5 do sítio adjacente da Olga Grande 4, onde a escavação numa 
área maior permite mais inferências sobre a possível relação e reutilização de elementos pétreos, 
fracturados pelo fogo, com outras áreas não escavadas ou destruídas por um processo erosivo.

Os dados obtidos para o conjunto recolhido na unidade 3 foram comparados com os tes-
temunhos de combustão recolhidos na mesma área na unidade 2c do mesmo locus. Neste 
nível, onde não foi detectada nenhuma estrutura, esta categoria é representada maioritaria-
mente por elementos termo-alterados em quartzo com menos de 5 cm e apenas por 21 peças 
em quartzito (cf. Tab. 5.2.2-1), dos quais 14 apresentam uma microfissuração. Este facto indica 
que a área intervencionada pode ter funcionado como zona de limpeza de estruturas existen-
tes noutros lugares ou, como já se referiu, afectada por eventuais processos erosivos. A des-
locação dos fragmentos termofracturados em quartzito deve ter tido lugar no âmbito de uma 
actividade similar à evidenciada pela repartição dos elementos microfissurado na camada 3 de 
Olga Grande 4, mas tal evento só poderia ser aferido após a escavação duma área mais 
extensa.

Cardina I 

U.E. 4, U.A. 6/7
Uma tentativa de remontagens sistemáticas dos elementos em quartzo, quartzito e rio-

lita da estrutura n.0 1 das unidades artificias 5 e 6 da U.E. 4 deste sítio só permitiu evidenciar 
menos de uma dezena de relações.

FIG. 5.2.3-9 – Olga Grande 14, U.E. 3, remontagem que permite estabelecer o reaproveitamento de fragmentos de seixo obtidos 
durante debitagem na constituição da estrutura de combustão (J. P. Ruas). 
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Este facto indica uma deslocação, anterior ou posterior à utilização desta estrutura, de 
blocos termofracturados, de proveniência ou em direcção de outras estruturas localizadas 
fora da área escavada. 

A proporção da área escavada é relativamente reduzida face ao espaço potencialmente 
susceptível de preservar os vestígios arqueológicos (com base na extensão total do sítio). 
A detecção de lajes de xisto de grande módulo nos níveis estratigráficos correspondentes nos 
cortes documentados (cf. Capítulo 3.2.3.), em relação com uma antropização detectada à 
escala microscópica por M. Bergadà (cf. Capítulo 4.4), indica que a escavação em extensão 
deve permitir obter uma melhor visão e recolher os dados necessários para uma análise da 
estruturação espacial durante esta fase de ocupação magdalenense. 

U.E. 4, U.A. 10 e U.E. 4b
As tentativas de remontagem sistemática só permitiram a realização de 50 grupos de 

remontagens, constituídos por 110 peças, das quais 33 são remontagens entre elementos ter-
mofracturados (Fig. 5.2.3-10). Esta análise revelou dados distintos entre as proporções do 
efectivo total de testemunhos de combustão, remontados e microfissurados nos sítios do pla-
nalto granítico de Olga Grande 4 e 14, que corresponde também à diferença no padrão de 
repartição dos vestígios e na tipologia das estruturas evidenciadas.

A fraca proporção de remontagens entre elementos pétreos queimados utilizados na 
construção das depressões, interpretadas como fogueiras instaladas em fossas com preenchi-
mento pétreo, delimitadas por pedras (Julien & al., 1989) e a baixa proporção de elementos 
microfissurados (cf. Tab. 5.2.2-1), indicam que o estado de abandono não pode correspon-
der:

• Ao resultado de um processo natural de erosão/residualização duma parte do material;
• A uma fase “única” de utilização ou de reutilização; 
• A uma operação de limpeza e de deslocação dos elementos pétreos queimados (em asso-

ciação ou não com as cinzas) em direcção de uma outra área, após a última utilização da 
fogueira;

É possível inferir uma deslocação de fragmentos termo-alterados de outras estruturas de 
combustão.

Ínsula

As tentativas de remontagem sistemática efectuadas entre os 335 vestígios termo-altera-
dos recolhidos nas unidades 1, 2 e 3 dos quadrados O/P-7/8 e Q-8/9 permitiram evidenciar 
15 unidades de remontagens entre um total de 265 testemunhos de combustão. Como no 
caso anterior, o conjunto é caracterizado por uma proporção extremamente baixa de remon-
tagens que pode ser explicado pela intervenção dum processo de reutilização relacionado 
com a área não escavada ou em consequência dum processo erosivo detectado em sonda-
gens efectuados a cotas mais baixas onde foi constatada uma residualização dos vestígios de 
maior tamanho e a consequente deslocação dos elementos de módulos reduzidos por pro-
cesso aluvial. 
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FIG 5.2.3-10 – Cardina I. U.E. 4, U.A.10 e U.E. 4b, representação das relações espaciais estabelecidas com base nas remontagens 
entre elementos termofracturados e lascados. 
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5.2.4. Informações espaciais obtidas com base nas remontagens da indústria de pedra lascada
THIERRY AUBRY | FRANÇOIS XAVIER CHAUVIÈRE | JORGE DAVIDE SAMPAIO

Olga Grande 4

As informações obtidas com base nos elementos termo-alterados e os restos de actividade de 
talhe permitem determinar os seguintes aspectos:

• A deslocação de elementos pétreos no sentido oposto da vertente e em direcção aleató-
ria (Figs. 5.2.4-1 e 5.2.4-2), correlativamente com a orientação aleatória dos elementos 
pétreos alongados (cf. Fig. 5.2.2-6), argumentam que os processos de sedimentação e 
pedológico posteriores ao abandono dos vestígios, não tiveram um impacto passível de 
alterar fundamentalmente a localização espacial dos elementos de módulo superior ao 
centímetro;

• Regista-se uma predominância espacial das actividades de talhe, realizada sobre seixos 
de quartzito e de quartzo, com vista à produção de lascas, numa área localizada a Sudo-
este da estrutura 3 (Figs. 5.2.4-2 e 5.2.4-3);

• A aplicação do método das remontagens às diversas categorias de vestígios revelou com-
portamentos distintos e, provavelmente, separados num curto espaço de tempo entre as 
deslocações de produtos talhados e dos termoclastos. De entre as várias lascas produzi-
das junto à estrutura 3, os exemplares mais espessos e largos terão sido seleccionados e 
levados para junto das estruturas 1, 2 e 4, onde foram abandonados. Esta deslocação de 
elementos de pedra lascada é inversa ao sentido das deslocações de elementos termo-
alterados anteriormente referidas. Esta observação, em correlação com o esquema crono-
lógico de utilização das estruturas, permite avançar a hipótese em que o funcionamento 
das estruturas 1, 2, 3, correspondeu à mesma fase de utilização dum espaço de cerca de 
50 m2, durante a mesma passagem. O funcionamento destas estruturas pode ser consi-
derado como “contemporâneo” com base nas definições de Cziesla (1990). Contudo, o 
problema da avaliação da duração desta fase de utilização “contemporânea” do mesmo 
nível de ocupação foi colocado em estudos anteriores (Baffier & al., 1982) e diversos 
critérios foram avançados para o tentar precisar. Estes são baseados na quantificação do 
tempo mínimo necessário para a confecção da utensilagem em pedra, da caça dos ani-
mais avaliada com base nos restos preservados e nos padrões de repartição dos vestígios, 
com tendência a ser mais difusa e mais afastada das estruturas de combustão com o 
prolongamento da estadia. No caso concreto, a confecção da totalidade da utensilagem 
em pedra, sem qualquer intervalo, poderia ser efectuada em menos de 10 horas por uma 
única pessoa.

• É impossível avaliar o efectivo de pessoas que utilizaram este espaço, bem como a inte-
gração dos utensílios em actividades que implicam testemunhos que não se conserva-
ram. Ao considerar-se que o investimento efectuado na deslocação dos elementos pétreos 
(centenas de quilos de blocos de quartzo e de lajes de granito deslocados) e a sucessão 
de, pelos menos duas fases de utilização da estrutura 1, que atingiu temperaturas supe-
riores a 4000, podemos eliminar duas soluções extremas: duma utilização deste espaço 
durante uma estadia de menos de um dia e duma acumulação de vestígios resultantes 
de actividades efectuadas durante várias semanas ou meses, que teria provocado uma 
estruturação menos clara do padrão espacial de reutilização e recorrente das deslocações 
dos vestígios.
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FIG. 5.2.4-1 – Olga Grande 4, U.E. 3, densidade de distribuição dos vestígios de pedra lascada por categorias 
petrográficas, quartzito, cristal de rocha e quartzo.
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• A associação entre pequenas lascas de sílex rubefactas e as estruturas constituídas por 
lajes de granito (E-2 e E-4) revelam que as últimas terão funcionado no próprio local 
onde foram encontradas ou que as esquírolas de sílex foram deslocadas, associadas a 
carvões ou a cinzas, no mesmo processo responsável pela deslocação de elementos alte-
rados pelo fogo, de menos de 5 cm.

• A ausência de padrões de repartição resultantes dum “efeito de parede”, que poderia 
ser detectado na análise da orientação das relações espaciais evidenciadas pelas remon-
tagens (Fig. 5.2.4-2) e do padrão de tipo “centrípeto” (Staper, 1987, 1990) assinalado 
na periferia das estruturas de combustão e na totalidade das deslocações, não fornece 
nenhum argumento para a existência dum abrigo construído no local (Binford, 1983; 
Julien & al., 1988; Staper, 1987, 1990). Contudo, como foi argumentado em resposta 
à proposta de Staper para a sua interpretação em relação ao sítio de Pincevent (como 
uma ocupação ao ar livre, sem protecção), tal é construída e estabelecida sob os dados 
da repartição espacial dos vestígios, não sendo, por isso, possível, no caso concreto, eli-
minar completamente a hipótese da existência de uma estrutura de protecção, que fosse 
leve, e de fácil e rápida remoção (em função das intempéries e da direcção do vento). 
Tal facto é, aliás, sugerido a partir do registo de algumas recorrências da deslocação de 
direcção perpendicular à maior inclinação da vertente, no eixo Norte/Sul, no limite entre 
os quadrados T e U-14/16 e na mesma direcção na periferia marcada por uma linha de 
blocos, a Oeste das estruturas 3 a e 3b.

FIG. 5.2.4-2 – Olga Grande 4, U.E. 3, relações espaciais estabelecidas com base nas remontagens entre vestígios de pedra lascada e 
elementos termofracturados durante a utilização nas estruturas de combustão.  
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Cardina I

No caso das unidades estratigráficas da base da unidade 4 do sítio de Cardina I, a escolha 
metodológica da não documentação em três dimensões duma selecção aleatória dos vestígios, 
permite evidenciar os seguintes factos: 

• Uma correspondência entre os limites da depressão observada na U.E. 5, de origem 
natural ou antrópica, com o limite em planta, definido pela diminuição nítida da den-
sidade dos diversos tipos de vestígios e de repartição dos elementos pétreos de mais de 
5 cm (Figs. 5.2.2-18 e 20). Um tal padrão pode ser explicado, numa primeira hipótese, 
por um processo de acumulação de natureza geológica, de deslocação por gravidade dos 
elementos mais pesados em direcção à base da depressão ou, numa segunda, como o 
resultado da reutilização dum mesmo espaço escavado ou escolhido, e delimitado por 
uma parede construída. A repartição dos vestígios da camada 4/unidade artificial 10 e 
4b e o diagrama de orientação dos elementos alongados (cf. Fig. 5.2.2-18) indicam duas 
direcções de orientação preferenciais em correspondência nas duas unidades estrati-
gráficas. Este facto indica que os elementos foram objecto duma deslocação por um 
processo natural. Todavia, estas duas direcções não correspondem à maior inclinação 
dos terrenos, mas poderiam resultar dum processo natural de orientação dos elemen-
tos alongados no sentido das inclinações de maior pendor dos limites da depressão do 

FIG. 5.2.4-3 – Olga Grande 4, U.E. 3, proposta de interpretação da organização espacial das actividades.
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topo da unidade 5. A análise micromorfológica efectuada por M. Bergadà não revelou 
nenhum índice de deslocação em massa ao longo duma vertente e a reorientação dos 
elementos pétreos só pode corresponder a uma movimentação de pequena amplitude. 

• A repartição de vestígios (cf. Figs. 5.2.2-18 e 20) não corresponde aos padrões de distri-
buição interpretados por Stapper (1989, 1990), como a repartição de vestígio que resulta 
duma ocupação ao ar livre. Neste caso, os “Drop Zone” e “Toss Zone” apresentam um 
limite difuso. Um dos argumentos utilizados para demonstrar o carácter “permanente” 
ou semi-permanente duma ocupação é a detecção de uma evacuação sistemática dos 
restos de combustão com o preenchimento pétreo, e dos elementos de maior tamanho, 
que não é detectado nas ocupações curtas onde as fogueiras não são “limpas” (Yellen, 
1977, In: Leesch, 1997). A taxa extremamente baixa de remontagem entre elementos 
termo-alterados em comparação com os outros níveis de ocupação analisados é um fac-
tor que, no nosso entender, não pode sustentar de per si uma avaliação da duração efec-
tiva da ocupação, mas, permite como já referido no Capítulo 5.1.2, eliminar a hipótese da 
acumulação dos vestígios como resultado duma ocupação curta. Todavia, esta repartição 
pode corresponder a todas as soluções intermediárias entre uma sucessão de numero-
sas reocupações de curta duração do mesmo local, ou a ocupações intermitentes dum 
espaço construído, preparado para ser ocupado de modo semi-permanente.

• A localização “central” da estrutura em fossa dos quadrados M-15 e M-16 em relação à área 
de repartição dos elementos pétreos (cf. Figs. 5.2.2-18 e 20), interpretada por M. Bergadà 
como um a estrutura de combustão, corresponde ao esquema que foi definido com base 
nas observações etnológicas (Binford, 1977, 1983) e no caso dos sítios arqueológicos onde os 
vestígios foram interpretados como o resultado da constituição de um habitat construído.

Diversos estudos e publicações em torno da discussão sobre a demonstração da existência, 
ou não, de estruturas construídas nos níveis de ocupação de ar livre do Magdalenense na bacia 
de Paris, na Holanda e na Alemanha, não chegaram a consenso (Binford, 1983; Staper, 1987; 
Audouze, 1987, 1990; Julien & al., 1988). 

No estado actual da escavação, se os argumentos obtidos pela intervenção numa área res-
trita destes níveis de ocupação datados do Gravettense final parecem de facto indicar a existência 
duma estrutura de morfologia circular ou oval, a confirmação desta proposta passa necessaria-
mente pela documentação numa maior extensão. Esta intervenção poderia admitir a exclusão 
definitiva da hipótese duma acumulação artificial dos vestígios por um processo natural e obter 
os dados necessário para estabelecer a relação espacial e ainda uma eventual detecção de outras 
unidades da mesma organização espacial.

Qualquer que seja a hipótese aceite, nenhum sítio conhecido na Península Ibérica e atri-
buível ao Gravettense, apresenta um padrão de repartição dos vestígios semelhante a este. É, de 
facto, necessário procurar sítios noutros contextos geográficos, de forma a poder estabelecer-se 
uma organização espacial análoga. Em França, o sítio de La Vigne Brun, conhecido também 
como le Saut-du-Perron, ocupa uma plataforma sobranceira ao rio Loire. As escavações realiza-
das numa intervenção de emergência no fim dos anos 70 e no início da década de 80, revela-
ram um conjunto de estruturas que ocupam depressões ovais, de cerca de 3/4 m de diâmetro e 
40 cm de profundidade, rodeadas por blocos de granito e preenchidas por blocos de menor 
porte, em associação com uma indústria lítica gravettense (Combier & al., 1982). Estas uni-
dades foram interpretadas como vestígios de habitat, de tipo cabana, instalada em depressões 
artificiais, e comparadas a vestígios encontrados em níveis de ocupação gravettenses, na actual 
República Checa, em Dolní Věstonice, habitat n.0 II, Pavlov, habitat n.0 VIII, Ostrava-Petřkovice 
(Klima, 1963) ou na Ucrânia e Sibéria do Sul, em Mezhiritch, Malta (Gerassimov, 1958).
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5.3. Premiers indices d’utilisation de roches métamorphiques pour la fabrication 
d’outils au Magdalénien    THIERRY AUBRY

ABSTRACT  Are reported several tools made of schist, recovered in Magdalenian levels of Cardina I, Olga 

Grande 4 and Fariseu, revealing the use of this local raw material for different functions. 

L’utilisation des différentes variétés pétrographiques de roches métamorphiques du Côa, 
comme matière première pour la fabrication d’outils a été avancée en 1997 (Aubry & al., 1997, 
p. 180). Un fragment de schiste appointé par raclage a été trouvé sur le site de Cardina I, dans 
l’unité stratigraphique 4, U.A. 4 du carré Q-15B, soit dans un contexte attribué à une phase 
supérieure ou finale du Magdalénien (Fig. 5.3-1, n.0 1). Cet objet de 52,4 mm de longueur, pour 
un diamètre maximal de 5,9 mm, n’est pas confectionné dans la roche qui constitue le sous-sol 
du site mais il peut, par ses caractéristiques pétrographiques, être rattaché aux roches métamor-
phiques de la formation Desejosa qui affleure quelques km en aval (cf. Chapitres 2 et 7.3).

FIG. 5.3-1 – Fragments d’outils en schiste provenant des occupations magdaléniennes de la vallée du Côa, 1 : Cardina I, Q-15B, 
U.E. 4 U.A. 4, 2 : Cardina I, O-15C U.E. 4 U.A. 6, 3 : Olga Grande 4, A’-17A U.E. 2A U.A. 1 base, 4 : Olga Grande 4, T-16 
U.E. 1, 5 : Olga Grande 4, A’-17C U.E. 2A U.A. 2.
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Un examen à la loupe binoculaire montre que les faces raclées ne sont pas planes, mais 
composées d’une suite de zones concaves et convexes qui s’adaptent à la morphologie irrégulière 
du support brut, indiquant ainsi l’utilisation probable du bord d’un outil fait dans une roche 
siliceuse plus résistante, plutôt qu’un raclage de régularisation sur une surface rugueuse.

La forme générale, peu régulière, de cet outil dont les derniers millimètres de l’extrémité 
sont manquants, évoque plutôt une utilisation pour le perçage, comme poinçon ou alêne que 
celle d’armature axiale de sagaie. 

Depuis la découverte de ce premier indice d’utilisation et du déplacement d’outil ou de 
roche métamorphique, un second objet a été trouvé sur le même site dans l’U.E. 4, U.A. 6 du 
carré O-15C (28,44 x 6,5 x 2,44 mm, Fig. 5.3-1, n.0 2), en association stratigraphique avec les 
deux structures de combustion, dans un contexte magdalénien qui reste à préciser (cf. Cha-
pitres 5.1.2 et 6.2). Ce fragment porte des traces de raclage sur ces deux faces et sa tranche. Il 
possède sur toute sa surface une teinte brune rouge qui témoigne de sa chauffe. L’état frag-
mentaire de la pièce ne permet pas de proposer une fonction. Néanmoins, sa gracilité n’est, 
là encore, pas en faveur d’une utilisation comme armature de projectile.

La fouille du site d’Olga Grande 4, dans un contexte granitique (cf. Chapitre 3.2.4), a per-
mis de mettre en évidence plusieurs pièces en schiste, matière première disponible à 1 km 
du site. 

Un premier fragment (Fig. 5.3.-1, n.0 4) de 58,22 x 24,04 x 6,14 mm, provient de l’unité 
stratigraphique 2a (U.A.1 base) du carré A’-17A, associé à des vestiges lithiques attribuables 
au Magdalénien supérieur. L’une des faces montre qu’il s’agit d’un galet allongé, dont les 
bords portent des traces du raclage qu’il l’a appointé. La face opposée, porte un reste d’usure 
alluviale dans son centre, le reste de la surface est couvert de négatif d’un raclage généralisé. 
La pièce est fragmentaire, interrompue par une cassure nette, transversale à son axe 
d’allongement. La teinte brune rougeâtre de toute sa surface révèle une chauffe.

Un autre fragment, provenant malheureusement de l’unité stratigraphique superficielle 
remaniée par les travaux agricoles, peut être rapproché morphologiquement (Fig. 5.3-1, n.0 3). 
Il mesure 42,67 x 8,68 x 4,75 mm. Il ne présente pas d’indice de chauffe, mais les mêmes tra-
ces de raclage et plages roulées du galet plat utilisé. En outre, l’une des faces porte des inci-
sions obliques, modalités connue sur les partie proximales de pointes en matières dures ani-
males du Magdalénien, comme procédé d’amélioration de la fixation des armatures sur les 
hampes, sur bois de renne (Allain & Rigaud, 1986, 1989) et sur bois de cerf au Portugal (Car-
doso & Gomes, 1994; Chauvière, 2002). La cassure transversale possède une languette vers 
la face opposée aux stries et la cassure longitudinale est nette.

Un troisième fragment de schiste de ce site (Fig. 5.3-1, n.0 5), de forme quadrangulaire 
(50,37 x 10,82 x 4,66 mm), ne porte pas de trace de façonnage. Une de ses faces est plus lisse 
et usée que les autres. Elle pourrait correspondre au reste d’une surface légèrement roulée 
d’un galet ou une portion d’affleurement soumis à l’altération météorique. L’une des extrémi-
tés est chauffée et porte des esquillements. Celle qui lui est opposée possède une cassure en 
languette. Ce morceau pourrait correspondre à une matrice prête à être façonnée, comme 
cela a été proposé pour les ébauches de pointes de projectiles en bois de renne du Magdalé-
nien Moyen de la grotte de La Garenne (Chauvière & Rigaud, 2008) plutôt qu’à un objet 
façonné qui aurait été affecté par des cassures sur toutes ses faces.

La morphologie du premier exemplaire trouvé à Olga Grande 4, de section semblable à 
plusieurs pièces confectionnées en bois de cerf provenant des niveaux d’occupation magda-
léniens de la grotte de Caldeirão (Chauvière, 2002) et la typologie des cassures nous ont 
immédiatement suggéré une utilisation comme objet perforant, fixé axialement sur une 
hampe et utilisé comme projectile. Cependant, une telle interprétation fonctionnelle s’opposait 
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à une apparente fragilité suggérée par la schistosité propre à la matière première. Pour savoir 
si cette contradiction était fondée, nous avons initié des expérimentations, passant par la con-
fection de copie, de leur montage et de leur usage comme armature axiale de projectile, à par-
tir des différentes variétés de schistes régionaux, prélevé en place sur les affleurements, ou 
sous forme de galet. 

Les résultats préliminaires obtenus lors de tirs expérimentaux sur des cibles en bois, en 
faisant varier les paramètres de largeur et de poids de la hampe et de l’emmanchement nous 
ont déjà révélé une étonnante résistance des pointes expérimentales qui va à l’encontre de 
l’impression initiale et nous a poussé à exposer ces premiers résultats qui feront l’objet de tra-
vaux complémentaires.

Un total de 10 séries d’expérimentations avec des pointes confectionnées sur des roches 
métamorphiques issues des trois principales formations géologiques régionales, récoltés en 
place ou sous forme de galet, n’ont pas révélé un comportement distinct en fonction de la 
matière première. Plusieurs phases de réfection de la pointe lithique et d’utilisation comme 
armature axiale de projectile, nous ont permis d’observer une majorité de cassures en languet-
tes ou en forme d’épis, localisées dans le premier centimètre des extrémités distales et basales 
des pointes. Moins fréquemment, nous avons obtenu des cassures transversales nettes dont 
d’aspect est semblable à celui des objets archéologiques (Fig. 5.3-2). Cependant, aucune cas-
sure longitudinale du type de celle du deuxième fragment d’Olga Grande (Fig. 5.3-1, n.0 4) n’a 
été observée lors des tirs expérimentaux.

A l’instar des observations faites sur les pointes de sagaie en bois de cervidés (Allain & 
Rigaud, 1986, 1989; Pettilon, 2006) l’influence du mastic et de la ligature sur la morpholo-
gie des cassures transversales semble apparaître comme un facteur important pour ce type de 
matériel, malgré l’existence de plans de discontinuité naturels différents (Fig. 5.3-2). Néan-
moins les premières expérimentations ne permettent pas d’établir une relation entre la loca-
lisation des cassures et les limites de la ligature ou du mastic. 

FIG. 5.3-2 – Cassure nette obtenue lors de l’un des tirs expérimentaux effectués avec une réplique des pointes en schiste de Olga 
Grande 4.
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Malgré de fortes présomptions, ces premières observations expérimentales ne sont pas 
suffisantes pour pouvoir démontrer définitivement l’utilisation du schiste pour la fabrica-
tion d’armature axiales de projectile et n’explique pas complètement la localisation des cas-
sures transversales et le mode d’obtention de cassures longitudinales perpendiculaires aux 
faces de la pointe. Ces questions feront l’objet de nouvelles expérimentations dans le cadre 
du programme de recherche expérimental du Parque Arqueológico do Vale do Côa. Etant 
donnée l’originalité de la matière première utilisée et les conclusions qui se révèlent contrai-
res à notre impression première, il nous a semblé important d’exposer ces résultats prélimi-
naires.

Un objet découvert en 2005, dans le niveau d’occupation du Magdalénien final du site 
de Fariseu, nous révèle un autre type de transformation et probablement de fonction. Il s’agit 
d’une plaquette quadrangulaire en schiste local de la formation Desejosa de 23,9 x 5,5 x 2,2 
cm, dont un bord a été modifié volontairement par des encoches régulièrement espacées 
(Fig. 5.3-3). Un examen tracéologique effectué par M. Araújo, n’a pas permis de détecter de 
trace d’utilisation qui se soit conservée. Néanmoins, en l’absence de référentiel expérimental, 
l’hypothèse de son utilisation sur un matériel tendre, animal ou végétal qui n’aurait pas lais-
sée de trace ne peut être écartée.

FIG. 5.3-3 – Fariseu, U.E. 4, plaquette en 
schiste local, dont l’un des tranchants a 
été volontairement denticulé.


