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um córtex calcaro-arenítico claro, espesso 
(cerca de 1 cm). A matéria-prima é escura 
(código de cor Munsell: 7.5R3/0 “very dark 
grey”), e opaca. As lascas mais finas são 
translúcidas. Apesar de apresentar um grão 
muito fino e uma boa aptidão ao talhe, a exis-
tência de muitas diáclases apenas permite a 
produção de pequenos artefactos. Nas inclu-
sões observadas com lupa binocular identifi-
cam-se óxidos de ferro. As descontinuidades 
tectónicas são preenchidas por mosaicos de 
carbonato calcítico, posteriores à silicifica-
ção.

Uma das amostras foi objecto de uma 
análise microscópica. O constituinte princi-
pal é um mosaico de microquartzo (80%) 
que aparece como mosaico euédrico, e de 
tipo blocky de megaquartzo na porosidade 
(10%). O quartzo fibroso é raro (5%), de tipo 
length-fast, em forma de leque formado por 
fibras, algumas das quais helicoidais.

Os constituintes não siliciosos são 
muito raros (5%). Só foi observado a pre-
sença de mosaicos constituídos por cristais 
de calcite alterados por contacto de tipo côn-
cavo/convexo. Confirma-se a existência de 
carbonato calcítico posterior à silicificação 
em preenchimento das fissuras. O restos 
dos elementos não siliciosos é constituído 
por alguns criptogrânulos de óxidos de ferro 
(hematites?).

B.2. Silicificações nos calcários dolomíticos das camadas de Coimbra - J1 

Os calcários dolomíticos da área de Coimbra (Fig. 5.1.1-8) e fácies silicificados associados 
foram atribuídos ao Hetangiano superior descrito por Choffat (1903). Os sílices recolhidos 
por este autor durante a descrição do corte de referência na localidade de Coselhas e uma 
selecção de amostras recolhidas durante as prospecções efectuadas com este objectivo foram 
estudados em lâmina delgada por Soares de Carvalho (1946). 

B.3. Silicifição no Toarciano (J1
ab)?

Foi assinalada a presença de sílex nos calcários margosos, cinzento-claros, intercalados 
com margas, observados na parte superior da sondagem efectuada em Monte Real (Fig. 5.1.1-
8) (Manupella & al., 1978). A prospecção da área, não nos evidenciou sílex nos afloramentos 
actualmente acessíveis

FIG. 5.1.1-8 – Mapa de localização das fontes primárias de sílex 
amostrada nas formações miocénicas (Mc), hetangianos (Tj 
e J1) e descrito no Toarciano (J1).
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B.4. Silicificações do limite Bajociano/
Batoniano - J2

ab

Os calcários do limite Bajociano/Bato-
niano apresentam silicificações em diversas 
áreas da Orla Meso-Cenozóica (Figs. 5.1.1-7 e 
5.1.1-9).

Sílex dos calcários de Ançã - J2ab.5
No primeiro grupo de afloramentos de 

calcário micríticos, denominados de Ançã 
(J2ab, Fig. 5.1.1-9, J2.5, 8/10), localizado apro-
ximadamente entre Ançã (no limite Este) e 
Arazede (no limite ocidental) a existência de 
sílex em nódulos que podem ultrapassar os 
50 cm, foi constatada durante os vários levan-
tamentos geológicos (Gomes, 1898; Barbosa 
& al., 1988). Estas silicificações, colectadas in 
situ ou em posição secundária são afectadas 
por uma epigenia tardia que melhorou a sua 
aptidão para o talhe. Foram utilizadas durante 
o Paleolítico Médio, o Paleolítico Superior, o 
Mesolítico e a Pré--História Recente (Almeida 
& al., 2007).

Quatro amostras foram analisadas 
macroscopicamente. Trata-se de um sílex 
opaco, de grão fino, e com uma superfície de 
fractura lisa. Apesar da sua textura heterogé-
nea, apresenta uma boa aptidão para o talhe. 
Quando apresenta córtex, este é de natureza 
calcária e cor branca, poeirento ao toque, e 
rolado. A sua espessura é inferior ao milíme-
tro, e apresenta um contacto regular e nítido com a massa siliciosa. A cor das amostras, de 
tonalidade cinzenta esbranquiçada, bem como o seu aspecto geral, não parecem ser as origi-
nais mas o fruto de uma exposição às intempéries. Uma observação com lupa binocular com 
um forte poder de aumento, permitiu observar a presença de restos esqueléticos de espículas 
de esponjas siliciosas de tipo monoaxónica e uma secção de foraminifero, provavelmente aglu-
tinado (bêntico?). Macroscopicamente foi possível evidenciar a presença de patinas ferrugino-
sas que resultam da sua posição secundária.

A amostra J2ab.5-1 foi analisada de um ponto de vista microscópico. A textura principal 
é constituída por um mosaico de criptoquartzo (90%). Não foi detectada a presença de 
mosaico de megaquartzo, nem de opala. Os mosaicos de microquartzo, de extinção ondu-
lante, são raros e preenchem a porosidade de elementos esqueléticos muito alterados (secção 
de bivalves?). As evidências de quartzo fibroso são também muito reduzidas sob a forma de 
esferulitas de distribuição aleatória na amostra. Trata-se de calcedónia da variedade length-
fast, característica dos ambientes de formação carbonatados.

A componente não siliciosa principal é a micrite (10%). Foram determinados várias 
secções de bioclastos (foraminíferos). Estes apresentam os tests silicificados por mosaicos 

FIG. 5.1.1-9 – Mapa de localização das fontes primárias de 
sílex amostradas no limite Bajociano/batoniano (J2) e no 
Oxfordiano (J3).
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de criptoquartzo com a porção central de micrite preservada. Os outros elementos esquelé-
ticos determináveis são constituídos por espículas siliciosas de tipo triaxónica. Por último, 
aparecem alguns quartzos terrígenos arredondados, distribuídos de maneira aleatória pela 
superfície da amostra. Esta não contém óxido de ferro nem testemunhos de ambiente eva-
porítico.

Esta amostra pode ser atribuída a um depósito carbonatado formado em ambiente 
marinho. 

Silicificações nos calcários do limite Bajociano/Batoniano da Serra de Sicó/Alvaiázere
No mesmo nível estratigráfico (J2ab), os afloramentos de calcários micríticos localizados 

entre Soure Condeixa-a-Nova (23-A Pombal, Fig. 5.1.1-9, J2.1) e numa pequena área perto de 
Albarrol, distante de 2 km de Ansião (Coutinho, 1986) (Fig. 5.1.1-9, J2.7), apresentam silicifi-
cações sob a forma de nódulos, geralmente arredondados que foram descritos como “cere-
bróides”, por lembrar as circunvoluções cerebrais (Pereira, 1903).

Estas silicificações, apesar da fraca qualidade para o talhe, foram exploradas durante 
todas as fases da Pré-História, maioritariamente colectadas sob a forma de pequenos nódu-
los, em posição secundária (Aubry & al., 2001).

Silicificações da Serra dos Candeeiros
As silicificações da base dos calcários micríticos e biomicrites de Chão das Pias (J2cp, 

Fig. 5.1.1-9, J2.6), atribuídas ao Bajociano médio e superior sob a base da fauna de amonites 
(Ruget-Perrot, 1961) podem atingir os 70 cm de “eixo maior”. Por exemplo, as morfologias 
sui generis (piriformes, tubulares, esferoidais, superfície externas lisas botrioidais) e, nal-
guns casos o aspecto interno semelhante a estruturas estromatolíticas (Carvalho, Manupella 
& Machado, 1998) confere (ou conferia …) a estas ocorrências interesse didáctico e singulari-
dade como objecto natural da paisagem local, actualmente quase “extinto” (Manupella & al., 
2000, p. 91). Este nível de silicificação é considerado por estes autores como uma referência 
litostratigráfica que permite uma correlação com os afloramentos mencionados anterior-
mente. 

A verificação no terreno levou à recolha de silicificações, de cor cinzenta-clara, com 
zonas concêntricas, sob a forma de grandes nódulos esferoidais, in situ nos calcários micrí-
ticos. As amostras recolhidas evidenciaram um grão grosseiro e muito fraca aptidão para o 
talhe. 

B.5. Silicificações nas formações oxfordianas - J3cm

Os calcários atribuídos ao Oxfordiano médio a superior (Fig. 5.1.1.7 e Fig 5.1.1-9) eviden-
ciam silicificações nos afloramentos que pertencem aos maciços calcários da Serra dos Can-
deeiros e à Serra de Montejunto (entre Porto de Mós e Torres Vedras).

As silicificações de Moínho da Cabeça - J3.2
Na Serra dos Candeeiros, num dos cortes de referência para a descrição da sequência 

litoestratigráfica da formação Camadas de Cabaços (Moinho de Cabeça) (Manupella & al., 
2000, p. 57) (Fig. 5.1.1-9, J3.2) os nódulos de sílex estão associados a um nível de calcário 
micrítico argiloso e de calcário micro-esparítico.

Seis amostras foram descritas macroscopicamente. Estas são de cor cinzento-escuro, 
com variações de tonalidade dispostas em manchas ou bandas. As amostras são opacas, de 
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grão muito fino e com uma superfície de fractura muito regular, excepto numa das amostras 
(muito patinada). Todas conservam um córtex calcário rolado. A observação macroscópica 
com lupa binocular de forte aumento, permite estabelecer como característica principal uma 
textura heterogénea que conserva numerosos elementos bioclásticos. Estes são maioritaria-
mente constituídos por ostrácodos, secções de gastrópodes e em menor quantidade fragmen-
tos de algas (estas últimas muito alteradas).

Os elementos não esqueléticos são abundantes (cristais romboédricos de carbonato — 
calcita ou dolomite — que em alguns casos só preservaram a morfologia, com a parte interna 
completamente dissolvida. Em menor proporção existem criptogrânulos de óxidos de Ferro e 
restos de matéria orgânica amorfa.

Duas amostras foram examinadas microscopicamente. A primeira pertence a um frag-
mento da rocha carbonatada J3.2 e a segunda a uma amostra de sílex.

J3.2 corresponde à definição de um calcário micrítico, ligeiramente afectado pela silici-
ficação. Não se observaram cristais de megaquartzo, quartzo fibroso e opala. A textura sili-
ciosa principal é constituída por um mosaico de criptoquartzo (10%). O microquartzo apa-
rece de maneira residual, sob a forma de mosaicos blocky de cristais anédricos de extinção 
ondulante, como textura de preenchimento da porosidade no interior dos bioclastos (secções 
de ostrácodos).

O constituinte principal é a micrite (80%), acompanhada de secções de elementos bio-
clásticos carbonatados, algumas secções – provavelmente de bivalves –, e alguns ostrácodos. 
Estes últimos apresentam o seu interior total o parcialmente recoberta pelo mosaico de micro-
quartzo.

Não se detectou a presença de elementos detríticos, nem de formas evaporíticas.
Finalmente, entre os componentes não siliciosos destacam-se os óxidos de ferro (5%), 

sob a forma de criptogrânulos, isolados ou agregados, que se apresentam geralmente no pre-
enchimento de porosidade, que nesta amostra é relativamente alta (5%). 

Quanto ao sílex analisado microscópicamente, a amostra J3.2-b apresenta-se bem silici-
ficada. Os mosaicos de megaquartzo são residuais, sob a forma de mosaicos de tipo blocky de 
cristais anédricos de extinção ondulante, distribuídos aleatoriamente na superfície da lâmina 
examinada.

A textura siliciosa principal é um mosaico de tipo microquartzo (70%), que atinge a 
dimensão do criptoquartzo, disposto em mosaico de cristais anédricos de extinção ondulante. 
Em alguns casos, constata-se a existência de uma matriz de segunda geração de tipo blocky, 
em preenchimento da porosidade interna dos bioclastos, depois de uma primeira geração de 
cimento de calcedónia length-fast de tipo “rim”.

O quartzo fibroso representa cerca de 10% da textura, caracteriza-se por uma morfologia 
esferulítica incompleta, e por abanicos de fibras enfrentadas (aspecto botrioidal), em ambos 
os casos observam-se aspectos helicoidais. A calcedónia de tipo length-fast foi o único tipo 
identificado.

Os componentes não siliciosos constituem 20% do resto da amostra. Trata-se exclusiva-
mente de elementos carbonatados, principalmente de natureza mineral (romboedros de cal-
cita/dolomite). Em alguns casos só se conservou o molde do cristal que ocupa a porosidade. 
Foram identificados alguns cristais de esparite afectados por um processo de dissolução, 
mediante um contacto de tipo côncavo/convexo com a sílica.

Sob luz paralela adivinha-se secções de elementos bioclásticos, em geral muito mal con-
servados, com o interior silicificado. Estes correspondem a conchas de bivalves, espículas de 
tipo monoaxónicas, secções de ostrácodos e um provável gastrópode. O resto da porosidade é 
reduzido, resultante do preenchimento pela sílica fibrosa.
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Silicificações da Serra de Montejunto
Na formação de Camada de Cabaços localizada no flanco Sul da Serra de Montejunto, as 

silicificações estão associadas a calcários oolíticos ou micríticos com uma fauna de lamelib-
rânquios e braquiópodes (Zbyszewski & Ferreira, 1996; Bombarral 30-B: 36). Na região de 
Torras Vedras (a Norte do Rio Sizandro, Cabrito) a existência de silicificações de fraca quali-
dade foi constatada na mesma formação, associadas com fácies carbonatados oolíticos e micrí-
ticos. As amostra recolhidas revelaram-se muito hetererogéneas e de fraca aptidão para o 
talhe. 

Sílex de Azenha-Agroal - J3.1
A existência de sílex, nos calcários da área da ressurgência de Agroal, localizada a cerca 

de 10 km a norte de Tomar, na bacia do Rio Nabão, foi detectada durante a intervenção arqueo-
lógica efectuada no sítio de Lapa dos Furos, cavidade situada na margem esquerda deste rio 
(Zilhão, 1997). As nossas prospecções permitiram evidenciar, na parte mediana das bancadas 
que formam o canhão formado pelo último afluente da margem esquerda do Nabão (Fig. 
5.1.1-9, J3.3), antes da ressurgência do Agroal, a existência de nódulos e de níveis contínuos 
de sílex que podem ultrapassar os 50 x 50 cm, in situ nos calcários micríticos. Estes são siste-
maticamente afectados por uma rede de fracturas tectónicas que isolam pequenos blocos, de 
morfologia quadrangular. Destabilizados pela erosão das vertentes, existem em posição 
secundária, nas aluviões do Nabão.

Não existem levantamentos geológicos publicados para esta área e a descrição de Ruget-
Perrot (1961) baseia-se em levantamento de dois cortes localizados a Sul da ressurgência de 
Agroal, nas formações do Jurássico médio. Não obstante, as características petrográficas e 
paleontológicas dos calcários observados autorizam uma correlação com a formação de 
Cabaço e Montejunto (Jcm) da folha 27-A de Vila Nova de Ourém (Manupella & al., 2000), atri-
buída ao Oxfordiano e Kimeridgiano. 

Três amostras foram descritas do ponto de vista macroscópico. Observa-se a distribuição 
em manchas das tonalidades, bem como um aspecto opaco atravessados por fios translúcidos. 
O grão fino a muito fino, e a fractura regular conferem às amostras uma elevada aptidão para 
o talhe. A observação com lupa binocular a forte aumento permitiu evidenciar em todas as 
amostras enclaves isolados de criptogrânulos de óxidos de ferro e resíduos do carbonato origi-
nal de morfologias arredondadas que conferem ao material um aspecto “pontilhado”. O seu 
conteúdo micro-paleontológico é reduzido, constituído por raros restos esqueléticos em muito 
mau estado de conservação.

Do ponto de vista microscópico examinou-se apenas a amostra J3.1-1. Esta apresenta 
mosaicos de megaquartzo residual, distribuídos aleatoriamente na superfície das amostras. 
São pequenos mosaicos de tipo blocky de cristais anédricos de extinção ondulante. O quartzo 
fibroso (5%) é constituído exclusivamente por calcedónia length-fast, com diversas morfolo-
gias. O mais frequente é um cimento de primeira geração de tipo “rim” em preenchimento 
de porosidade seguido de uma segunda geração constituída por macroquartzo. Mais rara-
mente como textura única de cimentação de fissuras ou porosidade, surge sob a forma de 
fibras de aspectos botrioidais ou de esferulitas de contorno irregular.

A textura siliciosa principal é representada por um mosaico de microquartzo (90%), de 
tipo blocky e cristais anédricos de extinção ondulante, em alguns casos de criptoquartzo.

Nas componentes não siliciosas observam-se resíduos da calcite prévia à silicificação, de 
tipo micrítico (5%), e enclaves isolados com criptogrânulos de hematites.
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Silicificações da Ribeira de Sabacheira - J3.3b. 
A extensão das prospecções, até às margens da Ribeira da Sabacheira, o último afluente 

na margem direita do Nabão antes da ressurgência do Agroal, permitiu evidenciar nódulos de 
grande dimensão in situ nos calcários destabilizados nas vertentes (Fig. 5.1.1-9, J3.3). Estes 
afloramentos estão associados a uma quantidade considerável de vestígios talhados. 

Oito amostras foram objecto de uma descrição macroscópica. São amostras de sílex 
opaco, em lascas pouco espessas, com fios translúcidos que apresentam uma distribuição de 
cores pontilhada. O grão é muito fino e as superfícies de fracturas regulares. O material é de 
alta qualidade apesar da presença de elementos bioclásticos que podem provocar uma certa 
rugosidade. Quando presente, o córtex é de tipo calcário, branco e poeirento ao toque, e no 
caso de nódulos rolados mostra aspecto arenoso.

A textura observada a forte aumento é heterogénea/bioclástica, onde se destacam ele-
mentos esqueléticos fundamentalmente de gastrópodes, junto com restos fósseis de algas 
(um oogônio de carófita muito bem conservado) e uma forte proporção de secções de ostráco-
dos, geralmente em mau estado de conservação. Se observaram também ooides e partículas 
de carbonato de tipo micrítico. Destaca-se, na maioria das amostras, a ausência dos óxidos de 
ferro, já as inclusões negras são numerosas (matéria orgânica amorfa?), que revela uma con-
dição de deposição em condições anaeróbicas. Pode ser observado crescimento de tipo botrio-
idal de quartzo fibroso, associado com mosaicos de megaquartzo (preenchimento de porosi-
dade). A amostra J3.3b-7, parece corresponder a micro-fácies distinta, com poucos 
micro-fósseis. O conteúdo limita-se a raros fragmentos de algas, fragmentos de carbonato e 
pontuações negras. Observa-se uma maior presença de criptogrânulos de hematites (condi-
ções de maior oxigenação do sedimento?).

A descrição microscópica das amostras analisadas petrograficamente confirma as obser-
vações macroscópicas. Três lâminas delgadas deste conjunto foram analisadas, as amostras 
J3.3b- 3, J3.3b-6 e J3.3b-8.

A textura siliciosa principal das três amostras é um mosaico de criptoquartzo (entre 
60% e 80% da textura), até o microquartzo de tipo blocky e extinção ondulante. As texturas 
de megaquartzo ou são inexistentes (J3.3b-6), ou são residuais, como cimento de secunda 
geração que preenche a porosidade (J3.3b-3), ou as fissuras (J3.3b-8). Os maiores são cristais 
anédricos de tipo blocky e extinção ondulante. As texturas fibrosas do quartzo existem nas 3 
amostras. Só na J3.3b-3 a calcedónia alcança uma percentagem significativa (cerca de 10%), 
no resto das amostras a sua percentagem é baixa (5%). Em todas as amostras trata-se de cal-
cedónia de tipo length-fast, salvo na J3.3b-6, onde se documentou a associação de ambos os 
tipos de sílica fibrosa. As formas destas texturas fibrosas são variáveis. Documentam-se ver-
dadeiras morfologias esferulíticas em J3.3b-6, como texturas de preenchimento de porosi-
dade no interior de gastrópodes. Do mesmo modo, existem também formas botrioidais, ou 
pseudoesferulíticas, como textura de substituição do carbonato original dos elementos bio-
clásticos, ou como cimentos de tipo “rim” de primeira geração em preenchimento da poro-
sidade de gastrópodes ou fissuras. Nenhuma das amostras contém as formas opalinas da 
sílica.

Quando aos componentes carbonatados, a sua frequência oscila entre 15% e 20%. São 
maioritariamente constituídos por restos carbonatados (micrite), bem como de origem bio-
clástica (secções de gastrópodes de tamanho milimétrico e secções de caules de algas carófi-
tas), estes últimos em estado de conservação muito precária. Uma das amostras (J3.3b-6) 
apresenta uma textura residual de tipo oolítico em mau estado de conservação. A amostra 
J3.3b-8, apresenta também algumas secções de ostrácodos e algumas secções de bivalves, 
onde o carbonato original aparece substituído por sílica fibrosa.
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J3.3b- 3, J3.3b-6 e J3.3b-8.

A textura siliciosa principal das três amostras é um mosaico de criptoquartzo (entre 
60% e 80% da textura), até o microquartzo de tipo blocky e extinção ondulante. As texturas 
de megaquartzo ou são inexistentes (J3.3b-6), ou são residuais, como cimento de secunda 
geração que preenche a porosidade (J3.3b-3), ou as fissuras (J3.3b-8). Os maiores são cristais 
anédricos de tipo blocky e extinção ondulante. As texturas fibrosas do quartzo existem nas 3 
amostras. Só na J3.3b-3 a calcedónia alcança uma percentagem significativa (cerca de 10%), 
no resto das amostras a sua percentagem é baixa (5%). Em todas as amostras trata-se de cal-
cedónia de tipo length-fast, salvo na J3.3b-6, onde se documentou a associação de ambos os 
tipos de sílica fibrosa. As formas destas texturas fibrosas são variáveis. Documentam-se ver-
dadeiras morfologias esferulíticas em J3.3b-6, como texturas de preenchimento de porosi-
dade no interior de gastrópodes. Do mesmo modo, existem também formas botrioidais, ou 
pseudoesferulíticas, como textura de substituição do carbonato original dos elementos bio-
clásticos, ou como cimentos de tipo “rim” de primeira geração em preenchimento da poro-
sidade de gastrópodes ou fissuras. Nenhuma das amostras contém as formas opalinas da 
sílica.

Quando aos componentes carbonatados, a sua frequência oscila entre 15% e 20%. São 
maioritariamente constituídos por restos carbonatados (micrite), bem como de origem bio-
clástica (secções de gastrópodes de tamanho milimétrico e secções de caules de algas carófi-
tas), estes últimos em estado de conservação muito precária. Uma das amostras (J3.3b-6) 
apresenta uma textura residual de tipo oolítico em mau estado de conservação. A amostra 
J3.3b-8, apresenta também algumas secções de ostrácodos e algumas secções de bivalves, 
onde o carbonato original aparece substituído por sílica fibrosa.
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Os óxidos de ferro são pouco frequentes, aparecendo sob a forma de grânulos de tama-
nho criptocristalino e disseminados na superfície da lâmina de maneira aleatória. Na amos-
tra J3.3b-8, estes óxidos estão ausentes.

Finalmente, destaca-se a porosidade no interior de algumas das secções de gastrópodes, 
principalmente na amostra J3.3b-3, onde atinge cerca de 10% da superfície da amostra. 

Silicificações da Ribeira da Murta
A mesma situação, detectada por C. Gameiro, foi constatada em vários pontos localiza-

dos ao longo do troço final da Ribeira da Murta, perto do lugar de Barreiro, localizado cerca 
de 3 km a oeste da Gruta de Avecasta (Fig. 5.1.1-9, J3.4). Neste caso, a concentração dos nódu-
los é o resultado da acumulação nos depósitos detríticos que preenchem o topo afectado pela 
dissolução diferencial dos afloramentos calcários de idade oxfordiana. Foram encontrados 
esboços de núcleos tecnologicamente diagnósticos de uma exploração deste sílex durante o 
Neolítico Pleno ou Recente. 

B.6. silicificações do Cretácico superior

As formações carbonatadas atribuídas 
ao Cenomaniano superior apresentam silici-
ficações em diversas áreas da Orla Meso-
-Cenozóica Ocidental (Fig. 5.1.1-10). 

B.6.1. Silicificações de Cabeço Branco
(C2s.9)

Nos pequenos afloramentos calcários 
da região a Sul de Aveiro da formação 
Mamarrosa, atribuídas ao Cenomaniano 
(Colin & Lauverjat, 1974), os levantamentos 
geológicos não mencionaram a presença de 
sílex (Barboza, 1981). Todavia, a existência de 
sílex associado a esta formação já tinha sido 
detectada e publicada no final do século XIX 
(Gomes, 1898). Mais recentemente, foram 
localizadas diversas possíveis fontes de sílex 
(Fig. 5.1.1-10, C2s.9), durante trabalhos de 
prospecção e escavações arqueológicas 
(Silva, 2000). 

A verificação deste local, denominado 
Cabeço Branco, permitiu observar pequenos 
nódulos de sílex.

O conjunto analisado macroscopica-
mente é constituído por quatro amostras, 
sob a forma de lascas, com uma grande 
variabilidade de cor (patina?) que não evi-
denciam uma “cor tipo”. A distribuição das 

FIG. 5.1.1-10 – Mapa de localização das fontes primárias de sílex 
amostradas no Cenomaniano superior (C2s) e de fontes 
descritas na literatura (C2sB).
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cores de cada uma das amostras revela-se muito variável: homogénea (C2s.9-3); em bandas 
paralelas organizadas irregularmente, ou em função da morfologia do córtex (C2s.9-1). As 
quatro amostras apresentam um aspecto opaco, grão fino e superfícies de fractura muito 
regular que conferem aos materiais um boa aptidão para o talhe. Três das amostras apresen-
tam restos de córtex calcário, branco, de espessura <1mm e um limite claro entre a rocha e 
a silicificação. A observação com lupa binocular de grande aumento revelou a existência de 
inclusões constituídas por óxidos de ferro (hematites) com distribuição aleatória, bem como 
mosaicos de recristalização de macro-quartzo. As amostras apresentam evidências micro-
paleontológicas, como espículas de esponjas siliciosa monoaxónica, num estado de conser-
vação muito fraco (Cs2.9-1). Uma única amostra proporcionou várias secções de foraminífe-
ros (C2s.9-2).

As amostras analisadas petrográficamente são: C2s.9-1 e C2s.9-2. Em ambas, a textura sili-
ciosa principal é constituída por um mosaico de criptoquartzo que pontualmente é de tipo micro-
quartzo de tipo blocky e cristais anédricos com uma extinção ondulante (em preenchimento de 
porosidade?). Não foram detectadas texturas de macroquartzo e formas opalinas da sílica.

Os microfósseis estão bem representados por espículas de esponjas siliciosas de tipo 
monoaxónica que apresentam uma textura microscristalina.

No que respeita às texturas fibrosas do quartzo, estas são pouco frequentes e apresentam 
grande variabilidade entre as várias amostras. Na amostra C2s.9-1, detectaram-se morfologias 
esferulíticas de pequeno tamanho de tipo length-fast, bem como textura de substituição de ele-
mentos carbonatados de morfologias esféricas ou subesféricas (possíveis oólitos). Pelo con-
trário, na amostra C2s.9-2 as texturas fibrosas são do tipo length-slow, próprias de ambiente 
de sedimentação salina. Estas texturas, que parecem corresponder também com as de preen-
chimento da porosidade de partículas bioclásticas, apresentam morfologias esferulíticas de 
pequena dimensão. 

Em ambas as amostras a presença de componentes não siliciosas é muito importante 
(30% e 40% respectivamente). São componentes carbonatados prévios à silicificação que 
constituem uma textura oolítica relativamente bem conservada, onde se reconhece a pre-
sença de fragmentos bioclásticos esqueléticos e secções de ostrácodos e caules de algas caró-
fitas, alguns restos de bivalves, junto com elementos não identificados. Na amostra C2s.9-2, 
foi observada a presença de elementos detríticos distribuídos aleatoriamente pela superfície 
da lâmina. São grãos de quartzo terrígenos de morfologia subangulosa. A outra amostra não 
contém nenhum elemento terrígeno, mas criptogrânulos de hematites e possíveis pseudo-
morfos lenticulares de gesso.

Os afloramentos atribuíveis ao Cretácico superior, localizados entre Mealhada e Con-
deixa-a-Nova, foram objecto de um estudo petrográfico e paleontológico que não revelou a 
existência de sílex na totalidade dos cortes estudados mas de um nível de silcrete que consti-
tui o limite com a formação terciária de Taveiro (Callapez, 1992 e comunicação pessoal).

B.6.2 Silicificações do cenomaniano superior da Estremadura 

Uma proposta de reconstituição paleogeográfica para o Cenomaniano superior foi apre-
sentada (Callapez, 1998, 2001). Neste modelo, as fácies carbonatadas intrasparite, com silici-
ficações, aparecem localizados nos afloramentos do limite a oeste do eixo Nazaré/Leiria/Pom-
bal (Fig. 5.1.1-10), na área onde foram detectados os poucos exemplares de rudistas neste 
conjunto de afloramentos (Choffat, 1900; Crozaz-Galetti, 1971, 1979). Os calcários atribuídos 
ao Cenomaniano superior da região de Ourém, caracterizados por Hemiaster e Ceratostreon 
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são de sedimentação fortemente influenciada pela chegada de elementos terrígenos prove-
nientes do Maciço Hespérico, emerso a oriente.

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex de Caxarias (C2s.1) 
e de Caranguejeira (C2s.2) 
Os materiais analisados são provenientes de Caranguejeira (uma amostra recuperada 

nas proximidades do afloramento calcário) e de Caxarias (três amostras recolhidas em posi-
ção secundária nos conglomerados miocénicos, que originariamente corresponderiam ao 
sílex dos calcários do Cenomaniano que afloram na área). Macroscopicamente o aspecto é 
muito variável. A variabilidade de tonalidades e distribuição das cores não permite estabele-
cer uma “cor tipo”. As amostras são opacas, com uma tendência para ser translúcidas quando 
a lasca é pouco espessa. Apresentam um grão muito fino e uma superfície de fractura muito 
regular com uma excelente aptidão par o talhe. O córtex, em geral <1mm, é calcário, branco e 
“rolado” — como se deve esperar em amostras recolhidas em posição secundária —, com um 
aspecto poeirento ao toque. O limite entre a massa siliciosa e o córtex é progressivo e irregu-
lar. A observação com um lupa binocular permitiu evidenciar uma textura heterogénea com 
a presença de criptogrânulos de óxidos de ferro (hematites) distribuídos aleatoriamente pela 
superfície examinada, associados com macroquartzo. Do ponto de vista micropaleontológico, 
observam-se espículas de esponjas siliciosas de tipo monoaxónica.

Das amostras de sílex proveniente de Caxarias, três foram analisadas petrograficamente. 
Nestas, a textura principal é um mosaico de criptoquartzo, acompanhada de pequenos mosai-
cos de tipo blocky de cristais anédricos de macroquartzo com extinção ondulante. Esta aparece 
como cimento de preenchimento da porosidade, na textura principal (cimento de primeira 
geração), ou no interior de possíveis vestígios bioclásticos (moluscos?).

A única textura de calcedónia presente nas três amostras é a forma de elongação nega-
tiva, ou calcedonita, documentada sob formas botrioidais de preenchimento de porosidade 
no interior de elementos bioclásticos, ou com aspecto de esferulites. Todas as amostras con-
têem fragmentos de fósseis silíciosos muito mal conservados e uma das amostras (C2s.2) 
apresenta opala em processo de maturação.

No que respeita aos componentes não silíciosos destacam-se os elementos detríticos na 
maioria das amostras, principalmente constituídos por cristais de quartzo subarredondados 
e com vazios, tipo de quartzo que deriva de fontes de origem de baixa temperatura, que carac-
teriza os filões hidrotermais (Adam & al., 1984). O outro elemento detrítico a destacar são as 
micas de tipo moscovita. As três amostras analisadas apresentam uma textura residual de 
tipo oolítico, com um estado de conservação muito fraco. A formação destas silicificações 
pode ser localizada num ambiente marinho com fortes influências terrígenas.

A amostra de sílex proveniente de Caranguejeira que foi analisada microscopicamente 
apresenta percentagens de texturas microcristalinas e macrocristalinas similares aos documen-
tados nas amostras cenomanienses de Caxarias. A sílica fibrosa é também do tipo length-fast 
botrioidal e esferulítica, os fósseis de composição siliciosa aparecem muito alterados como 
alguns foraminíferos calcários. A principal diferença entre estas amostras está na menor per-
centagem dos elementos detríticos documentados na amostra de Caranguejeira que, como a 
amostra de Caxarias, apresenta uma textura residual muito mal conservada de tipo oolítica.

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex da Ribeira de Curvachia - C2s.10
Três amostras foram analisadas, sob a forma de lascas ou fragmentos de lascas. O mate-

rial pode ser descrito como um sílex opaco com algumas inclusões em fios translúcidos. 
A variabilidade de tonalidade e de distribuição das cores não permite definir uma “cor tipo”. 
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O grão e a superfície de fractura são variáveis. As três amostras apresentam restos de córtex 
calcário branco, de espessura geralmente > 1 mm, com um limite claro entre a massa siliciosa 
e a rocha calcária. Os principais elementos residuais observados com um lupa binocular são 
pontuações ou inclusões em forma de dendrite de óxidos de ferro, associadas com enclaves de 
carbonato no interior da massa siliciosa (manchas de tonalidade castanho claro de tipo micrite) 
e recristalizações de pequenos mosaicos de macroquartzo. As três amostras C2S.10-2/3 con-
têm restos micro-paleontológico em mau estado de conservação, espículas de esponjas silicio-
sas monoaxónicas e uma das amostras outros fragmentos bioclásticos indetermináveis. 

Uma única amostra foi analisada microscopicamente (C2s.10-2). A textura siliciosa prin-
cipal é constituída de quartzo criptocristalino (95% da textura observada), tendente pontual-
mente ao microquartzo de extinção fibrosa ondulante. Não foram detectados mosaicos macro-
cristalinos ou texturas de sílice fibrosa. Observou-se uma textura granular/perlítica de opala 
em estado de maturação em microquartzo possivelmente a partir da dissolução da sílica de 
radiolários, como indica a rocha analisada microscopicamente (correspondente à definição de 
radiolarita).

As componentes não silicisoso raros são resíduos carbonatados de tipo mineral (micrite), 
junto a alguns criptogrânulos de óxidos de ferro (hematites). Não foi constatada a presença de 
outro conteúdo micropaleontológico ou detrítico.

Nos afloramentos de calcários com rudistas, equivalente lateral da formação com equi-
nodermos de Ourém, situados entre Leiria (Gomes, 1898; Berthou, 1971, 1973) e Nazaré, as 
silicificações são sistemáticas e os elementos terrígenos, menos frequentes que nos sílex dos 
afloramentos localizados a norte de Ourém.

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex da Nazaré - C2s.3 e de Montes - C2s.4/6 
Quatro amostras analisadas, provenientes da localidade de Montes, foram recolhidas em 

posição primária (C2s.3/4), e uma em posição secundária (C2s-6). Três outras amostras reco-
lhidas em posição secundária nos sedimentos do Pliocénico foram também examinadas.

A amostra (C2s.3) corresponde a uma amostra da rocha calcária. 
Estas amostras apresentam uma distribuição de cor pontilhada, em bandas irregulares, 

ou paralelas ao córtex, onde a variação de tonalidade não permite estabelecer uma “cor tipo”. 
As amostras são todas constituídas por fragmentos de blocos, excepção feita à amostra C2s.6 
que corresponde a uma lasca. Todas mostram um aspecto opaco, excepto a amostra C2s.6 
com inclusões translúcidas em fios. O sílex é de grão fino, ou extremamente fino, com uma 
superfície de fractura perfeitamente lisa que lhe confere uma excelente aptidão para o talhe. 
As amostras apresentam pequenos restos de córtex de tipo calcário branco, geralmente poei-
renta ao toque, à excepção da amostra C2s.6 que possui um córtex rolado de cor vermelha, 
associado com uma alteração secundária. Os córtex pouco rolados e de espessura > 1 mm são 
observáveis no material nas amostras C2s.4 recuperadas in situ. As outras, apresentam carac-
terísticas mais variáveis, com córtex de espessura < 1 mm, mas que mostram sempre um 
limite nítido entre a massa siliciosa e o calcário. A observação com um grande poder de 
aumento com uma lupa binocular revela a presença de óxidos de ferro (hematites), sob a 
forma de grânulos isolados, ou de concentrações de criptogrânulos, que em alguns casos 
parecem sustentar a massa siliciosa. As recristalizações de mosaicos de megaquartzo são o 
outro tipo recorrente de inclusão, bem como os carbonatos; geralmente concentrados em 
manchas milimétricas e formas sub-arredondadas de cor creme. O conteúdo micropaleonto-
lógico, menos frequente, foi observado nas amostras C2s.6 e C2s.4-1 e 4. É constituído por 
espículas de esponjas siliciosas de tipo monoaxónica, muito alteradas e de uma única em 
forma de forquilha (Butler, 1961).
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A caracterização petrográfica da rocha calcária directamente associada com o sílex da 
amostra C2s.3-3, revelou uma dolomite microcristalina (Rosell, c.p.).

As amostras de sílex C2s.3-2, C2s.4, C2s.4-1 e C2s.6 foram analisadas petrografica-
mente.

Em todas as amostras a textura siliciosa principal é um mosaico de microquartzo que 
representa entre 70% e 90% da textura. A presença de texturas macrocristalinas documenta-
se unicamente na amostra C2s.6, sob a forma de pequenos mosaicos de cristais anédricos e 
de tipo blocky como cimento de preenchimento da porosidade de 2.a geração. A sílica de tex-
tura fibrosa é rara, excepto na amostra C2s.4-1 de tipo calcedonita. Não foram detectadas for-
mas opalinas. Em todas as amostras foram determinados fragmentos de esponjas siliciosas. 

As texturas carbonatadas têm uma representação variável nas amostras de frequências 
compreendidas entre 5 e 20%. Aparecem como resíduos de tipo esparite e micrite ou de tipo 
bioclástico como texturas peloidais muito mal conservadas, junto aos fragmentos bioclásticos 
(ostrácodos, bivalves). Não foi detectado nenhum elemento terrígeno e os óxidos de ferro 
(hematites) são raros, excepto na amostra C2s.6, que foi recolhida em posição secundária 
numa formação detrítica plistocénica rica em óxido de ferro.

Outros afloramentos do Cenomaniano 
Um outro conjunto de afloramentos da mesma formação localizado entre Alcanena e 

Rio Maior, constitui a origem dos sílices detectados e localizados em posição secundária, nos 
arredores da localidade de Rio Maior (Zilhão, 1997; Bicho, 1992; Marks & al., 1991; Thacker, 
2000; Skokler, 2002).

Uma prospecção nos calcários da mesma formação, na região de Runa, não revelou a 
existência de silicificação.

Ao contrário, os afloramentos do Cenomaniano compreendido entre Sintra, Oeiras, Lis-
boa e Alverca são ricos em rudistas e em fácies silicificados (Gomes, 1898). 

B.7. Silicificação do Miocénico - Mc

A formação de rochas siliciosas em bacias continentais endorreicas de idade miocénica 
é um facto frequente e de processos relativamente bem conhecidos na Península Ibérica 
(Bustillo Revuelta, 1976; Armenteros, 1986; Tarriño & Aguirre, 1997; Orti & al., 1997).

Três áreas foram prospectadas (Fig. 5.1.1.9):
A primeira, foi estudada em pormenor por Bustillo Revuelta (1976) e as rochas siliciosas 

foram objecto de uma atenção especial e de estudos em lâminas delgadas. Na sua subdivisão 
em três áreas: Norte (carbonatada), Este (gessiferra) e Oeste Centro (carbonatada e argilosa), 
só o limite Sudoeste desta área foi por nós prospectado e os cortes de Huescas e Rielves des-
critos neste trabalho foram amostrados (Fig. 5.1.1-11, RIE).

A existência de silicificação foi documentada em associação com argilas intercaladas em 
níveis carbonatados no Miocénico do Mapa Geológico n.0 52 (Talavera de la Reina), na região 
a Sudoeste de Talavera de la Reina. 

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex de Rielves (Ri)
Um total de sete amostras, recolhidas em posição primária e secundária, foram analisa-

das. Do ponto de vista macroscópico, as amostras colectadas perto da localidade de Rielves — 
de idade miocénica — caracterizam-se maioritariamente por uma distribução irregular da 
cor, com uma predominância das tonalidades acinzentadas (código das cores Munsell 10YR5:2 
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“grayish brown” ou 7.5YR6/0 “gray”). São silicificações geralmente translúcidas, com um 
grão fino e uma superfície de fractura lisa de textura heterogénea.

A aptidão para o talhe parece ser média ou alta, devido à presença no meio da massa sili-
cosa de pequenas geodes, vestígios de megacristais de quartzo, ou mais raramente de carbo-
nato cálcitico secundário.

A observação com um forte poder de aumento evidenciou a presença de pontuações de 
criptogrânulos de óxidos de ferro e de pseudomorfos lenticulares, provavelmente de gesso. 
Não foi constatada a presença de restos micropaleontólogicos. As amostras analisadas com 
córtex conservado são de tipo calcário branco, de espessura milimétrica e com um limite 
nítido e regular entre a massa siliciosa e a rocha carbonatada. 

Três amostras provenientes de Rielves foram analisadas microscopicamente (RIE.1-1, 
RIE.1-4 e RIE.2-2). São rochas sedimentares siliciosas cuja constituinte principal é um 
mosaico de criptoquartzo. A presença de megaquartzo documentada na amostra RIE.1-1 é 
rara nas outras amostras onde representa cerca de 2% da massa siliciosa. Este macroquartzo 
apresenta-se sob a forma de mosaicos blocky de cristais anédricos de extinção ondulante, que 
aparecem como cimento de segunda geração no preenchimento da porosidade. A raridade do 
megaquartzo indica uma relativa “juventude” das amostras analisadas, de acordo com a exis-
tência de texturas opalinas, em duas das amostras que não apresentam mosaicos deste tipo 
(RIE.1-4 e RIE.2-2). A quantidade de opala na segunda destas últimas amostras é sensivel-
mente mais alta (processo de maturação menos avançado?). As formas fibrosas do quartzo, 
documentadas na primeira amostra mencionada são de tipo calcedónia length-fast (10%) e nas 
outras lâminas são exclusivamente de tipo calcedónia length-slow (entre 5 e 20% respectiva-
mente), própria dos ambientes sedimentares evaporíticos. Em associação com os componen-
tes não siliciosos, destaca-se em todas as amostras a presença do carbonato original, tanto 

FIG. 5.1.1-11 – Mapa de localização de fontes primárias de sílex (Valdeparada, Rie.) e secundária (Mc-1,2 e Mu.1) no Miocénico e de 
grés do Paleocénico (Pa 1/4). 
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como resíduo da textura original como em forma de mosaico diagenético de tipo blocky de 
cristais de esparite, em processo de dissolução, como o indicam os contactos de tipo côncavo-
convexo observados entre os ditos cristais e a matriz siliciosa. A amostra RIE.2-2 mostra a 
presença de pseudomorfos lenticulares de cristais de gesso, substituídos por sílice fibrosa. 
Estes dados permitem definir o sedimento original como de tipo evaporítico (Plaziat, 1975) e 
a silicificação seria da categoria climática, gerada por um processo diagenético em ambiente 
sub-árido. Os elementos detríticos, raros, só foram observados nas amostras (RIE.1-4); o 
mesmo pode dizer-se dos óxidos de ferro observados unicamente na amostra RIE.1-1. A poro-
sidade das três amostras é globalmente muito baixa.

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex de Huescas
Um total de quinze amostras foi descrito macroscópicamente. O sílex é caracterizado 

pela presença de forma opalina da sílica com um aspecto lustroso “de cera” muito caracterís-
tico. A tonalidade predominante no conjunto é o verde (color Munsell 5YR 6:3 “pale olive”). 
Todavia algumas amostras recolhidas em posição secundária apresentam uma gama de cor 
mais larga (color Munsell: 10YR 4/3 “dark brown”). Estas matérias-primas são de grão muito 
fino e a superfície lisa. Sua aptidão para o talhe é média, dada a elevada porosidade e as nume-
rosas inclusões carbonatadas. A textura observada é heterogénea e a observação com um 
grande poder de aumento revela a existência de partículas esqueléticas. O córtex é calcário, e 
em geral, de aspecto arenítico, pouco rolado e de espessura milimétrica. O contacto entre a 
massa síliciosa e a rocha calcária é nítido mas irregular.

Uma única amostra de sílex de Huescas foi analisada microscopicamente. O principal 
constituinte da textura desta amostra é a opala, como já o evidenciava o aspecto macroscó-
pico. Os mosaicos de megaquartzo são ausentes e o criptoquartzo é raro. A textura opalina, 
como uma birrefringência com nicóis cruzados, parece ser do tipo opala CT (opala em pro-
cesso de maturação). Um outro elemento importante para destacar nesta amostra é a elevada 
porosidade (20%). Esta, bem como a grande quantidade da forma opalina, podem explicar 
porque sendo este material com uma aptidão boa para a aplicação da técnica da pressão, mas 
um material pouco resistente. Considerando o estudo de Bustillo (1976b, 1978) pensamos 
que podemos atribuir estes materiais a um ambiente sedimentar de bacia endorreica com 
precipitação química básica. Tratar-se-ia então de materiais siliciosos autigenéticos. Final-
mente, devem ser destacados dos dados microscópicos, a presença de determinados elemen-
tos residuais, que poderiam ser restos de tecidos vegetais. 

Estas mesmas silicificações foram encontradas em posição secundária nos terraços anti-
gos do Tejo, já em território português, na área de Salgueira (Vila Velha de Ródão) e de Sala-
vessa (Nisa) (Fig. 5.1.1-11, Mc 1, 2).

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex de Muñopepe - Mu 
Outras prospecções realizadas na área de Muñopepe (província de Ávila) permitiram 

detectar nódulos de sílex em posição secundária (Fig. 5.1.1-11, Mu.1). 
Analisou-se macroscopicamente um total de sete amostras (6 lascas e um nódulo). Algu-

mas destas apresentam uma alteração superficial de pátina branca e aspecto fissurado. 
O sílex é translúcido, de cor cinzenta-clara ou escura. A cor é variável, apresentando dis-

tribuição homogénea, manchada, ou em bandas. A massa siliciosa é de grão fino ou muito 
fino, a superfície de fractura é lisa ou ligeiramente rugosa, devido à existência de inclusões 
constituídas por cristais de megaquartzo e grão de quartzo detrítico. Macroscopicamente, 
trata-se de um sílex de textura heterogénea. As outras inclusões observadas, com um forte 
poder de aumento, são óxidos de manganésio sob a forma de pontuações ou de dendrites de 
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(60%). Entre os componentes não siliciosos destaca-se a presença de pseudomorfos 
alongados de anidrita (10%), substituídos por silice criptocristalina; e alguns criptográ-
nulos de hematite.

• CUT.2 é, em contrapartida, uma amostra bem silicificada, constituída principalmente 
por um mosaico de tipo criptocristalino (90%). Não se observa a presença de mosaicos 
de macroquartzo, e o quartzo fibroso é pouco representado. Trata-se de esferulites de cal-
cedónia length-slow, própria de ambientes de substituição evaporíticos. Nesta amostra 
não se observa a presença de formas opalinas. 

As componentes não siliciosas são menos frequentes, apenas 10% de elementos carbo-
natados de origem mineral. Trata-se de agregados micríticos de morfologia irregular. Docu-
menta-se a presença de vestígios de pseudomorfos lenticulares de anidrite, bem como cripto-
grânulos de hematites. Por último, observam-se alguns grãos de quartzo detrítico. 

B.8. Silicificações da Formação de Bom Sucesso

Na formação de Bom Sucesso, atribuída ao Oligo-Miocénico, foram cartografados e des-
critos petrograficamente os níveis de arenitos silicificados que formam escarpas na paisagem 
em diversas áreas e níveis de sílex, que afloram na área de casal Verde (Fig. 5.1.1-8, Mc.3), sob 
a morfologia de placas, observadas pela primeira vez por Choffat (1900) e assinalados no 
mapa geológico 19-c (Manupella & al., 1976). “Ces silicifications, très localisées dans l’espace, 
présentent deux caractères importants: l’aspect en «croûte» sur l’affleurement, l’abondance 
de pseudo-pisolithes silicifiés et de structures géotropes. Ces caractères évoquent la silicifica-
tion d’un ancien encroûtement carbonaté d’origine pédologique (Reis, 1981, p. 133)”.

Caracterização macroscópica e microscópica do sílex de Casal Verde (Facho)
Analisa-se um total de 10 amostras constituídas por pequenos fragmentos de morfolo-

gias irregulares. 
O material silicioso é de grão extremamente fino, translúcido, e de cor cinzenta (Munsell: 

7.5R 2.5/0 “black”), com numerosas inclusões dendríticas opacas, de cor preta e limite difuso, 
que lhe confere um aspecto escuro. Em menor quantidade, observam-se pequenas inclusões 
milimétricas (opacas, de cor amarela alaranjada e de aspecto brilhante), na zona imediatamente 
subjacente ao córtex. A textura pisolítica encontra-se conservada. O córtex é branco calcário, de 
aspecto compacto e apresenta um limite irregular, mas nítido, com a massa siliciosa.

A amostra Mc.3-4 foi a única analisada petrográficamente. Caracteriza-se por una tex-
tura silícea de mosaicos de criptoquartzo, sem macroquartzo. Os dados existentes indicam 
que o sílex analisado é relativamente jovem, observações que concordam com a porosidade 
alta.

O quartzo fibroso aparece representado nas duas variedades de elongação existentes 
(positiva e negativa), facto pouco habitual e que deve estar relacionado, segundo Bustillo 
(1976), com alteração do ambiente de formação durante o processo diagenético. A presença 
de calcedonia length-slow como elemento integrante da textura cristalina, e a variante length-
-fast como cimento de preenchimento da porosidade, indica-nos que esta é mais tardia e for-
mada em ambiente não evaporítico. Sublinha-se a presença de formações opalinas, isótropas 
em nicóis cruzados. Entre os componentes não siliciosos documentam-se óxidos de ferro de 
morfologias fibroso-laminares (próprios de ambientes de substituição evaporíticos), escassos 
elementos terrígenos (grãos de quartzo arredondados) e porosidade. 
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B.9. Silicificações do Eocénico/Oligocénico – E

Na sequência de depósitos calcários, margas, argilas, grés e conglomerados da bacia de 
Runa (Fig. 5.1.1-8, E.1/4 e E.5) os calcários brancos e compactos que contêm silicificações for-
mam pequenas escarpas na paisagem. O complexo paleogénico de Runa não forneceu qual-
quer vestígio de fósseis, mas pela sua posição superior ao complexo basáltico deve pertencer 
ao fim do Eocénico ou à base do Oligocénico (Alenquer 30-D). 

Os sílices apresentam-se em bancadas espessas, e as amostras recolhidas em diversos 
pontos do afloramento mostram uma extrema variação de aspecto macroscópico. Dois tipos 
foram diferenciados por Shokler (2002) com base nas características petrográficas e na posi-
ção estratigráfica em dois níveis distintos.

Estes são de estrutura “brechóide”, com numerosas microcavidades e fissuras preenchi-
das por calcedónia. A matéria é translúcida ou opaca, de cor creme, castanha-clara, castanha-
-alaranjada ou branca-azulada.

Os blocos não apresentam córtex e são geralmente fissurados. A fractura deixa aparecer 
uma superfície irregular mas de grão extremamente fino.

C. Propostas de atribuição

Os métodos, as peças analisadas macroscopicamente e microscopicamente e os resulta-
dos da comparação entre o referencial geológico e as peças arqueológicas foram apresentados 
em vários trabalhos (Aubry, 2002, 2005; Aubry & Mangado Llach, 2003a, 2003b, 2006; 
Aubry & al., 2003, 2004; Mangado Llach, 2002). A Tab. 5.1.1-3 resume os dados obtidos pela 
observação em lâminas delgadas por X. Mangado de uma selecção de peças arqueológicas nos 
grupos litológicos estabelecidos com uma lupa binocular dos conjuntos líticos dos sítios de 
Cardina I, Olga Grande 4 e 14. Estas observações e o exame sistemático com lupa binocular 
da totalidade dos vestígios em matérias-primas alóctones contidos nos conjuntos líticos estu-
dados fundamentou uma proposta de atribuição às categorias geológicas e geográficas defini-
das nos capítulos anteriores (Tab. 5.1.1-2).

TAB. 5.1.1-3 
Estudo comparativo das lâminas delgadas dos sítios de Cardina I, Olga Grande 4 e 14.

Ref.
Macro-
Tipos

MQ mQ CQ L.fs L.sl Op Fss Can Cps Ofe Evp Trr Por Idn

CAR 0-12C 
U.E. 4 UA 6 T. 1 10% 80% no 5% no no no 8% 2% no no no 1 silicesponjas caliza marina

CAR M-17B 
U.E. 4 UA 8 no no 85% 5% no ? no 8% 2% no si si 2 foraminíferos C2s

CAR K-16 
U.E. 4 UA 1 3% no 80% 10% no 2% no 3% 2% no si no 3 ostrácodos

OG 14 S-3 
U.E. 3 UA 2 3% no 95% 2% no no si 1% no no no no 4

CAR M-17B 
U.E. 4 UA5 10% no 80% 10% no no ? no si no no 2% 5

OG 4 N-14B U.E. 
3 UA 2 test. no 95% 4% no no ? no test no si no 6

CAR I M-16C U.E. 
4 UA8 T. 2 10% no 75% 5% no no no 10% no no test no 7 peloides

caliza marina, 
rica em fósil 
y peloides
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Ref.
Macro-
Tipos

MQ mQ CQ L.fs L.sl Op Fss Can Cps Ofe Evp Trr Por Idn

CAR 96 Q-15B U.E. 
4 UA 8 5% no 35% 10% no no no 48% no 2% no no si 8 briozoo, bivalvo. C2s + J2

CAR Q-16C U.E. 
4 UA 7 2% no 38% 10% no no 20% 2% no 30% no no 8% 9 dolomia, fósiles 

siliceos
caliza marina 
dolomítica ?

CAR M16C U.E.4 
UA 8 T. 3 no no 40% 10% no no no 40% no 5% no si 5% 10 gasterópodos, 

algas carófitas
caliza 
continental 

CAR L-17D U.E. 
4 UA 8 T. 4 no 80% 80% 10% no no no 3% no 2% no no si 11 caliza 

continental

CAR N-17D U.E.4 
UA 8 no no 70% 10% no ? no 10% no 10% no si 10% 12 Mc

CAR M-16B U.E. 
4 UA 8 no no 60% 5% no 15% no 5% no 5% no si 15% 13

CAR N-17A U.E. 
4 UA 6 T. 5 no 30% 35% 5% no 5% no 2% no 15% no 2% 5% 14 caliza 

continental  Mc

CAR M-17D U.E. 
4 UA 8 T. 6 test. no 30% 10% no 10% si 30% no 2% no 8% 10% 15 caliza 

continental  Mc

CAR N-17C U.E. 
4 UA 8 T. 7 no 50% 15% 5% no 5% no no no 20% no si 2% 16 J3

OG 4 V-13 U.E. 
3 UA 2 no 70% 70% no no no no 5% no 5% no no 10% 17

OG 4 V-13 U.E. 
3 UA 5 T. 8 2% no 58% 10% no no no 2% no 25% no 3% no 18

CAR L17D U.E.4 
UA 6 T. 9 20% no 40% test 30% no no no no 28% no test no 19 Tj

Mq: megacuarzo, mq: microcuartzo, cq: criptocuarzo, L.fs: clacedonia length fast, L.sl: calcedonia length-slow, Op: ópalo, Fss: fósiles, Can. Carbonato original, Cps: carbonato posterior 
a la silicificción, Ofe: óxidos de hierro, Evp: vestígios de evaporitas, Trr: terrígenos, Idn: identificacíon de la lámina ?: probable presencia, Test: presencia testimonial. 

5.1.1.3. Propostas para a reconstituição das modalidades de aprovisionamento em matérias-
-primas líticas nos sítios do Paleolítico Superior do Vale do Côa: dos dados à interpretação
A determinação da origem geológica das matérias-primas utilizadas para a confecção das 

indústrias lascadas, abandonadas nos níveis de ocupação do Paleolítico Superior do Baixo Côa, 
revelou a utilização, com proporções superiores a 95% (com a única excepção do conjunto 
reduzido da base da camada 3 de Olga Grande 14 onde o sílex e as silicificações perifiolonianas 
ultrapassam os 13%) de seixos e fragmentos de filões de quartzo e de seixos de quartzito, dis-
poníveis a algumas centenas de metros nas formações detríticas aluviais, bem como de blocos 
de quartzo e de cristais de rochas locais ou regionais (Tab. 5.1.1-1, Figs. 5.1.1-1.e.5.1.1-2).

A comparação com o referencial geológico recolhido numa prospecção efectuada com o 
objectivo de avaliar o potencial em recursos líticos utilizáveis para o talhe, permitiu evidenciar 
a utilização sistemática de outras variedades petrográficas similares às detectadas em aflora-
mentos regionais que distam de menos de 30 km do local de abandono (Fig. 5.1.1-4, tipos 10, 13, 
14a, 14b, 15 e cristal de rocha fumado da bacia do Sabor). Estas variedades, formadas em filões, 
estão sempre representadas em percentagens inferiores a 5% (com a mesma excepção da 
U.E. 3 da Olga Grande 14). Algumas fontes regionais detectadas durante a prospecção, como as 
opalas das rochas vulcânicas de Morais e as silicificações do Câmbrico da bacia do Douro, não 
estão representadas no material arqueológico examinado (Figs. 5.1.1-3 e 5.1.1-4).

O grés, de matriz de opala, de boa qualidade para o talhe e de grão fino (Tipos 11 e 12), 
encontra-se disponível nas formações geológicas terciárias da bacia sedimentar da região de 
Salamanca, que distam de cerca de 120 km do lugar de abandono. Esta variedade de rochas (Fig. 
5.1.1-3) foi utilizada nos sítios de Cardina I, no nível de ocupação gravettense de Olga Grande 4, 
na U.E. 14 (Proto-Solutrense?) de Olga Grande 14 e na unidade estratigráfica 9 do Fariseu. Em 
ambos os sítios as proporções são inferiores a 1% da totalidade do material (Tab. 5.1.1-2). 
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O estudo de caracterização dos sílices utilizados, em lâmina delgada, da forma de crista-
lização e de conteúdo em microfósseis, bem como a sua comparação com um referencial de 
sílices recolhidos nas diversas formações geológicas de uma vasta área geográfica da Penín-
sula Ibérica, permitiu distinguir ambientes de formação marinha e lacustre, e propor uma 
proveniência estratigráfica de idades secundárias e terciárias (Mangado Llach, 2002; Aubry & 
al., 2002; Carvalho, 2001) (Tab. 5.1.1-2; Figs. 5.1.1-12 e 14). Estes resultados revelam o aban-
dono em fraca quantidade, mas sistemático, em todos os conjuntos do Paleolítico Superior 
recolhidos, com variações entre o Gravettense e o Magdalenense (Figs. 5.1.1-6 e 12), de sílices 
provenientes de formações geológicas que distam mais de 150 km, podendo mesmo atingir 
os 250 km, em direcção ao Sudoeste e a Este. 

FIG. 5.1.1-12 – Origens geográficas das variedades de sílex utilizadas nos conjuntos líticos gravettense de Olga Grande 4 e no 
conjunto lítico do Magdalenense Final de Fariseu. 
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O transporte de sílex em distâncias superiores a 200 km já foi evidenciado em conjun-
tos de diversas fases do Paleolítico Superior, noutros sectores geográficos da Europa central 
(Koslowski, 1986; Féblot-Augustin, 1997), na Suíça (Leesch, 1997), na Ligúria, em Itália 
(Negrino & Starnini, 2003), no Maciço central francês e mais recentemente, com base numa 
comparação macroscópica, para sílices atribuídos ao Cenomaniano de Rio Maior e do Norte 

FIG. 5.1.1-13 – Proporções dos silices formados em ambiente marinho, lacustre e das silicificações filonianas hidrotermais nos 
conjuntos da unidade 3 de Olga Grande 4, U.E. 3 de Olga Grande 14 e 4b e 4/u.a.10 do sítio de Cardina I.
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de Ourém, descobertos nos níveis de ocupação do Paleolítico Superior do sítio de Vale Boi, no 
Algarve (Bicho & al., 2003), ou seja, a mais de 300 km de distância.

No caso dos sítios do Maciço central francês, onde a ausência de sílex nas formações geo-
lógicas motivou o desenvolvimento de estudos sobre o aprovisionamento em matérias-
-primas líticas (desde os anos 80) os resultados, contraditórios numa primeira fase (Masson, 
1981; Torti-Zannoli, 1983), indicam agora, sem dúvida, que os sílices cretácicos, originários 
das formações marinhas do Sul da bacia de Paris, constituem pelo menos 20% em efectivos 
de todas as séries estudas. Estes, deslocados de áreas localizadas a mais de 250 km, foram em 
grande parte debitados nos sítios onde foram abandonados (Masson, 1981; Bracco, 1996; 
Digan, 2003; Surmely & al., 1998, 2002; Fontana & al., no prelo). Estas deslocações que cor-
respondem na hipótese mais directa a viagens de vários dias, podem ser interpretadas como 
o resultado de expedições efectuadas especificamente com o objectivo da recolha, ou como 
resultante da deslocação de reservas de matérias-primas brutas, preparadas pelos utilizado-
res, ou ainda por um processo de troca num ou em diversos pontos intermédios entre a fonte 
e o lugar de abandono.

Se a modalidade de aprovisionamento por expedição (realizada com o único objectivo de 
adquirir matérias-primas líticas) observada nos grupos sub-actuais de caçadores-recolectores, 
nunca foi avançada para interpretar o aprovisionamento em conjuntos arqueológicos do Paleo-
lítico Superior, a modalidade de importação por um grupo humano especializado, só foi con-
siderada recentemente, com base na «importance quantitative et une permanence chronolo-
gique qui échappent à un simple apport ponctuel et montrent nettement qu’il s’agit d’un 
phénomène soigneusement organisé sur le plan spatial et social» (Surmely & al., 2003, 
p. 333). Este autor distingue a modalidade de difusão da deslocação de reservas pelos utiliza-
dores, no âmbito de deslocações sazonais com o objectivo de aceder a domínios ecológicos 
específicos com certas espécies animais, como por exemplo a rena, em França (Bracco, 1996). 
Tal ideia foi introduzida por Paul Bahn (1977) para explicar os movimentos de sílex entre as 
regiões do Périgord e dos Pirenéus, no Sul da França. Até agora, estas propostas não foram 
confirmadas ou desmentidas por resultados obtidos em estudos arqueozoológicos, e a hipó-
tese de permanência de um grupo humano num espaço geográfico que pertence completa-
mente ao Maciço central francês, não foi considerada.

Os dados obtidos no sítio de ocupação ao ar livre do Magdalenense Superior de Haute-
rive-Champréveyres, localizado nas margens da lagoa de Neuchâtel, permitiram avançar três 
hipóteses (Leesch, 1997): 

• O espaço geográfico evidenciado pelas fontes dos sílices abandonados no sítio poderia, 
numa primeira possibilidade, corresponder à totalidade do espaço explorado pelo grupo 
que ocupou o sítio, ou seja, uma região de mais de 2500 km2;

• A associação de fontes de sílex provenientes de direcções geográficas opostas poderia, 
numa segunda hipótese, resultar do agrupamento de duas comunidades neste sítio, que 
teria tido um papel social importante;

• Numa terceira hipótese, a associação destas fontes resultaria de um processo de troca entre 
diversos grupos com um território de menos de 100 km de extensão para cada um. 

Com base numa comparação do aprovisionamento em sítios localizados próximo das 
fontes de sílex (representados no sítio de Hauterive-Champréveyres), e na semelhança das 
características ecológicas actuais, bem como dos recursos passados dos extremos deste terri-
tório, que vão ao encontro de deslocações com objectivos cinegéticos, a terceira hipótese é 
considerada como a mais provável.
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Seguindo o mesmo raciocínio no caso dos sítios do Vale do Côa, as proporções entre 3 
categorias definidas com base nos ambientes de formação das rochas siliciosas são similares 
em 3 conjuntos gravettenses (Fig. 5.1.1.13), apesar das interpretações funcionais distintas que 
serão tratadas nos capítulos seguintes (Aubry & al., 2002; Capítulo 5.2.2).

No caso dos sítios de Olga Grande 4 e 14, por exemplo, a repartição dos diversos tipos de 
sílex e silicificações perifilonianas evidenciados, revelam a associação espacial em torno de 
uma estrutura cujo tempo de utilização foi breve (cf. Capítulo 5.2.3), de sílices provenientes 
de fontes originárias de mais de 150 km, numa área total de cerca de 400 km de extensão 
(Fig. 5.1.1.1-14). 

Do ponto de vista tecnológico e tipológico estas duas ocupações apresentam uma forte 
proporção de barbelas em sílex fracturadas durante a utilização como projécteis associados a 
restos de debitagem em sílex e cristal de rocha (cf. Capítulos 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4.1). Estes dados 

FIG. 5.1.1-14 – Localização da origem geográfica e repartição nos solos de ocupação gravettense da U.E. 3 de Olga Grande e U.E. 3 
de Olga grande 14, de 4 grupos de matérias-primas líticas, 1: sílex tipo 1, 2: sílex tipo 5, 3: silicificação filoniana de tipo 10, 
4: grés eocénicos de tipo 11 e 12.
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parecem autorizar a eliminação da hipótese de constituição destes conjuntos artefactuais por 
processos de palimpsesto durante várias passagens de grupos originários de regiões geográ-
ficas com fontes de sílex nas direcções a Este e Sudoeste do Côa. Se aceitarmos esta hipótese, 
estes conjuntos deveriam ser caracterizados pela utilização de sílex de uma única proveniên-
cia geográfica, associados a estruturas, relacionadas com o território de exploração directa do 
grupo de origem da deslocação.

FIG. 5.1.1-15 – Proporções de representação, em função da distância de origem, das variedades de sílex utilizadas nos conjuntos 
líticos de Olga Grande 4 e de Cardina I e comparação com o aprovisionamento em 3 conjuntos gravettenses de sítios da Serra 
de Sicó. 
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Seguindo ainda o mesmo processo de análise que foi aplicado para o sítio de Champré-
veyres, a comparação destes dados com os resultados obtidos em conjuntos gravettenses da 
Serra de Sicó indica que a escala do espaço geográfico desenhado pela deslocação das rochas 
siliciosas regionais não é específica das jazidas do Côa, onde não existe sílex localmente. Nos 
sítios gravettenses do Maciço de Sicó, todos localizados na proximidade de fontes de sílex nos 
calcários do Bajociano, de qualidade medíocre, observa-se a presença de sílex de melhor apti-
dão para talhe, proveniente de formações geológicas do Cenomaniano e do Oxfordiano, a 
mais de 30 km para o Sul (Fig. 5.1.1-15). Deslocações de matérias-primas a distâncias desta 
ordem foram observadas noutras áreas da Estremadura (Zilhão, 1997). Estas parecem inde-
pendentes da disponibilidade de matérias-primas locais e poderão corresponder, nos dois 
casos, a um mesmo processo de difusão. As observações das deslocações atestadas nos terri-
tórios explorados ciclicamente por grupos de caçadores-recolectores actuais indicam que um 
espaço geográfico desta ordem pode corresponder aos territórios explorados durante o ciclo 
que foi definido como “território anual” por G. Clark (1975), dos membros pertencentes a um 
grupo humano concreto, correspondente ao termo “bando”, utilizado em Etnologia (Zilhão, 
1997; Lee & Daly, 1999). 

Contudo, diversas modalidades de contactos sociais de difusão podem ser consideradas 
para explicar a deslocação de sílex, bem como de outras rochas:

• A troca efectuada em sítios que correspondem à «visiting zone» definida por L. Binford 
(1983), localizados no exterior de um domínio geográfico explorado sazonalmente; 

• A deslocação associada à troca em sítios de agregação, dentro ou fora deste espaço geo-
gráfico, por grupos oriundos de outras regiões onde o sílex existe.

Se não conseguimos reunir os argumentos suficientes em favor de uma ou de outra pro-
posta, as duas soluções implicam, em qualquer dos casos, a existência de relações sociais pró-
ximas e suficientemente regulares para que os materiais tivessem sido sistematicamente 
representados em todos os conjuntos estudados.

Porém, a demonstração da existência de um limite social que corresponde às entida-
des utilizadas actualmente pelos geógrafos para definir a fronteira entre o planalto da 
Meseta e a Orla montanhosa da periferia interior (Ribeiro, 1971; cf. Capítulo 2), encontra 
um possível argumento neste sentido nas proporções de utilização das matérias-primas 
alóctones nas jazidas do Côa. Estes conjuntos de indústrias lascadas são sempre domina-
dos pelos sílices miocénicos de formação em ambiente lacustre, provenientes das bacias do 
alto Douro ou do Tejo (Fig. 5.1.1-13). Tal facto pode revelar um processo distinto de difusão, 
constituindo um elemento de ligações sociais privilegiadas com os sítios da vertente norte 
da Cordilheira central.

A confirmação de um destes modelos e a eventual evolução ao longo do tempo, passa 
necessariamente pela obtenção de mais dados arqueológicos em sítios com funções bem defi-
nidas e, sobretudo, pela detecção de sítios em áreas geográficas das bacias vertentes dos 
afluentes da margem esquerda do Douro, bem como da bacia do Alto do Mondego, onde 
ainda não foram detectados indícios de ocupação humana durante o Paleolítico Superior e 
para as quais a exploração dos recursos em matéria-prima é agora atestada.


