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poder-se-á apontar, ainda que provisoriamente, uma possível associação a funções de conser-
vação a partir da dessecação e/ou tratamento de carne para consumo imediato em eventual 
correlação com as outras estruturas de morfologia e constituição diferentes localizadas a 
escassos 3 m de distância no nível gravettense. A conservação poderá ainda passar pelo trata-
mento/conservação de peles de animais.

Apesar dos resultados dos trabalhos experimentais feitos em laboratório a partir de aque-
cimentos para comparação microscópica com os volumes originais, revelarem que estas 
estruturas terão tido uma utilização recorrente, mas com base em combustões breves, tais 
hipóteses passam pela realização de uma segunda etapa que abranja um maior número de 
experiências.

5.2.2. As estruturas detectadas

5.2.2.1 Pedras Altas
O estudo micromorfológico dos loci 4 e 14 do conjunto de Pedras Altas (Olga Grande 4, 

5, 13 e 14) indica que a acumulação de sedimentos e posteriores modificações pedológicas 
resultam da alteração do afloramento granítico e deslocação das areias, siltes e argila produ-
zidos por processo de escorrimento difuso, ampliado por uma fraca componente eólica. Na 
sequência de ocupações atribuíveis tipologicamente a diversas fases do Paleolítico Superior, a 
unidade estratigráfica 3 é a única que conserva traços antrópicos, detectáveis à escala micros-
cópica (Sellami, 2000; cf. Capítulo 4.3). 

As matérias-primas escolhidas para a debitagem são o quartzo, quartzito e riolite de 
origem local e, o cristal de rocha, as silicificações hidrotermais e sílices, alóctones (cf. Capí-
tulo 5.1.1). 

Os fragmentos de rochas não lascadas, exumadas nos níveis de ocupação, são dum ponto 
de vista da matéria-prima:

• Lajes e blocos de granito provenientes do afloramento que formam o substrato rochoso 
(e que também constitui a origem da sequência sedimentar que preserva os níveis de 
ocupação); 

• Blocos e placas de quartzo de tonalidade cinzento/cinzento azulado, recolhidos num 
afloramento localizado a cerca de 100 m do locus de Olga Grande 14;

• Seixos de quartzo e de quartzito disponíveis nas aluviões da Ribeirinha e no terraço alu-
vial localmente preservado (e cerca de 10 m mais alto que o nível de base actual);

• Pigmentos que não provêem das proximidades do sítio, e que foram objecto de um 
estudo de caracterização (cf. Capítulo 7.2.1). 

Olga Grande 4

Unidade estratigráfica 3
Nesta unidade foi recolhido um conjunto de 9794 vestígios líticos talhados (cf. Tab 5.1.1-1 

e 2). A aplicação do método da termoluminescência a 5 amostras de quartzito provenientes da 
base daquela unidade estratigráfica, permitiu não só confirmar a exposição das mesmas a tem-
peraturas que ultrapassaram 4000, mas também a obtenção de 5 datações com uma média de 
cerca de 28 500 anos BP sobre fragmentos recolhidos nos quadrados W-16 e V-13 (Valladas 
& al., 2001; Mercier & al., 2001; Capítulo 6.2).
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A desmontagem e documentação à escala 1:10 da totalidade dos elementos com mais de 
5 cm detectados durante a escavação das unidades 1 a 3 do locus de Olga Grande 4, permitiu 
evidenciar uma distribuição vertical não aleatória que indica que a existência de elementos 
pétreos com mais de 5 cm é restrita aos níveis de ocupação humana (Fig. 5.2.2-1, corte). Esta 
repartição vertical da totalidade dos vestígios líticos, na U.E. 3, revela a existência de dois picos 
de concentração (cf. Capítulo 3.2.4), que correspondem ao aumento da proporção de matriz 
de textura fina, no topo e na base da unidade 3.

FIG. 5.2.2-1 – Corte estratigráfico sul do quadrado V-13 e repartição vertical da densidade de vestígios líticos.

FIG. 5.2.2-2 – Olga Grande 4, U.E.3, repartição dos blocos de quartzo queimados e não queimados. Da densidade de elementos 
termo fracturados em quartzo, e elementos em quartzito com uma microfissuração, por quadrante. 
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A repartição horizontal das principais 
categorias de vestígios e das duas princi-
pais componentes líticas não lascadas da 
totalidade da unidade 3 bem como o 
quartzo (Fig. 5.2.2-2) e o granito (Fig. 5.2.2-
3) revelam um padrão espacial e uma 
repartição da orientação do eixo de maior 
alongamento, num hemisfério (Fig. 5.2.2-
-6) que não corresponde aos observados 
num processo de deslocação natural numa 
vertente pós-deposicional de grande am-
plitude (Bertran & al., 1998). 

A esta constatação, baseada no padrão 
de repartição da totalidade dos testemu-
nhos lítico não lascados, acrescente-se o 
facto dos blocos e lajes de quartzo terem 
sido necessariamente objecto de uma des-
locação antrópica, a partir de um aflora-
mento localizado a 300 m a Oeste do sítio 
(cf. Figs. 3.2-4 e 5.2.1-2).

Uma percentagem importante destes 
elementos apresenta uma alteração que 
pode ser atribuída a uma modificação 
obtida por aquecimento (Fig. 5.2.2-2). Tal 
facto tem por base os seguintes aspectos:

• Os resultados apresentados em estu-
dos realizados sobres conjuntos ar-
queológicos magdalenenses de con-
textos geográficos distintos (Laloy, 
1981; Coudret & al., 1989; March, 
1994, 1999; Julien, 1972; Leesch, 
1997);

• As medidas de termoluminescência 
(Valladas & al., 2001; Mercier & al., 
2001) que permitiram estabelecer os 
critérios de caracterização dos ele-
mentos termo-alterados, definidos 
como testemunhos de combustão na 
nomenclatura estabelecida por Leroi-
-Gourhan (1972);

• A comparação com o referencial 
experimental estabelecido por nós 
com rochas locais (cf. Capítulo 5.2.1 e 
Figs. 5.2.1-1, 2 e 3).

Da metodologia de escavação da U.E. 3 
apresentada na primeira parte deste capí-

FIG. 5.2.2-3 – Olga Grande 4, U.E.3, repartição dos elementos 
líticos em granito e referências das lajes de A à CL.
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tulo resultou a documentação dum total 
de 99 elementos de granito com mais 
de 20 cm (numeradas de A até CM, 
Figs. 5.2.2-3, 5.2.2-4 e 5.2.2-5) e 2436 
peças, ambos compreendidos entre 5 e 
20 cm de alongamento máximo e cons-
tituídas em quartzo, quartzito e granito 
(Figs. 5.2.2-2 e 5.2.2-3).

Os diagramas de repartição do 
comprimento/largura/espessura reve-
lam uma distribuição distinta de frag-
mentos provenientes da alteração natu-
ral dum afloramento granítico natural 
e a escolha de elementos de espessura 
reduzida, pouco frequentes nos aflora-
mentos que foram examinados nas 
áreas adjacentes ao sítio. O trabalho de 
prospecção orientado para esta proble-
mática24 revelou que a selecção crite-
riosa destes suportes pode encontrar 
justificação numa funcionalidade com 
características muito específicas.

Numa abordagem de “second 
degré” na terminologia estabelecida 
por Leroi-Gourhan (1972), estes teste-
munhos são maioritariamente brutos 
e muito raramente apresentam um 
afeiçoamento pelo intermédio de las-
cas obtidas por uma percussão a partir das suas duas faces, como no caso da laje S (1,11 x 63 
x 7 de espessura máxima, Fig. 5.2.2.4) ou os polimentos localizado em apenas uma das faces 
nas lajes B’15A, X e T1 (Fig. 5.2.2-4).

A observação da orientação dos levantamentos nos bordos da laje S, obtidos por percus-
são proveniente de duas direcções opostas, permite eliminar a hipótese de estas fracturas 
terem sido obtidas durante uma eventual extracção, com o auxílio duma alavanca, a partir de 
uma laje parcialmente destacada do afloramento rochoso. Por outro lado, os trabalhos relati-
vos à primeira fase experimental da já referida tese indicam que estes levantamentos podem 
dever-se ao acondicionamento das lajes durante a preparação das estruturas ou mesmo à sua 
reorganização em momentos posteriores à utilização. A colisão de uma laje com um outro 
volume pétreo provoca levantamentos semelhantes aos que aparecem em algumas das lajes 
originais, facto que vem colocar de parte um tratamento intencional dos bordos das lajes (Fig. 
5.2.1-3). 

A rubefacção foi observada numa proporção extremamente alta deste tipo de material, 
com uma modificação macroscópica mais marcada do que a observada nos elementos de gra-
nito que foram utilizados na constituição das fogueiras experimentais.

24 No contexto da Tese de Mestrado a levar a cabo por um dos signatários (Jorge Davide Sampaio) “Experimentações arqueoló-
gicas aplicadas ao estudo das estruturas de combustão gravettenses de um sítio do Baixo Vale do Côa: Olga Grande 4 (Vila 
Nova de Foz Côa)”. 

FIG. 5.2.2-4 – Olga Grande 4, U.E.3, variabilidade morfológica dos 
elementos em granito, a laje S apresenta levantamentos e os 
fragmentos das lajes T1 e X apresentam uma face com polimento.
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O facto desta modificação da tonalidade original dos elementos pétreos, afectar integral-
mente a superfície dos elementos, pode levar-nos a considerar um eventual processo de oxi-
dação secundário, relativo à sua utilização na constituição de estruturas de combustão.

Num total de 158 peças de quartzito examinadas à lupa binocular, 96 fragmentos (Tab. 
5.2.2-1) apresentam uma densa rede de microfissuras de morfologia poligonal, descrita em 
trabalhos de documentação etnológica e experimentais anteriores, atribuídas a um arrefeci-
mento rápido, obtido experimentalmente com a imersão de seixos de quartzo ou quartzito 
aquecidos dentro de água (Leesch, 1997, p. 62). 

TAB. 5.2.2-1 
Efectivos dos elementos de quartzito termoalterados, com negativos de levantamentos 
e que apresentam uma rede de microfissuras, nos conjuntos líticos gravettenses 
dos sítios de Olga Grande 4, 14, Cardina I e Insula.

Unidade arqueológica Lascado Termoalterados microfi ssurados

Olga Grande U.E. 3 971 158 109

Olga Grande 14 U.E. 3 174 9 6

Olga Grande 14 U.E. 2c 61 21 15

Cardina I, U.E. 4 U.A. 10 11875 765 5

Cardina I U.E. 4b 8251 262 15

Insula 242 189 76

FIG. 5.2.2-5 – Olga Grande 4, U.E.3, diagrama de repartição das larguras em função do maior comprimento (A), da espessura em 
função da largura (B), dos elementos em granito. 
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FIG. 5.2.2-6 – Olga Grande 4, U.E.3, diagrama de repartição num hemisfério das orientações dos elementos alongados em quartzo 
e granito, por classes de 100.
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A análise da repartição dos testemunhos em granito e de quartzo alterados e fracturados 
termicamente, ou não, revela uma distribuição não aleatória que não pode corresponder a um 
padrão de deslocação por um processo natural numa vertente. A medição da orientação num 
hemisfério não permite evidenciar uma orientação preferencial unimodal (Fig. 5.2.2-6), nor-
malmente detectada no caso de movimentações em massa ao longo duma vertente inclinada 
(Bertran et al., 1998; Bertran & Texier, 1995). Esta hipótese também não corresponde a uma 
fraca inclinação da superfície reduzida da bacia vertente, de acumulação das precipitações 
que escorrem nos terrenos ou que poderia resultar da fusão de água sob a forma de gelo ou 
de neve.

Depois de eliminar a hipótese duma repartição resultante dum processo natural, a aná-
lise permite definir estruturas constituídas por uma associação de testemunhos de combus-
tão seguindo a nomenclatura proposta por André Leroi-Gourhan (1973) e Michèle Julien 
(1988). 

A desmontagem das estruturas definidas foi realizada em fases sucessivas, com a con-
servação de um corte referencial, o qual permitiu observar a eventual existência de “cuvette” 
e a posição dos elementos localizados na base das estruturas (Figs. 5.2.2-7 a 5.2.2-13).

FIG. 5.2.2-7 – Olga Grande 4, diagrama em 3D de cortes estratigráficos e posição das estruturas definidas durante a escavação na 
U.E. 3.
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FIG. 5.2.2-8 – Olga Grande 4, U.E.3, estrutura 1.
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FIG. 5.2.2-9 – Olga Grande 4, U.E.3, estrutura 5 e 6.



200 SÉCULOS DA HISTÓRIA DO VALE DO CÔA: INCURSÕES NA VIDA QUOTIDIANA DOS CAÇADORES-ARTISTAS DO PALEOLÍTICO

294

FIG. 5.2.2-10 – Olga Grande 4, U.E.3, fases da desmontagem da estrutura 2.
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FIG. 5.2.2-11 – Olga Grande 4, U.E.3, fotografias da estrutura 4 antes da desmontagem.
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FIG. 5.2.2-12 – Olga Grande 4, U.E.3, estrutura 6.
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FIG. 5.2.2-13 – Olga Grande 4, U.E.3, estruturas 3a e 3b, 5 e 6.

Tipologia das estruturas
Foram definidas três categorias morfológicas de estruturas de combustão em função da 

repartição global dos elementos líticos e da observação de alteração térmica.
Um primeiro tipo (também observado na unidade 3 de Olga Grande 14) é constituído 

por uma acumulações de blocos de quartzo, granito e de quartzito, que configuram uma mor-
fologia oval, com um comprimento e largura máximos de 1,5 m, e uma espessura de cerca de 
15 cm (Figs. 5.2.2-7, 5.2.2-8 e 5.2.2-9), o equivalente aos “foyers plans ou faiblement dénive-
lés, aux limites diffuses, qui sont caractérisés par une accumulation très importante de pierre” 
(Julien & al., 1988). 

Estas estruturas encontram-se parcialmente delimitadas por lajes de granito na estru-
tura 1 de Olga Grande 4 (Fig. 5.2.2-7, estrutura n.0 1). A desmontagem e a documentação de 
cortes permitiram constatar que os elementos pétreos da base da acumulação foram deposi-
tados numa superfície plana (Fig. 5.2.2-8).

A segunda categoria engloba três estruturas (Fig. 5.2.2-7, n.os 2, 4 e 8) constituídas 
exclusivamente por acumulações de lajes de granito (Fig. 5.2.2-10) assentes na base da uni-
dade estratigráfica 3, cujas superfícies evidenciam, na sua quase totalidade, uma exposição 
ao calor e em alguns casos objecto de afeiçoamento (Fig. 5.2.2-4, S) e polimento (Fig. 5.2.2-
4, X). Não foram detectadas outras matérias-primas associadas a estas estruturas (e os frag-
mentos de quartzo que dão remontagem com os da outra estrutura?). Nas duas estruturas 
desmontadas (n.os 2 e 4) as lajes estavam em contacto, em três camadas sobrepostas numa 
espessura total de 25 cm no caso da estrutura 2 (Fig. 5.2.2-11) e de cerca de 25 cm para a 
estrutura 4. Estes elementos não correspondem aos dos grupos definidos com base na 
repartição das L/l/e (Fig. 5.2.2-5). 

O terceiro tipo é constituído por acumulação de blocos de quartzo, granito e seixos de 
quartzito com sinais evidentes de alteração térmica, e uma forte proporção de elementos 
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microfissurados em quartzito, que se encontravam concentrados numa “cuvette” de cerca de 
10 cm de profundidade e de cerca de 50 cm de diâmetro (estrutura 6) e menos nítida nas 
duas concentrações das estruturas 3a e 3b e 7 (Figs. 5.2.2-12 e 5.2.2-13). Esta categoria é équi-
valente à do grupo dos “foyers sans bordure évidente, mais dont l’aire de combustion — 
creusée ou plane — contient des concentrations plus ou moins denses de pierres» (Julien & 
al., 1988).

Estrutura em relação com o topo da unidade estratigráfica 2

A escavação em extensão efectuada na área adjacente às sondagens de 1997 permitiu a 
descoberta de uma estrutura constituída por blocos e lajes de granito nos quadrados U-17 e 
U-18 (Fig. 5.2.2-14). 

A fossa delimitada pelas lajes foi evidenciada no topo da unidade 2 que forneceu vestí-
gios atribuíveis a uma fase final do Magdalenense. A presença de raros fragmentos de cerâ-
mica na interface entre as unidades 1 e 2 não permite eliminar completamente a hipótese de 
atribuição desta estrutura a uma ocupação do Neolítico ou até a uma cronologia mais recente, 
embora, nenhum fragmento de cerâmica esteja em associação espacial com a estrutura, ao 
contrário de um conjunto de núcleos e lascas em quartzo e quartzito. 

A estrutura é constituída exclusivamente por fragmentos de granito com uma alteração 
de cor (de tonalidade alaranjada e avermelhada em ambas as faces), dispostos na totalidade 
da área que delimita a fossa e preenchem uma depressão com cerca de 1 m de diâmetro e uma 
profundidade de cerca de 20 cm (Fig. 5.2.2-14). 

A crivagem a água dos sedimentos recolhidos no interior da fossa não permitiu observar 
a conservação de macro-restos orgânicos.

FIG. 5.2.2-14 – Olga Grande 4, U.E.2, estrutura em fossa escavada na unidade estratigráfica 2, quadrado U-18.
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Olga Grande 14

A escavação no locus 14 de Pedras Altas permitiu evidenciar (Fig. 5.2.2-15):

• Uma concentração de placas de granito e de blocos de quartzo na base da unidade 2c, no 
limite Sul do quadrado K-21. Os elementos em granito apresentavam uma rubefacção da 
face inferior e o bloco de quartzo recolhido no interior da estrutura apresentava uma 
alteração e fracturas térmicas. Os elementos estavam inclinados e ocupavam uma depres-
são para a qual não foi possível localizar o limite Sul, facto determinado pelo limite da 
escavação;

• Uma concentração de elementos pétreos assentes na base da camada 3, com a mesma 
morfologia que o primeiro tipo de estrutura definido na Olga Grande 4. 

Os fragmentos de rochas constitutivas 
desta estrutura são em quartzo (num total 
de 311 e a matéria-prima encontra-se dispo-
nível a 150 m), quartzito (5, disponíveis a 
300 m) e o granito (43, e disponível a alguns 
m) que não apresentam estigmas de talhe, 
mas aspectos de cor e fracturas atribuíveis a 
uma alteração térmica.

A desmontagem da estrutura de cerca 
de 2 x 1,5 m de extensão máxima e que se 
apresenta aparentemente “distendida” no 
sentido da inclinação da vertente (ver a inter-
pretação na base das remontagens) permitiu 
estabelecer que no seu estado de abandono 
(que precede a deposição dos sedimentos), 
os blocos estavam dispostos numa única 
camada, sem sobreposição aparente, numa 
superfície plana ou pouco inclinada no sen-
tido do pendor natural da vertente.

As semelhanças observadas entre a 
estrutura da base da unidade 3 deste locus e 
do locus de Olga grande 4 contrastam niti-
damente com as características das estrutu-
ras detectada nos mesmos sítios e em níveis 
de ocupação de outras fases do Paleolítico 
Superior.

Os dados e estudos de estruturas de 
combustão detectadas em níveis de ocupa-
ção gravettense de sítios portugueses, são 
extremamente escassos. Os trabalhos arque-
ológicos realizados entre 2000 e 2002 na 
unidade de escavação EE15 do Abrigo do 
Lagar Velho permitiram detectar duas estru-
turas de arquitectura distintas e que foram 
interpretadas com base na repartição das 

FIG. 5.2.2-15 – Olga Grande 14, U.E.3 base, estrutura constituída 
por uma acumulação de elementos em quartzo, granito 
e quartzito queimados.
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categorias de vestígios e das remontagens da indústria lascada abandonada em seu torno, como 
resultante de duas funcionalidades durante uma mesma ocupação do abrigo (Almeida, 2003).

Uma das estruturas apresenta fortes semelhanças na arquitectura e no funcionamento. 

5.2.2.2. Cardina I (U.E. 4)
No sítio de Cardina I (cf. Capítulo 3.2.3) o estudo micromorfológico (cf. Capítulo 4.4) 

permitiu evidenciar níveis com componentes antrópicas, tendo ainda a natureza petrográfica 
de grande parte dos elementos pétreos permitido atestar que foram deslocados até ao sítio 
pelo homem, a partir das aluviões do Côa ou de um filão de riolite. 

A repartição destes elementos com mais de 5 cm e a organização das unidades estrati-
gráficas permitiram detectar estruturas em distintas condições sedimentares:

Estruturas detectadas nas unidades artificiais 6 e 7
Durante a campanha de 1998 a escavação permitiu evidenciar o topo de duas estruturas 

nos quadrados N-15 e N-16 que já tinham sido detectadas num corte no limite Noroeste dos qua-
drados M-15 e M-16. Estas, foram desmontadas no âmbito do projecto de colaboração entre o 
PAVC e o SERP (Universitat de Barcelona), com uma metodologia que consistiu em:

• Desenhar à escala 1:10 a totalidade dos elementos com mais de 5 cm evidenciados 
durante 3 fases de desmontagem;

• Localizar e numerar cada um, em três dimensões;
• Recolher uma amostra de micromorfologia (cf. Capítulo 4-4) e duas amostras de sedimen-

tos no interior e no exterior do preenchimento arenoso detectado na estrutura n.0 2. 

Os elementos líticos não lascados utilizados para a constituição destas duas estruturas 
são de diversas composições petrográficas (Figs. 5.2.2-16 e 5.2.2-17):

• Lajes de xisto de proveniência local disponíveis a dezenas de metros na direcção do Côa;
• Blocos de quartzo disponíveis em filões localizados a algumas centenas de metros do sítio;
• Seixos de quartzo e de quartzito disponíveis nas aluviões;
• Blocos de riolite, disponíveis no filão que existe a dezenas de metros;
• Lascas de quartzo e quartzito.

A estrutura n.0 1, descoberta no quadrado N-15 e M-15, é constituída por 185 elementos 
com mais de 5 cm, dos quais 85 em xisto, 71 em quartzo, 7 em riolite e granito e 22 vestígios 
lacados (Fig. 5.2.2-16). A análise do corte observado no limite dos quadrados M-15 e M-16, 
bem como a repartição dos diversos elementos e a sua caracterização petrográfica, revelam a 
existência de uma pequena depressão na qual a disposição dos diversos elementos não parece 
aleatória. As pequenas lajes de xisto ocupam a periferia da depressão, enquanto os fragmen-
tos de quartzo e de outras rochas estão localizados no centro da estrutura.

Na tipologia definida na bacia de Paris para classificar as estruturas de combustão do 
Magdalenense, a estrutura n.0 1 corresponde a uma solução intermédia entre o «foyer à bor-
dure» e o «foyer sans bordure dont l’aire de combustion contient un remplissage de pierres 
(Julien & al., 1988)». 

A estrutura n.0 2 é exclusivamente constituída por lajes de xisto de proveniência local. 
A sua desmontagem permitiu evidenciar a sobreposição de uma laje de maiores dimensões 
(45 x 52 x 9) centrada sobre um nível de pequenas lajes que formam uma superfície de mor-
fologia oval, depositadas numa superfície plana (Fig. 5.2.2-17).
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FIG. 5.2.2-16 – Cardina I, U.E.4, U.A. 5/6, 3 fases da desmontagem da estrutura 1.
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FIG. 5.2.2-17 – Cardina I, relação entre as estruturas 1 e 2 e fases de desmontagem da estrutura 2.
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A constatação de uma diferenciação sedimentológica no interior da estrutura no 
momento da desmontagem implicou uma escavação em duas fases: em metade da estrutura, 
com a consequente obtenção dum corte, e definição dos limites duma pequena depressão de 
menos de 5 cm de profundidade, preenchida por um sedimento arenoso, verosimilmente 
proveniente das aluviões do Côa. 

Não foi ainda efectuado um trabalho específico sobre as estruturas de combustão, em 
especial as detectadas em contextos magdalenenses de sítios portugueses. As descrições dis-
poníveis são sucintas e as plantas ou documentação fotográfica disponíveis para as estrutu-
ras de combustão observadas nos níveis do Magdalenense Antigo do sítio de Cabeço de 
Porto Marinho (Bicho, 1992, 2000; Zilhão, 1997) e do Magdalenense Superior do mesmo 
sítio bem como da Lapa do Picareiro (Bicho & al., 2003) são poucas. Tais caracterizações 
indicam que as estruturas foram frequentemente iniciadas com a escavação de uma depres-
são e apresentam uma forte variabilidade ao nível da presença, ou não, e da organiza-
ção dos elementos pétreos, correspondentes à definição de estrutura em fossa, com ou sem 
lajeado ou coroa.

Os dados que apresentam mais semelhanças com a estrutura n.0 1 do sítio de Cardina I 
são as estruturas com “coroa de blocos” do nível de ocupação atribuído ao Magdalenense 
Antigo e datado de cerca de 16 000 BP no nível inferior do sítio de Cabeço de Porto Marinho 
1 e de 15 500 BP em CPM II Middle. 

Unidade artificial 10 e unidade estratigráfica 4b
A metodologia adoptada durante a escavação destas unidades estratigráficas consistiu 

em remover os sedimentos por quadrante, numerar, desenhar e cotar (cota do topo e da base) 
cada elemento com mais de 5 cm. Estes foram assinalados com uma seta orientada em direc-
ção ao Norte, nos quadrados escavados em 2001.

Os sedimentos escavados por quadrante e unidades artificiais foram integralmente         
crivados a água, com uma malha de 1 mm, após a sua deslocação até ao Pocinho e cada deca-
pagem foi contabilizada por quadrante.

A desmontagem por bandas de 50 cm de largura favoreceu a leitura micro-estratigráfica 
e os cortes documentados permitiram evidenciar depressões de diversas morfologias (Fig. 
5.2.2-18).

A análise dos cortes (Fig. 5.2.2-18) e das plantas de repartição (Fig. 5.2.2-19) revelou:

• Uma coincidência entre a zona de maior densidade em elementos pétreos com mais de 
5 cm, na unidade artificial 10 da U.E. 4 e da U.E. 4b, e o limite da depressão do topo da 
camada 5 (Fig. 5.2.2-18);

• Uma concentração que pode atingir 254 elementos termo-alterados com mais de 5 cm 
no quadrante B do quadrado M-15, nas fossas da camada 4b delimitados por espaços 
vazios, lajes de xisto ou grandes seixos de granito;

• Uma correlação entre a delimitação das fossas com a repartição dos ossos queimados, na 
unidade 4b (Fig. 5.2.2-19);

• A repartição dos utensílios retocados nos espaços situados em torno das fossas (Fig. 
5.2.2-20);

• Uma correspondência entre os elementos de granito, riolite e a fossa, que apresenta 
duas fases de utilização (Fig. 5.2.2-20, corte 3/4);

• Uma orientação preferencial no sentido da inclinação mais forte dos limites da depres-
são.
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FIG. 5.2.2-18 – Cardina I, repartição dos elementos pétreos de mais de 5 cm na unidade estratigráfica 4, U.A. 10 e na U.E 4b, cortes 
estratigráficos nas unidades estratigráficas 4 (U.A.10), 4b, 4c e 5. Repartição num hemisfério das orientação dos elementos 
alongados que revela uma mesma orientação preferencial em duas orientações para os elementos de U.E.4 U.A. 10 e U.E. 4b.
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FIG. 5.2.2-19 – Cardina I, cortes na unidade estratigráfica 4, UA 10 e na U.E. 4b entre 
os quadrantes A/B e C/d dos quadrados N-15 e N-16.

FIG. 5.2.2-20 – Cardina I, U.E 4 U.A. 10 e U.E. 4b, 
repartição dos elementos pétreos de mais de 5 cm 
em granito e riolita.
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5.2.2.3. Ínsula II
A escavação permitiu evidenciar uma concentração de limite difuso de seixos na sua 

grande maioria afectados por fracturas térmicas, no topo da camada 2 dos quadrados P-7 e 
O-7 e 8 (Fig. 5.2.2-21).

O Quadro 5.2.2-1 indica uma proporção de cerca de 40% de testemunhos termo-altera-
dos com uma microfissuração.

O facto da repartição dos elementos termo-alterados corresponder aos vazios entre o 
topo dos blocos métricos de granito, nos quais assenta a sequência de depósitos aluviais, não 
permite eliminar a hipótese de concentração destes elementos por um processo natural. 
A baixa frequência de remontagens (ver Capítulo 5.2.3) bem como a raridade dos elementos 
alongados não autorizam, por si só, uma medição viável da orientação dos mesmos, não 
podendo ser determinada, por isso, a influência dos processos antrópicos e naturais nesta 
acumulação.

5.2.2.4 Quinta da Barca Sul
A desmontagem da unidade estratigráfica 3 não evidenciou nenhuma estrutura. 
A documentação da totalidade dos elementos com mais de 5 cm nos quadrados E-5, 

D-5,D-6, F-5, I-5, durante a campanha de escavação efectuada em Julho de 2001 (cf. Capítulo 
3.2.), com base nos levantamento em desenho à escala 1:10, não revelou uma orientação pre-
ferencial no sentido da inclinação máxima da vertente actual e do topo dos conjuntos estra-
tigráficos e perpendicular a esta direcção e da ordem de 5% (Fig. 5.2.2-22). Contudo, é possí-
vel que tenha ocorrido uma reorientação dos elementos, alterando em parte a estruturação 
inicial, facto que pode explicar a ausência de estruturas numa superfície escavada de cerca 
de 30 m2.

FIG. 5.2.2-21 – Insula II. Superfície da U.E. 2, concentração de seixos de quartzo e de quartzito no limite entre os quadrados P-7, 
P-8, O-7 e O-8. 
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Todavia, o processo primário de acumulação das plaquetas fica por estabelecer. 
Uma acumulação difusa de fragmentos de quartzo termo-alterados foi detectada no qua-

drado H-5 e poderia indicar a proximidade duma área de combustão ou de limpeza duma 
fogueira (Fig. 5.2.2-22).

5.2.2.5 Fariseu C6.
Durante a intervenção efectuada em Dezembro de 1999, a escavação da unidade 6 per-

mitiu evidenciar uma estrutura no limite Norte do quadrado O-19, constituída por lajes de 
xisto dispostas verticalmente nos sedimentos areno-siltosos da unidade estratigráfica 6 (Fig. 
5.2.2-23).

A concentração, posição dos elementos e a ausência de outros artefactos nesta unidade 
estratigráfica são argumentos para interpretar este conjunto como uma estrutura de ori-
gem antrópica. 

FIG. 5.2.2-22 – Quinta da Barca Sul, U.E. 3, diagrama de frequência da orientação num hemisfério dos elementos alongados que 
indicam uma reorientação provável no sentido da inclinação da vertente. 



200 SÉCULOS DA HISTÓRIA DO VALE DO CÔA: INCURSÕES NA VIDA QUOTIDIANA DOS CAÇADORES-ARTISTAS DO PALEOLÍTICO

308

5.2.3. Análise da estruturação espacial

No capítulo anterior foram apresentados os dados de maneira “estática”, nomeadamente 
no que concerne à descrição dos testemunhos líticos tal como foram encontrados durante a 
escavação. A análise foi fundamentada na repartição vertical e o estudo dos padrões de repar-
tição horizontal de diversas categorias de vestígios por unidades estratigráficas, que conduzi-
ram à definição de estruturas axiomáticas na terminologia de Leroi-Gourhan (1972). 

Neste capítulo, os dados são compulsados dum ponto de vista “dinâmico”, numa análise 
das relações entre os diversos elementos estabelecidos, com base no método das remonta-
gens líticas. Em consequência da frequência de elementos alterados termicamente esta meto-
dologia foi prioritariamente aplicada a esta categoria de vestígios. 

Os dados foram correlacionados com os padrões das relações espaciais entre produtos 
obtidos durante as operações de debitagem e de retoque (cf. Capítulo 5.1.2), com o objectivo 
de evidenciar recorrências na organização espacial das relações entre as diversas categorias de 
testemunhos, na área escavada ou em outras exteriores, e de propor hipóteses de reconstru-
ção das actividades e dos comportamentos humanos que deram origem aos conjuntos estu-
dados. 

FIG. 5.2.2-23 – Fariseu Rocha 1 U.E.6, fotografia e planta de uma estrutura, constituída por lajes de xisto, detectada durante a 
escavação da u.e.6. 




