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PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DA ARRÁBIDA
Uma perspectiva de tempo longo

Importa ter presente que as estratégias de povoamento, em 
qualquer dos momentos históricos considerados, abrangeram ter-
ritórios que ultrapassam o da cordilheira da Arrábida, correspon-
dendo a nossa escala de análise mínima à Península de Setúbal. A 
complementaridade existente entre a Arrábida e os paleo-estuários 
do Tejo e Sado foi uma marca constante do povoamento humano 
da região, desde o Paleolítico à actualidade. No presente traba-
lho produz-se uma narrativa de tempo longo e destacam-se, através 
de fichas de arqueossítio, organizadas cronologicamente, no último 
capítulo, os locais arqueológicos com maior potencialidade patri-
monial e científica, que reunem actualmente condições de musea-
lização e de integração em percursos de visita. Estes sítios foram 
seleccionados, levando também em consideração a sua relevância 
enquanto elos de excepcional pertinência para a reconstituição da 
milenar ocupação humana da Arrábida. 

A especial relação entre as comunidades humanas no 
seu devir histórico e a cordilheira da Arrábida modelaram a 
paisagem, criando no seu conjunto um espaço único, com 
paisagens onde as pegadas humanas são amortecidas pela 
manta-morta da floresta esclerófila supra-mediterrânea no 
seu esplendor climácico: lugares de caça e de oração e com 
paisagens profundamente  antropisadas (Pré-Arrábida) por 
agricultura e pastoreio intensos, com campos de cultivo es-
quadrinhados desde os tempos de Revolução dos Produtos 
Secundários da Criação de Gado, ou seja, nos últimos 5000 
anos.

Joaquina Soares 
Carlos Tavares da Silva
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Pretende-se oferecer uma panorâmica geral da evolução das 
comunidades humanas que habitaram a cordilheira da Arrábida 
desde o Paleolítico ao período islâmico. A partir do período medie-
val cristão, o tempo histórico será capturado sobretudo através da 
História e História da Arte, e as evidências concentram-se nos cen-
tros históricos dos actuais aglomerados urbanos de Palmela, Se-
simbra e Setúbal, exteriores à área em processo de classificação. A 
arqueologia histórica teve nos castelos de Palmela e Sesimbra os 
seus principais campos de aplicação.

Não procurámos elaborar uma carta arqueológica na qual todas 
as jazidas conhecidas fossem inventariadas e descritas. Baseámo-
-nos, fundamentalmente, no estudo de arqueossítios crono-corolo-
gicamente bem definidos, quer correspondam a sítios isolados ou 
a conjuntos, que se mostram historicamente relevantes, genuina-
mente entrosados com as espacialidades engendradas pela cadeia 
arrabidina, e que, de acordo com o seu valor extraordinário, ofere-
çam potencialidades de valorização cultural, ambiental e científica. 
A sua inclusão na lista de património mundial acrescentar-lhes-á 
uma dimensão universal que reforçará a garantia da sua conserva-
ção para as gerações futuras. 

Fig. 1 - A cordilheira da Arrábi-
da confina a norte com a planície 
aluvial do Tejo, a sul e oeste com 
o Atlântico, a este com a planície 
aluvial do Sado. Quanto ao rele-
vo,  é verdadeiramente ímpar, no 
território português: “numa área 
de 35 km x 6 km encontra-se um 
verdadeiro museu de formas es-
truturais” (Orlando Ribeiro). Co-
pyright by EURIMAGE@GEOME-
TRAL, S.A..
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ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Geomorfologia e povoamento

A estrutura geomorfológica da Arrábida é complexa e 
desdobra-se em diversos ecossistemas que foram dife-
renciadamente utilizados pelos grupos humanos no decurso 
do processo histórico. No Quaternário antigo (Paleolítico in-
ferior), provavelmente há cerca de 0,5 milhões de anos, os 
primeiros habitantes (Homo heidelbergensis) teriam estabele-
cido acampamentos temporários dos quais apenas se identi-
ficaram até agora artefactos remobilizados, sobretudo entre o 
Cabo Espichel e Sesimbra, em antigas praias, hoje levanta-
das, e na Lapa de Santa Margarida.

Fig. 2 - Lapa de Santa Margarida. 
Foto de Arquivo MAEDS.
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A cadeia montanhosa da Arrábida, de orientação geral ENE-
WNW, representa o limite meridional da Península de Setúbal e 
o mais notável desvio de direcção da costa ocidental portugue-
sa. A norte, contacta com a planície aluvial do Tejo, constituída 
por depósitos plio-plistocénicos assentes sobre formações mio-
cénicas. O contraste entre a montanha e a planície, mais nítido 
a oriente, esbate-se a oeste, onde o relevo baixa gradualmente 
até à Lagoa de Albufeira. A mancha pliocénica ganha o interior 
da cordilheira nas terras do Calhariz. A cidade de Setúbal, com 
a sua baixa aluvionar holocénica, estabelece o limite oriental da 
Arrábida. Esta desenvolve-se para ocidente em sucessivos an-
ticlinais (Viso, Solitário, Formosinho, Risco, Burgao, Espichel). 

Apresenta três linhas de relevo principais. A mais vigorosa, 
que cai abruptamente sobre o mar, estende-se dos Lagosteiros 

Fig. 3 - O limite ocidental da 
Arrábida é marcado pela impo-
nente plataforma de abrasão do 
Cabo Espichel, razoirada pelo 
mar pliocénico. Neste sector loca-
lizam-se importantes jazidas  pa-
leontológicas, nomeadamente pe-
gadas e pistas de dinossáurios de 
idade jurássica (140-120 milhões 
de anos), que originaram a lenda 
da Senhora do Mua, fundadora 
do santuário de Nossa Senhora 
do Cabo Espichel. Foto de Rosa 
Nunes.
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às colinas de Setúbal, a este do Outão, e inclui as serras do Ris-
co e da Arrábida propriamente dita (anticlinal do Formosinho). A 
segunda linha separa-se da anterior por uma ampla depressão 
e é formada pelas serras de S. Luís e dos Gaiteiros. Entre estas 
serras e a terceira linha, abre-se um vale que se vem juntar ao 
que as limita a sul, contornando a Serra de S. Luís. A tercei-
ra e última linha de relevo, ou Pré-Arrábida (Ribeiro, 1935), é 
constituída por uma sucessão de colinas e elevações em crista 
monoclinal, de Palmela até Coina-a-Velha (Serras do Louro, da 
Fonte do Sol, de S. Francisco), e separa-se da segunda pela 
depressão dos Barris e vale do Alcube (Ribeiro,1968).

A sul e a oeste, adjacente à cordilheira, existe uma plataforma 
continental pouco extensa que confina com duas fossas mari-
nhas aproximadamente paralelas ao litoral: a sul, a fossa de Se-
túbal ou do 5 de Outubro, e a oeste a fossa de Albufeira (Vanney 
e Mougenot,1981).

A cadeia da Arrábida, constituída por formações mesoceno-
zóicas fortemente deformadas, representa um acidente tectóni-
co de idade alpina, resultante de esforços de compressão de 
orientação N-S (Azevedo e Cardoso, 1985).

A área é relativamente pobre em água. Os terrenos calcários 
favorecem uma rápida infiltração das águas pluviais e intensa 
circulação subterrânea, o que determina a escassez de água 
superficial no maciço. A drenagem entre o Cabo e o Calhariz 
faz-se através de três ribeiras tributárias da Lagoa de Albufeira, 
de torrentes que correm para oeste e das ribeiras da Mareta e 
do Cavalo. 

O litoral entre o Cabo Espichel e Sesimbra mostra-se alcanti-
lado, em resultado do afundamento de parte da primeira linha de 
anticlinais. As numerosas grutas do concelho de Sesimbra, loca-
lizadas a oeste da povoação, foram utlizadas como necrópoles 
pré-históricas e como santuários (Serrão, 1970): Lapa do Bugio, 
com depósitos do Neolítico final e Calcolítico (Cardoso, 1992); 
Lapa do Piolho ou da Furada (Cardoso e Cunha, 1995), com de-
pósitos do Calcolítico e da Idade do Bronze; Lapa do Fumo (Ser-

Fig. 4 - Biface recolhido no 
conglomerado de base da Lapa 
de Santa Margarida. Seg. Breuil e 
Zbyszewski, 1940.
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Fig. 6 - Formam a cordilheira três linhas de anticli-
nais orientadas ENE-OSO. A primeira linha encontra-se 
em grande parte submersa. Despenha-se no mar por 
escarpas de falha actuadas pela abrasão. O Píncaro 
(no último plano da foto), cume da Serra do Risco, com 
380m, constitui o ponto mais alto da arriba. 

(Dir.) Figs. 7 e 8 - Duas baías de origem estrutural – 
Portinho e Sesimbra – interrompem a costa de arribas 
da Arrábida.

Fotos de Rosa Nunes.

Fig. 5 - Esboço morfológico da Arrábida por S. Daveau e O. Ribeiro. Seg. Ribeiro, 1968.
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Fig. 9 - A segunda linha de anticlinais engloba a maior parte da Serra da Arrábida propriamen-
te dita, com destaque para o anticlinal do Formosinho. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 10 - A erosão abriu extensas depressões como a dos Barris.  A erosão diferencial originou 
o extenso arco monoclinal que limita a nordeste a cordilheira, designado por Orlando Ribeiro 
como Pré-Arrábida, e que engloba as serras do Louro e de S. Francisco. Nessa extensa costeira 
localiza-se a principal concentração do povoamento do Neolítico final e Calcolítico da cordilheira. 
Em último plano, pode ver-se a planície do Tejo. Foto de Rosa Nunes.



12

rão, 1967c, 1968, 1971,1973, 1978b), com níveis do Neolítico 
antigo evolucionado, do Neolítico final, do Calcolítico, da Idade 
do Bronze, das Épocas Romana e Árabe (século XII d. C.); Lapa 
dos Pinheirinhos 1 (Fernandes e Rocha, 2008), utilizada como 
necrópole durante o Neolítico final e Horizonte Campaniforme; 
gruta do Sono, ocupada por necrópole no Neolítico antigo (Cala-
do et al., 2009); gruta da Ribeira do Cavalo (Serrão, 1967), com 
ocupação paleolítica; e grutas do Forte do Cavalo, já destruídas, 
utilizadas no Neolítico final/Calcolítico  (Serrão, 1967).

A enseada de Sesimbra surge como o mais importante recorte 
daquela costa, no extremo de vale tifónico, aproveitada na Época 
Romana para a instalação de centro fabril de preparados piscícolas. 

No troço de litoral entre Alportuche e Outão, onde a erosão 
diferencial retocou a vertente em degraus, formando bancadas sa-
lientes ou cornijas, recortam-se algumas praias que se comportaram 
como factores de fixação sobretudo durante o Neolítico (Galapos e 
abrigo do Creiro) e Época Romana (Creiro). Duas importantes gru-
tas surgem a oeste do Portinho, escavadas pela abrasão: a Lapa 
de Santa Margarida e a gruta da Figueira Brava, ambas com vestí-
gios do Paleolítico. Sobranceira ao Outão, uma ampla diaclase foi 
ocupada durante o Horizonte Campaniforme e na Idade do Ferro 
(período orientalizante), como a recentemente identificada Lapa da 
Cova do Calhariz (período pós-orientalizante?), que forneceu, além 
de abundante cerâmica, uma arrecada que recorda as do tesouro 

Fig. 11 - Os primeiros depósi-
tos plistocénicos do concelho de 
Sesimbra e as indústrias associa-
das foram referidos por Carlos Ri-
beiro (1871). João Luís Cardoso 
sintetiza em uma frase a imagem 
que actualmente este litoral ofere-
ce: “O litoral meridional da Arrábi-
da constitui um dos trechos mais 
expressivos da costa portuguesa, 
no respeitante ao escalonamento 
de sucessivas rechãs, a altitudes 
decrescentes, entalhadas em 
períodos de estacionamento do 
nível marinho observados no de-
curso do Quaternário“ (Cardoso, 
1994, p. 5)
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de Aliseda. O carso arrabidino só agora começa a ser estudado e 
o número de grutas e abrigos com utilização humana  tem vindo a 
ampliar-se consideravelmente.

A parte central da cordilheira é constituída por calcários do-
lomíticos, siliciosos e brancos, muito compactos, do Jurássico. 
É drenada pela Ribeira de Coina, afluente do Tejo. Muito aci-
dentada e pobre em água parece não ter atraído grandemen-
te as populações; a jazida do Castelo dos Mouros, na verten-
te norte, testemunha uma ocupação da Idade do Bronze e do 
séc. I a.C., períodos particularmente instáveis; infelizmente, esta 
jazida arqueológica encontra-se muito desmantelada pela ero-
são. A terceira e última linha de relevos, sobranceira à planície 
do Tejo, formada por colinas isoladas e por uma extensa crista 
monoclinal erodida para o interior da cordilheira, constituída por 
calcários do Miocénico, foi o espaço ocupado preferencialmente 
pelas populações do Neolítico final (Serra de S. Francisco, Serra 
dos Gaiteiros e Moinho da Fonte do Sol) e Calcolítico (Chibanes, 
Moinho da Fonte do Sol, Malhadas, Moinho do Cuco, Cabeço 
dos Caracóis e Casal do Bispo - elevações com boas condições 
naturais de defesa, nas proximidades de cursos de água e de 
terrenos de cultivo). Também a escarpa miocénica da Rotura, 
crista do anticlinal do Viso (muito desmantelado), foi ocupada 
durante o Calcolítico, tal como a rechã do Pedrão, na vertente 
da Serra de S. Luís virada a leste. A Serra de S. Luís constitui o 
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centro centro da maior mancha calcolítica da Arrábida, em corre-
lação com os melhores solos agrícolas da região.

Quando nos aproximamos da planície aluvial de Setúbal, a 
este do Outão, a paisagem fragmenta-se em numerosas coli-
nas. Resultaram da erosão diferencial do anticlinal do Viso, ero-
são que abriu igualmente as amplas depressões ortossinclinais 
que rodeiam a Serra de S. Luís, nos calcários margosos, grés, 
conglomerados (brecha da Arrábida) e margas do Neojurássico, 
Cretácico e Paleogénico. O litoral manifesta já as influências do 
Sado. Surgem diversas praias de que importa salientar a da Co-
menda e a própria baía de Setúbal. A praia da Comenda situa--
se na foz da Ribeira da Ajuda. A baixa da área urbana de Setúbal 
é constituída por aluviões fluvio-marinhas depositadas em parte 
pelo Sado e pela Ribeira do Livramento, que recebe as águas 
da zona dos Barris, da Serra dos Gaiteiros e do ribeiro do Pai 
Mouro. As praias da desembocadura do Sado (Rasca, Comen-
da, Setúbal) foram escolhidas durante a Época Romana para 
nelas se estabelecerem centros fabris de salga de peixe mais 
ou menos extensos. Sendo a salga de peixe a principal acti-
vidade económica, as condições específicas da sua produção 
determinaram na mesma época uma estratégia de povoamento 

Fig. 12 - Vertente meridional 
da cordilheira, observando-se 
pequenas e abrigadas enseadas 
(praias de Galápos e Coelhos 
e Portinho da Arrábida). Neste 
troço de costa foram localizados 
vestígios arqueológicos do Pale-
olítico médio, Neolítico e Épocas 
Romana e Islâmica. Estas jazidas 
arqueológicas documentam as 
condições favoráveis à ocupação 
humana oferecidas pelas referi-
das enseadas.
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que impôs a procura do litoral, em particular as margens da baía 
de Setúbal (que começaram a ser habitadas pelo menos a partir 
dos inícios da Idade do Ferro) e a travessia do Sado com a ocu-
pação de Tróia. Aqui se localizou, na Época Romana, um dos 
mais importantes complexos portuários e fabris de preparados 
piscícolas do mundo romano ocidental. 

No período islâmico, a Pré-Arrábida foi sem dúvida o sector 
da cordilheira mais densamente ocupado, com o seu principal 
núcleo urbano no morro amuralhado do castelo de Palmela. Pe-
quenas explorações agrícolas estabeleceram-se ao longo da 
crista monoclinal, das quais apenas uma foi até agora objecto 
de escavações (Alto da Queimada). No núcleo central da Ser-
ra, na vertente meridional que cai sobre a Praia de Galapinhos/
Coelhos pode ter-se localizado um Ribat, jazida brevemente 
noticiada (Carvalho e Sousa, 2003), muito embora identificada 
de longa data e provavelmente associada à exploração de mós, 
em pedreira exposta nas vertentes oeste e este da pequena en-
seada da Praia dos Coelhos. A localização de santuário cristão 
(Convento da Arrábida), a pouca distância deste sítio islâmico, 
pode não ser aleatória. Antes, como agora, neste espaço, ver-
dadeiro eremitério, onde a vegetação atinge o seu esplendor cli-
mácico, a oração e a contemplação aproximavam os Homens 
dos Deuses. O nome  da serra, Arrábida, é inequivocamente de 
origem árabe e deriva de Ribat, santuário vocacionado para a 
educação moral e preparação física, localizado em espaço de 
grande inacessibilidade e convidativo à contemplação e medita-
ção no seio da Natureza.  
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Clima e vegetação

A imagem do actual coberto vegetal da Arrábida não 
pode ser transferida para o mais recuado Passado, objecto 
da presente narrativa. Tendencialmente, podemos assumir 
que, nas suas características gerais, a paisagem que hoje 
observamos não é anterior a 10 000 BP e ter-se-á prova-
velmente instalado no decurso do Boreal e Atlântico (Ma-
teus e Queiroz, 1997).  

A Arrábida apresenta, actualmente, um clima de feição mais 
mediterrânico do que aquele que se poderia prever se se aten-
desse à sua latitude. Tal facto deve-se às condições de orienta-
ção da cordilheira. O seu clima, com uma curta estação húmi-
da e fresca (Inverno), duas estações temperadas (Primavera e 
Outono) e um Verão quente e de acentuada secura, diferencia- 
-se em microclimas determinados essencialmente por factores 
orográficos. Importa salientar os microclimas extremos, próprios 
das vertentes norte e sul da zona montanhosa por excelência. A 
encosta norte, exposta aos ventos húmidos do quadrante NW, 
é mais húmida e fresca que a vertente meridional, abrigada dos 
ventos frios e exposta a uma intensa insolação, o que lhe confe-
re forte secura estival acompanhada de temperaturas elevadas 
e Invernos temperados.

A cobertura vegetal organiza-se em formações diferencia-
das, directamente relacionadas com a especificidade do clima, 
o estado evolutivo dos solos e a actuação antrópica. Nos solos 
esqueléticos de cumes e de cristas rochosas surge a formação 
rupestre (Gomes Pedro, 1942) constituída por líquenes e pe-
quenos fetos. Por estádios sucessivos, a cotas progressivamen-
te mais baixas,  atinge-se a charneca, o maquial e a mata. A 
charneca, formação de pequenos arbustos, apresenta caracte-
rísticas francamente heliófilas tal como a maioria das plantas da 
Arrábida. Desenvolve-se nas plataformas superiores e em algu-
mas vertentes, mostrando diversas fácies. Assim, nos calcários 
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brancos e muito compactos surgem sobretudo Quercus coccife-
ra (carrasco), Rosmarinus officinalis (alecrim), Pistacia lentiscus 
(aroeira), Phillyrea angustifolia (lentisco bastardo), Ph. latifolia, 
Olea oleaster, Rhamnus oleoides, Daphne gnidium. Na verten-
te exposta a sul a composição modifica-se com a presença de 
espécies mais xerófilas como Cistus ladaniferus (esteva). O ma-
quial, de sub-bosque a bosque, é uma formação bi-estratificada 
a tri-estratificada que tem como formações clímaces da litosé-
rie xerofítica (vertentes meridionais) os bosques de zambujeiro 
(Olea europea sylvestris) e a alfarrobeira (Ceratonia siliqua). As 
matas de carvalho (Quercus faginea) desenvolvem-se em áreas 
influenciadas pelos ventos do quadrante NW e correspondem à 
formação clímax da litosérie tropofítica com folhas marcescen-
tes ou seja tardiamente caducas (quando a nova rebentação se 
aproxima). O sobreiro (Q. suber) e o pinheiro manso (Pinus pi-
nea) ocupam manchas residuais. O pinheiro manso (Pinus pi-
nea) encontra-se bem representado na Serra de S. Luís, desde 
pelo menos os inícios do III milénio BC, como ficou patente atra-
vés da prática de recolecção de pinhão no povoado calcolítico  
da Rotura (Pinto da Silva, 1992). 

OS PRIMEIROS HABITANTES
Paleolítico inferior e critério artefactual

Fig. 13 - Mata do Solitário. Fo-
tografia de Rosa Nunes.
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As evidências da ocupação humana anterior ao Homo 
neanderthalensis são escassas na região, e de difícil con-
textualização estratigráfica. Na formação de Belverde, 
atribuída ao Vilafranquiano, com mais de 1,2 milhões de 
anos, foram encontrados alguns prováveis artefactos; no 
entanto, a intencionalidade do talhe é questionada, quer 
pela análise tecnológica associada às más condições de 
conservação pós-deposicionais, quer pela cronologia atri-
buída ao contexto. Os fósseis dos primeiros europeus, bem 
representados na Gran Dolina (Atapuerca), foram atribu-
ídos à espécie Homo antecessor, e datados entre  800 e 
900 mil anos (Arsuaga, 2007 ). 

Nas praias levantadas do concelho de Sesimbra, entre 
a baía dos Lagosteiros e a rechã do Forte do Cavalo e no 
conglomerado de base da Lapa de Santa Margarida, têm 
surgido seixos afeiçoados com talhe unifacial, bifacial, nú-
cleos poliédricos e raros bifaces. 

Podemos, por agora e como hipótese de trabalho, supor 
que a região foi habitada por hominídeos da espécie Homo 
heidelbergensis que viveu entre 500 e 180 mil anos. Em 
Sima de los Huesos (Atapuerca) surgiu o maior conjunto 
de fósseis destes hominídeos, pertencentes a um mínimo 
de 28 indivíduos. Viviam da caça e da recolecção, em pe-
quenos grupos nómadas, frequentando assiduamente o 
litoral, fabricando os seus instrumentos nas praias onde a 
matéria-prima abundava, já senhores do controlo do fogo.

Dos primeiros humanos que viveram na região de Se-
túbal possuímos escassos artefactos, que na sua maioria 
correspondem a um nível tecnológico primário domina-
do por choppers, chopping-tools e core-choppers, e pela 
técnica da percussão directa, com baixa selectividade da 
matéria-prima. Mas surgem também os primeiros artefac-
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tos dotados de simetria, como o biface muito rolado, «ab-
bevilense», do conglomerado de base da Lapa de Santa 
Margarida (Breuil e Zbyszewski, 1945).

Fig. 14 - Jazidas do Paleolíti-
co: 1 - Fonte da Pipa; 2 - Casal do 
Mocinho; 3 - Praia dos Lagostei-
ras; 4 - Planalto do Cabo Espichel; 
5 - Forte da Baralha; 6 - Rechã da 
Tranca; 7 - Boca dos Bobaleiros; 
8 – Pinheirinhos; 9 - Promontório 
do Morro; 10 Forte do Cavalo; 11 
- Lapa de Santa Margarida; 12 - 
Gruta da Figueira Brava.
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Os mais antigos vestígios da presença do Homem na Península 
de Setúbal remontam a período mal determinado. Nos últimos 
anos, alguns autores (Azevedo, Cardoso, Penalva e Zbyszewski, 

Fig. 15 - Seixos afeiçoados da rechã do Forte do Cavalo. Seg. Serrão et 
al., 1974.
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1979) defenderam a hipótese desses vestígios se localizarem 
estratigraficamente em formações do Vilafranquiano médio, ou 
seja, nos depósitos conglomeráticos de Belverde. Por outras 
palavras, o estabelecimento dos primeiros habitantes da região 
teria ocorrido, segundo aqueles autores, há mais de um milhão 
e duzentos mil anos. 

O conglomerado de Belverde, que se manifesta entre o Tejo 
e a base da cordilheira da Arrábida, a oeste da Ribeira de Coina, 
teria tido, originalmente, 110 metros de altitude mínima, mas a 
acção deformadora dos movimentos de subsidência do sinclinal 
de Albufeira seria responsável pelo aparecimento de diversas 
superfícies de deposição. O mesmo conglomerado é sobreposto 
por formação areno-argilosa de cor vermelha (com intercalações 
detríticas de elementos pouco rolados, sobretudo de quartzo) 
que chega a atingir 30 metros de espessura e é conhecida por 
Formação Vermelha do Marco Furado. Esta é atribuída ao topo 
do Vilafranquiano médio por se considerar que após este perío-
do, jamais se teriam formado solos vermelhos tão espessos.

Em Basteza da Mó, Quinta dos Arcos, Quinta do Peru e Santa 
Marta de Corroios, o conglomerado de Belverde forneceu alguns 
calhaus achatados que, segundo aqueles autores, teriam rece-
bido a acção do trabalho humano.

A confirmar-se a cronologia atribuída ao conglomerado de 
Belverde bem como a autenticidade, como artefactos, das re-
feridas peças, estaríamos em presença de um pré-acheulense 
bastante arcaico, dos mais recuados da Península Ibérica, o que 
por agora não possui sustentabilidade empírica.

Seixos rolados, geralmente de quartzito, nos quais foram 
criados gumes (quase sempre pouco extensos relativamente ao 
perímetro das peças) através da extracção de lasca(s), por per-
cussão directa, em uma das faces do seixo e, mais raramente, em 
ambas as faces, têm sido recolhidos à superfície de praias fós-
seis atribuídas ao Plistocénico médio, situadas a diversas cotas, 
entre a baía dos Lagosteiros, na costa ocidental da Arrábida, e 
a rechã do Forte do Cavalo, no litoral sul. Nestas praias levanta-
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das, plistocénicas, ocorrem pois seixos afeiçoados (choppers e 
chopping-tools) juntamente com lascas taiacenses, raros núcle-
os e escassos artefactos bifaciais. São manchas de utensílios 
líticos conhecidas somente por prospecções de superfície, es-
pecialmente patentes nos seguintes locais: Lagosteiros, Planal-
to do Cabo, Forte da Baralha, Rechã da Tranca, Rechã da Boca 
dos Bobaleiros, Picoto, Forte do Cavalo (Breuil e Zbyszewski, 
1945; Serrão et al., 1974).

Fig. 16 - Localização da jazida paleolítica do Forte da Baralha (a tracejado), 
situada entre Sesimbra e o Cabo Espichel. Seg. Serrão, et aI., 1974.
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Fig. 17 - Entrada virada ao mar da Gruta de Santa Margarida. Gravura de João Heitor in Archivo 
Pitoresco.
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Na costa ocidental da península de Setúbal, as praias plisto-
cénicas foram em grande parte desmanteladas em resultado da 
exposição à abrasão e da menor resistência à erosão oferecida 
pelas suas formações areno-argilosas. Deste modo, a norte dos 
Lagosteiros quase não se conhecem materiais atribuíveis ao 
Paleolítico, sendo, porém, comuns indústrias expeditas, sobre 
seixos rolados, talvez epipaleolíticas. 

A cronologia dos conjuntos líticos do litoral sul foi estabeleci-
da utilizando, por um lado, o método das séries (que se baseia 
no estado físico das superfícies e arestas dos artefactos) e, por 
outro, o da altimetria, ou seja a altitude actual das praias fósseis 
onde ocorrem tais indústrias. Consideremos dois exemplos. Os 
depósitos da praia plistocénica da Boca dos Bobaleiros apresen-
tam-se a 50-70 metros de altitude pelo que têm sido atribuídos 
ao Siciliano II (Mindel) e datados de entre 650 000 e 350 000 
anos; das 48 peças da Série I (as consideradas mais antigas e 

Fig. 18 - Vista parcial da 
rechã talhada no calcário, 
200m a SW do forte da Ba-
ralha, entre 6-8m acima do 
nível do mar actual. (Foto de 
J. L. Cardoso, 1994)
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que mostram forte desgaste e intensa patina eólica) aí recolhi-
das e estudadas por Sande Lemos et aI. (1974), 39 são seixos 
talhados unifacialmente (choppers) e 9 bifacialmente (chopping-
tools); não surgiram lascas, nem núcleos; os choppers ocupam 
cerca de 80 % da amostra. A praia plistocénica do Forte da Ba-
ralha levanta-se a 20-25 metros de altitude, sendo integrada no 
Tirreniano I (350 000 a 200 000 anos); uma amostra de 23 pe-
ças da Série I (Serrão et al., 1974) revelou 11 seixos afeiçoados 
(6 talhados unifacialmente e 3, bifacialmente, 2 poliedros, 2 lascas 
retocadas, 4 lascas residuais e 3 fragmentos residuais de seixos. 

O critério altimétrico utilizado na determinação da cronologia 
relativa das praias levantadas da Arrábida tem sido muito con-
testado face à instabilidade neotectónica da região. Além disso, 
as indústrias da Série I são pouco numerosas. Embora sejam 
mínimas as diferenças notadas entre os dois conjuntos líticos 
da Série I a que aludimos, parece esboçar-se uma evolução das 
indústrias da Boca dos Bobaleiros para as do Forte da Baralha.

Contestada a intencionalidade do talhe dos seixos do conglo-
merado de Belverde e assumida uma posição de prudência em 
relação aos materiais descontextualizados das praias plistocéni-
cas da costa sul da Arrábida, parece-nos mais adequado face à 
informação disponível para a região e aos estudos de Atapuer-
ca, com destaque para a identificação dos fósseis da espécie 
Homo antecessor, datados de cerca de 0,8 milhões de anos, de-
fender a existência na Arrábida de um Paleolítico inferior,  cujos 
artefactos, sumariamente talhados, podem corresponder (como 
foi sugerido em 1942 por Breuil e colaboradores) a uma faciés 
funcional, expedita, de indústrias mais elaboradas e evoluídas, 
ricas em bifaces. 
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A ARRÁBIDA DOS NEANDERTAIS
Ocupação do núcleo central da cordilheira

O Paleolítico médio foi um extenso período, iniciado há 
cerca de 140 000 anos, que sobreviveu até há cerca de 35 
000/30 000 anos. As formas de coexistência entre Nean-
dertais e H. sapiens são por agora desconhecidas, mas in-
trigantes. Respostas para esta e outras interrogações rela-
tivas à extinção das comunidades de neandertais poderão 
ser procuradas no prosseguimento da investigação arque-
ológica da gruta da Figueira Brava, onde surgiram ossos 
atribuídos àquela espécie (pré-molar superior). Na Penín-
sula de Setúbal, foi longo o primado do Homo neandertha-
lensis; pelo contrário, a presença de inequívocos vestígios 
do Paleolítico superior é por enquanto desconhecida.

Fig. 19 - A presença humana 
tornou-se mais impressiva du-
rante o Paleolítico médio, tendo 
a Arrábida constituído um refúgio 
para o Homo neanderthalensis. 
A Gruta da Figueira Brava, entre 
o Portinho da Arrábida e Alportu-
che, foi a jazida até ao momento 
melhor estudada. Identificada por 
C. Tavares da Silva e J. Soares 
(1986), viria a ser objecto de um 
projecto de investigação coor-
denado por M. Telles Antunes e 
J. Luís Cardoso (Universidade 
Nova de Lisboa). Entradas vira-
das ao oceano.
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Fig. 20 - A indústria lítica da 
Gruta da Figueira Brava é com-
posta por um total de quase 
quatro milhares de artefactos 
(esquírolas: 36%; produtos de 
debitagem: 46 %; núcleos: 9%; 
utensílios: 9%). Utilizou matérias-
primas localmente disponíveis, 
com destaque para o quartzo (sei-
xos mais ou menos rolados, dos 
conglomerados terciários existen-
tes localmente). O talhe discóide 
é largamente dominante (30 % 
do total das bases negativas de 
primeira geração são núcleos dis-
cóides). Entre os utensílios reto-
cados, predominam os raspado-
res, seguidos pelos denticulados 
e entalhes. 

A indústria da Figueira Brava 
corresponde a um Mustierense 
Típico, rico em denticulados, com 
debitagem não levallois.  

Seg. L.Raposo e J.L. Cardo-
so, 2000.
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Fig. 21 - Homem e outros ma-
míferos representados na cama-
da 2 da Gruta da Figueira Brava 
(M. Telles Antunes, 1990-1991).



29

O final do Paleolítico médio está bem representado nos sítios 
sob abrigo e em grutas da Arrábida (Figueira Brava, Stª. Margari-
da e Creiro) em contextos geológicos posteriores a 70 000 anos 
BP e atribuíveis a um período centrado em 40 000 anos BP, e 
em acampamentos de ar livre, nomeadamente na Conceição, na 
margem esquerda do Tejo, datado de ca. 30 000 anos BP. Ainda 
na margem esquerda do Tejo, assinalaram-se indústrias mustie-
renses no Alto da Pacheca e na Ponta da Passadeira (Barreiro). 
De registar os conjuntos de artefactos atribuíveis ao Mustierense 
dos sítios de ar livre do Casal da Cerca (Palmela) e do Horto da 
Sapec (Setúbal), na margem direita do Sado. Esta distribuição 
dos sítios do Paleolítico médio coloca em destaque a exploração 
articulada de diversos ecossistemas da Península de Setúbal. 

Os bandos de neandertais, com uma economia assente so-
bretudo na caça de mamíferos de grande porte, não ignoraram, 
contudo, um amplo leque de recursos, como os marinhos (pesca 
e recolecção de marisco), com destaque para os moluscos (Pa-
tella vulgata, dominante, Mytilus galloprovincials, Litorina litorea) 
(Tavares da Silva, 1996).

Há cerca de 40 000 anos atrás, o clima seria frio, semelhante 
ao que hoje se regista à latitude da Escócia. Na Costa Sudoeste 
(Praia de Vale Figueira - São Torpes), uma formação turfosa, 
datada de 39 490 BP, dá-nos conta de um coberto vegetal cons-
tituído por tundra arbórea, intercalada por áreas húmidas relati-
vamente extensas, vegetação própria de um clima periglaciário, 
moderado pelo oceano. Durante o Würm, apenas a Serra da 
Estrela, a mais de 600m de altitude, regista inequívocos vestí-
gios de glaciares. 

 A jazida da Figueira Brava (cf. ficha de sítio arqueológico), 
gruta com aberturas para a arriba litoral, foi identificada como 
antes referimos por C. Tavares da Silva e J. Soares e objecto de 
escavação (1987-88) e estudo, coordenado por M. Telles Antu-
nes (2000). O estudo interdisciplinar então promovido forneceu 
um abrangente quadro ambiental da Arrábida há 40.000 anos, 
dotado de extraordinária biodiversidade. Além de invertebrados 
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Fig. 22 - Planície litoral a leste da Gruta da Figueira Brava, que incluía a actual ilhota da Anixa, vendo-se uma 
fêmea de Bos primigenius e um mamute (Mammuthus primigenius). Desenho de Martins Barata. Seg. M. T. Antunes, 
2000. 
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marinhos, peixes (cerca de 8 espécies) répteis e aves (32 espé-
cies), surgiu um amplo leque de mamíferos (36 espécies), alguns 
dos quais próprios de clima frio como a foca ártica, o pinguim, 
patos nórdicos. Com o nível médio das águas do mar cerca de 
60m abaixo do actual, a Figueira  Brava e a Lapa de Santa Mar-
garida abriam-se para uma extensa planície litoral onde foram 
caçados cavalo selvagem, auroque, rinoceronte, mamute e vea-
do. Na serra era caçada a cabra montês. Nos períodos de aban-

Fig. 23 - Jazidas do Paleolíti-
co médio: 1 - Sítio da Conceição; 
2 - Ponta da Passadeira; 3 - Ca-
sal da Cerca; 4 - Horto da Sapec; 
5 - Creiro; 6 - Gruta da Figueira 
Brava; 7 - Lapa de Santa Marga-
rida.
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dono pelo Homem, a gruta foi ocupada por predadores, como o 
leão das cavernas, leopardo e hiena.

Estes grupos humanos manufacturaram os seus utensílios 
sobre osso e sobretudo sobre materiais líticos (quartzo, sílex e 
quartzito). No conjunto, os utensílios produzidos integram “um 
Mustierense Típico, rico em denticulados, com debitagem não 
levallois [talhe discoidal] “(Cardoso e Raposo, 1993).

As duas jazidas mais importantes que forneceram indústrias 
atribuídas ao Paleolítico médio são, pois, por agora, a Lapa de 
Santa Margarida e a gruta da Figueira Brava. Em algumas praias 
quaternárias já citadas, nomeadamente na do Forte da Baralha 
(nível dos 8-12 m, constituído por uma brecha de cimento calcá-
rio vermelho) e em outras do litoral ocidental, até à Foz da Fonte, 
foram encontrados artefactos atribuídos ao Mustierense. 

A Lapa de Santa Margarida, escavada pela abrasão, apre-
senta sobre o conglomerado de base junto da entrada, virada 
ao oceano, duas brechas ossíferas que se lhe sobrepõem – a 
inferior vermelha e a superior cinzenta – e forneceram alguns 
utensílios «mustierenses» de quartzo. 

A gruta da Figueira Brava teve uma génese semelhante à da 
Lapa de Santa Margarida da qual dista escassas dezenas de 
metros. Abre a sua principal entrada na arriba. Os estratos ar-
queológicos da sala a que a principal abertura dá acesso foram 
muito perturbados por ocupações recentes. Foi em uma sala li-
gada à primeira por estreita passagem, que se define à direita de 
quem entra, que exumámos, imediatamente abaixo de uma fina 
camada estalagmítica, diversos artefactos, alguma fauna e co-
prólitos embalados em camada areno-argilosa de cor castanho-
amarelada. Os artefactos exumados eram pouco característicos 
e pouco numerosos. São quase exclusivamente sobre lasca, 
alguns sobre lascas regulares a tenderem para lâminas; estão 
presentes peças com entalhes laterais e denticulados, buris e 
núcleos. A matéria-prima utilizada foi o quartzo, o sílex e o quar-
tzito. Pelo menos aparentemente associados à referida indústria 
encontram-se ossos de Cervus elaphus, dentes prémolares de 
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Hyaena crocuta e conchas de moluscos marinhos dos géneros 
Mytilus e Patella. A Hyaena crocuta foi igualmente exumada em 
contextos atribuídos quer ao Mustierense (Gruta da Furninha, 
Gruta Nova da Columbeira, pedreira de Salemas) quer ao Pale-
olítico Superior (Lapa da Rainha). Tal como Roche (1971) afir-
ma, o inventário da fauna proveniente das jazidas portuguesas 
do Plistocénico final não apresenta variações apreciáveis duran-
te o período compreendido entre o interglaciar Riss-Würm e o 
fim do Würm. A estabilidade da fauna parece indicar um clima 
com fracas oscilações. «� basse altitude, il régnait un climat hu-«� basse altitude, il régnait un climat hu-
mide, de type périglaciaire, dont les variations modérées par les 
influences océaniques devaient s’apparenter bien plus à celles 
d’un régime pluvial que glaciaire». É este o modelo climático que 
J. Roche traça, em termos gerais, para os pequenos maciços 
montanhosos da Estremadura. Modelo que, por agora, se pode 
aplicar à cordilheira da Arrábida. 
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Com o fim da glaciação do Würm e após um período de 
transição (Tardiglaciário), entre 15.000 e 10.000 uncal. BP, 
entramos no Holocénico antigo, na sequência de importan-
tes modificações do clima (melhoria climática), vegetação 
e  fauna; as comunidades humanas herdeiras do apara-
to tecnológico magdalenense prosseguem essa tradição, 
mas vão desenvolver, a par da utensilagem de base lepto-
lítica, um subsistema tecnológico macrolítico e expedito; di-
versificam o seu regime alimentar onde cresce o contributo 
da recolecção de vegetais e marisco, e da pesca.

Fig. 24 - Jazidas do Epipaleolí-
tico (   ) e Mesolítico (   ): 1 - Pocei-
rão1; 2 - Camarral; 3 - Vale Florete; 
4 - Amieira; 5 - Casal do Mocinho.

EPIPALEOLÍTICO E AS GRANDES 
MUDANÇAS AMBIENTAIS HOLOCÉNICAS 
A procura das zonas húmidas
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As culturas do pós-Würm, que integram o chamado 
Epipaleolítico, são muito mal conhecidas na região da Ar-
rábida. Poderão estar representadas por jazidas que têm 
fornecido indústrias de macro-utensílios líticos de técnica 
expedita, tradicionalmente designada por “languedocense” 
como a Ponta do Cabedelo (Almada) e a jazida do Casal 
do Mocinho (Sesimbra), esta última com utensilagem de 
carácter microlaminar (Tavares da Silva e Soares, 1986a); 
ambas são conhecidas somente através de prospecções 
arqueológicas. 

O acampamento do Camarral, localizado em área apla-
nada e arenosa da base do morro de Palmela (domínio 
montanhoso de baixa altitude), na margem de área húmida, 
lagunar, do paleoestuário da Ribeira da Marateca, é o mais 
importante sítio arqueológico do pós-glaciário da região, o 
qual foi sendo ocupado de forma descontínua muito prova-
velmente até ao Mesolítico final. Infelizmente, esta jazida, 

Geomorfologia da plataforma continental. Base cartográfica de Vanney e Mougenout, 1981.

Fig. 25 - No decurso do 
Epipaleolítico o nível médio 
do mar registou uma subi-
da rápida de cerca de 30 a 
50m (desde –50/-70 m até 
–20m). A linha de costa so-
freu um avanço para o con-
tinente de 1,5 a 8Km, com 
consequências relevantes 
para a organização dos ter-
ritórios de captação de re-
cursos. Os cursos de água 
constituíram, pela sua rique-
za biológica, importantes 
factores de fixação humana. 
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objecto de uma limitada intervenção arqueológica de emer-
gência, viria a ser totalmente destruída pelo plantio de um 
pomar. Recentemente, os autores identificaram um outro 
acampamento, provavelmente epipaleolítico, nas margens 
do paleoestuário da Ribeira de Coina (Vale Florete), em 
Brejos de Azeitão, que confirma o padrão locativo do tipo 
de habitat mais característico do Epipaleolítico regional. 

Durante este período, o povoamento é claramente cen-
trífugo em relação ao núcleo central da Serra. São as zo-
nas húmidas da sua bordadura imeditata, dotadas de maior 
variedade de recursos alimentares, que atraem compreen-
sivelmente os pequenos grupos de caçadores-recolectores 
epipaleolíticos, de tipo bando, instáveis, muito provavel-
mente praticando mecanismos de agregação/fissão, en-
quanto estratégia de equilíbrio demográfico-ecológico.

Fig. 26 - Na Península de Se-
túbal identificaram-se as seguin-
tes jazidas que poderão remon-
tar ao Epipaleolítico: Poceirão 1 
(Palmela), nas margens de uma 
área húmida que se estendia até 
à Marateca; Casal do Mocinho 
(Sesimbra) e provavelmente Vale 
Florete (Azeitão). Base cartográ-
fica: mapa oro-hidrográfico de 
Portugal, Centro de Estudos Ge-
ográfios.
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Litoralização do povoamento

A partir do final do Tardiglaciar (Dryas III), desde 10 500 BP até 
há cerca de 7600 anos BP, multiplicam-se os acampamentos de ar 
livre, localizados no litoral. Na Península de Setúbal e Costa Sudo-
este foram identificados sítios epipaleolíticos em: Camarral (Palme-
la), Oliveirinha (Sines), Espigão, Aivados, Pedra do Patacho e Pa-
lheirões do Alegra (Odemira), Montes de Baixo (Ribeira de Seixe), 
Castelejo e Barranco das Quebradas (Vila do Bispo).

O aquecimento a partir de 10 000 BP e os correlativos efei-
tos da transgressão flandriana provocaram acentuada redução 
da planície litoral, que tinha atingido grande desenvolvimento 
durante o máximo da regressão wurmiana, com a descida do 
nível médio das águas do mar a -120m. A área dos territórios de 
captação de recursos sofreu significativa contracção, alterando, 
por hipótese o equilíbrio das relações demográfico-ecológicas. 
Estas transformações rápidas e profundas nos ecossistemas li-
torais terão provocado um progressivo stress ambiental a que 

Fig. 27 - Vegetação do SW de 
Portugal. Tardiglaciar e Holocénico 
antigo e médio A e B. Seg. Queiroz, 
1999. 

Na Arrábida, durante o Epipa-
leolítico, o clima seria húmido e 
temperado quente, sem o carácter 
acentuadamente mediterrâneo que 
actualmente o caracteriza. Neste 
período ocorre a máxima expansão 
da área florestal. Esta é dominada 
pelo pinheiro bravo (Pinus pinas-
ter), que substituiu o silvestre dos 
períodos frios. Verifica-se o desen-
volvimento de carvalhais decíduos 
e marcescentes, semelhantes aos 
que se podem observar actualmen-
te nos vales mais protegidos; sur-
ge a mata esclerófila de Quercus 
faginea e uma maior diversidade 
do mosaico de vegetação regional, 
com o aparecimento ou expansão 
de um grande número de taxa: Eri-
ca australis, Erica scoparia, Corema 
album, Phillyrea, Pistacia, Olea, Al-
nus, Salix. 
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Figs. 28-30 - A expansão da floresta e o recuo da linha de costa podem 
ter determinado a ocorrência na região de um relativo declínio dos recursos 
cinegéticos de maior rendimento, facto que poderá explicar a valorização de 
alimentos que, até ao final do Paleolítico superior, eram relativamente secun-
darizados. A provável recolecção de novos produtos vegetais associados à 
expansão florestal e à diversificação da flora regional em equilíbrio com faunas 
mamalógicas constituídas sobretudo por cervo, javali e lagomorfos (maior frag-
mentação da biomassa animal) e o crescente interesse pelos recursos mari-
nhos marcam a linha de fractura Paleolítico superior/Epipaleolítico. Fotos de 
José Costa.
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os grupos humanos responderam através da diversificação dos 
recursos alimentares. Surgem os primeiros acampamentos es-
pecializados no marisqueio: Praia de Magoito (Mafra); Pedra do 
Patacho (Vila Nova de Milfontes); Fonte Santa (Aljezur). É pro-
vável que a maioria das jazidas dos alvores do Epipaleolítico se 
encontre actualmente submersa. Os dados recolhidos permitem 
supor que a valorização dos recursos marino-estuarinos cons-
tituíram, desde o início do Epipaleolítico, um factor indutor da 
localização de estabelecimentos humanos nas margens de pa-
leoestuários e de um movimento de litoralização do povoamento 
durante o Pré-Boreal e Boreal. 

Os bosques temperados expandiram-se e algumas das espé-
cies de grandes herbívoros migraram para latitudes ou altitudes 
mais elevadas. A caça ao veado, javali e auroque continuou a 
ter um papel económico relevante, como se observou no acam-
pamento de Barca do Xerez de Baixo (médio vale do Guadia-
na), datado de 8640±50 BP. Este sítio revelou uma economia 
de caça, dominada pelo veado, estando também presentes ca-
valo e boi selvagens, e prováveis lagomorfos. A indústria lítica, 
expedita, foi realizada a partir de seixos rolados de quartzito e 
quartzo, abundantes nas cascalheiras do rio, estando ausentes 
produtos leptolíticos em sílex. No litoral, multiplicaram-se os con-
cheiros, claramente sazonais, de que podemos destacar Caste-
lejo e Barranco das Quebradas 1 e 3 em Vila do Bispo e Moinho 
de Baixo em Odeceixe.

Jazidas como o extenso habitat (cerca de 8 000 m2) de Pa-
lheirões do Alegra (Cabo Sardão), datado de 8400 BP, pela sua 
área, densidade de estruturas domésticas e de artefactos (reco-
lhidos cerca de 30 000 exs.), parece corresponder a um estabe-
lecimento mais permanente que os sítios anteriores, ao qual se 
deveria associar economia diversificada e tecnologia lítica em 
consonância com uma maior amplitude funcional. Com efeito, a 
utensilagem lítica integra os dois subsistemas tecnológicos da 
pedra talhada: expedito, de base macrolítica, pouco especiali-
zado e, em geral, produzido a partir de seixos rolados de grau-
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Fig. 31 - Indústria litica do sítio epipaleolítico do Casal do Mocinho (Se-
simbra). Atenda-se à presença de raspadores unguiformes (nos 12 e 13) e 
lamelas de dorso (nos 20 e 21).
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vaque e quartzito, e uso-intensivo, microlítico, dotado de grupos 
tipológicos especializados, manufacturado sobre sílex. 

A presença de restos de peixes em sítios do interior, a mais 
de 60 Km do litoral (Gruta do Caldeirão Eb topo), reforça o mo-
delo de integração de recursos terrestres e marítimos em siste-
mas socio-territoriais provavelmente de grande amplitude, onde 
dominaria, por hipótese, a mobilidade residencial recorrente – 
forma de exploração do território que pressupõe a deslocação 
de todo o grupo, segundo percursos estabelecidos de acordo 
com a disponibilidade de recursos. Esta disponibilidade origina-
ria, pois, movimentos cíclicos, com retorno aos acampamentos 
preexistentes. A estratégia de mobilidade residencial recorrente, 
também designada por nomadismo recorrente, mostra-se eficaz 
em situações de baixa densidade demográfica (0,1hab/km2) e 
para pequenos grupos humanos.

As evidências regionais

Podemos agrupar as evidências arqueológicas dos ca-
çadores-recolectores epipaleolíticos da região da Arrábida 
em dois conjuntos muito diferenciados quanto a condições 
de jazida, fácies funcional e estado da investigação:

1. Manchas de dispersão de artefactos pouco caracte-
rísticos (integrando componente macrolítica, ou “languedo-
cense”) embalados em sedimentos arenosos que coroam 
as sucessivas superfícies de aplanamento, que, do Cabo 
Espichel, se desenvolvem para norte. 

  
Quanto ao «Languedocense», Francisco Sande Lemos e J. 

Pinho Monteiro (1974), ao estudarem as indústrias de seixos 
afeiçoados do concelho de Sesimbra numa perspectiva tipoló-
gica, pois as condições de jazida das peças analisadas (reco-
lhas de superfície) não permitiam outras formas de abordagem, 
registaram: « [...] a existência de dois grupos morfológicos dis-
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tintos, representados, um pelas manchas de vestígios da cos-
ta meridional da Arrábida e outro, pelas jazidas que da arriba 
setentrional da Praia dos Lagosteiros se estendem à Foz da 
Fonte, no ponto em que terminam os afloramentos jurássicos 
e se iniciam os areais da Lagoa de Albufeira. Na segunda das 
áreas referidas, o conjunto do material recolhido apresenta as 
seguintes características: o quartzo é largamente aproveitado, 
embora os instrumentos feitos a partir desta matéria-prima con-
servem dimensões pequenas, a par do quartzito, sobre o qual se 
executam utensílios de maiores dimensões, de morfologia mais 
complexa, e com talhe subvertical e remontante (é o chamado 
«Languedocense» de H. Breuil e G. Zbyszewski). Os artefactos 
sobre lasca estão aqui melhor representados». 

A distribuição das jazidas com «indústrias languedocenses» 
desenvolve-se pois pelo litoral ocidental até à foz do Tejo. Em 
1965, Zbyszewski afirmava que «na parte superior das escarpas 
marítimas, entre Fonte da Telha e Mina de Ouro existem ves-
tígios de fogueiras e fundos de cabanas languedocenses». O 
mesmo autor e H. Breuil identificaram a jazida «Ianguedocense» 
da Ponta do Cabedelo, sobranceira à Costa da Caparica, que 
viria a ser objecto de estudo mais detaIhado por Bandeira Ferrei-
ra. Este autor publicou alguns materiais recolhidos em prospec-
ções de superfície de que importa salientar a presença de picos, 
raspadores, furadores, lascas e núcleos.

As peças de técnica languedocense, em geral de carácter 
nuclear, obtidas através de levantamentos subverticais e esca-
lariformes efectuados sobre seixos em geral de quartzito podem 
ter funcionado essencialmente como artefactos de ocasião (ao 
serviço de actividades de recolecção) produzidos por comunida-
des de acentuada mobilidade, em meios que ofereciam baixo-
risco de insucesso à sua exploração económica.

A técnica languedocense pode ter tido a sua origem no Pa-
leolítico mas o seu desenvolvimento ter-se-ia verificado sobre-
tudo no Epipaleolítico, época em que, como atrás dissemos, a 
recolecção se intensifica. Dados recentemente obtidos quer no 



44

Fig. 32 - Perfil estratigráfico 
obtido no sítio do Camarral (Pal-
mela). Nesta jazida identificou-se 
um estabelecimento de ar livre, 
objecto de escavação de emer-
gência em 1990-91, que revelou 
uma camada arqueológica com 
cerca de 0,60m de espessura; 
infelizmente o topo desta ca-
mada foi amplamente revolvido 
pelas lavouras. Obteve-se uma 
datação por AMS para a base 
da sequência (C. 3a), a partir 
de osso incarbonizado de javali: 
OxA-5922 = 9120±440 BP. Neste 
momento, apenas é possível afir-
mar que a ocupação humana do 
Camarral remonta ao Holocénico 
antigo (entre cerca de 10 000 a 
7 600 BP), período que, como é 
sabido, corresponde ao Epipale-
olítico, durante o qual se atinge 
na Europa o óptimo climático, 
sendo as temperaturas médias 
no Verão superiores, em pelo 
menos 2ºC, às actuais. O sítio 
continuou a ser ocupado já em 
tempos mesolíticos, como é su-
gerido pela presença de elemen-
tos de projéctil geométricos nas 
camadas subsequentes.

Alentejo Litoral quer no vale do Guadiana (concelho de Reguen-
gos de Monsaraz) indicam que a utilização da referida técnica 
se prolongou pelo Mesolítico (Samouqueira - Sines), Neolítico 
antigo (Medo Tojeiro - Odemira), Neolítico médio (Pipas - Re-
guengos de Monsaraz), Calcolítico (Porto das Carretas).

O «Languedocense» foi definido, e até interpretado por alguns 
autores, como cultura, com base em recolhas de superfície muito 
selectivas que sobrevalorizam a macro-utensilagem. Contudo, os 
recentes trabalhos efectuados nas jazidas atrás referidas vieram 
mostrar que as peças de técnica languedocense constituem ape-
nas a componente macrolítica, ou seja, uma faciés funcional, de 
conjuntos industriais mais amplos, nos quais a micro-utensilagem 
pode ocupa, posição mais ou menos relevante. A associação das 
duas componentes ou dos dois subsistemas tecnológicos pode ser 
observada no sítio do Casal do Mocinho (Sesimbra), o que já fize-
mos referência.

2. Sítios de habitat com indústrias microlíticas lamelares em si-
lex. Localizam-se quer nas margens de zonas húmidas como o Ca-
marral (Palmela), Poceirão 1 e Vale Florete (Setúbal), quer nas pro-
ximidades da arriba da costa ocidental da Arrábida, como o Casal 
do Mocinho (Sesimbra). As prospecções conduzidas pelo Dr. Lu-
ciano Costa neste arqueossítio, plano e arenoso, permitiram, com 
efeito, recolher, a par de seixos afeiçoados e lascas de quartzito de 
técnica languedocense, numerosas peças sobre sílex em que do-
minam os subprodutos de talhe. O sílex é bastante homogéneo, de 
cor branca ou acinzentada muito clara; os núcleos são numerosos, 
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a)

b)

Fig. 33 - Camarral. Indústria lítica. Subsistema uso-intensivo: a) lamelas 
não retocadas; b) buris. Fotos de Arquivo MAEDS.

em geral exaustos e irregulares, por vezes de tendência prismática 
ou piramidal, com levantamentos de lascas e lamelas; abundam 
as lascas não retocadas. Quanto aos artefactos, verifica-se a pre-
sença de buris de ângulo, furadores, entalhes e denticulados (os 
mais frequentes), raspadores unguiformes e lamelas de bordo aba-
tido. Embora o pequeno número de artefactos seja insuficiente para 
uma rigorosa caracterização da indústria, esta parece evidenciar 
feição azilóide.
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Fig. 34 - Camarral. Indústria 
lítica. Subsistema uso-intensi-
vo: lamelas de dorso. Fotos de 
Arquivo MAEDS.

Quadro I - Camarral. Grupos tipológicos da indústria lítica de uma amostra de 1573 artefactos. A 
Camada 3a corresponde ao Epipaleolítico e foi datada de 9120 ± 440 BP (OxA - 5922). Esta camada 
não forneceu geométricos e continha uma indústria tipicamente microlaminar. As restantes camadas, 
por critérios tipológicos, podem ser atribuidas genericamente ao Mesolítico.

Camadas
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A partir do período Atlântico, há cerca de 7600 BP, 
intensifica-se a litoralização do povoamento e o crescimento 
demográfico. Ocorre a territorialização dos grupos 
humanos, os quais adoptam estratégias de subsistência de 
largo espectro e de mobilidade logística: estabelecimentos 
de base e estabelecimentos de curta duração, 
economicamente especializados. Os estabelecimentos de 
base incorporam estruturas de armazenamento, reveladoras 
da intensificação económica que antecede e prepara a 
neolitização. Os índices de sociabilidade possuem agora 
maior visibilidade. A função funerária está presente através 
de cemitérios, com sepulturas de inumação em fossa, no 
interior dos acampamentos de base. As formações sociais 
regem-se por normas igualitárias. A tecnologia lítica é 
dominada pelo microlitismo geométrico.

MESOLÍTICO E ADAPTAÇÕES RIBEIRINHAS

O Modo de Produção de Caça-Recolecção-
- Armazenamento

Fig. 35 - De um modo geral, 
podemos afirmar que, durante 
o Mesolítico, no Centro e Sul do 
país se desenvolvem estratégias 
de subsistência que integram ac-
tividades de marisqueio, de ritmo 
provavelmente sazonal (Prima-
vera e Verão) e cinegéticas, cuja 
melhor época vai de Janeiro a 
Março (Cervus elaphus, Equus 
caballus, bovídeos, lagomorfos). 
Os territórios de captação de re-
cursos seriam muito provavel-
mente explorados de forma logis-
tica. Nos ecossistemas de maior 
produtividade, como os estuari-
nos, localizar-se-iam estabeleci-
mentos de base, ocupados talvez 
durante todo o ano. O restante ter-
ritório seria explorado através de 
estabelecimentos economicamente 
especializados de acordo com a 
disponibilidade de recursos. Na 
foto, mariscador actual do Fara-
lhão (Setúbal).
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A Península da Arrábida mostra-se por agora um “território” 
de passagem e talvez uma reserva florestal e cinegética 
explorada por distintos grupos mesolíticos, concentrados 
nos paleoestuários do Tejo e Sado. A descoberta do sítio 
da Amieira (Carvalho e Cardoso, 2008), nas margens da 
Lagoa de Albufeira, é um bom indicador das áreas que 
deverão ser mais intensamente prospectadas e obviamente 
escavadas, integrando projectos de investigação sobre a 
importante problemática da neolitização.

Figs. 36 e 37 - Localização do sítio mesolítico da Amieira (Sesimbra) em 
fotografia aérea (Google earth) e na CMP, folha nº 464.

1km0
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Quadro II - Amieira: inventário dos artefactos em pedra lascada. Seg. Carvalho e Cardoso, 2008.
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Fig. 38 - Amieira. indútria em pedra lascada do sub-sistema tecnológico uso-intensivo, sobre sílex (nos 
1-18) e do sub-sistema expedito: raspador sobre seixo rolado de quartezito (nº19). Na indústria sobre sílex, 
destaca-se o carácter microlítico e geométrico (nos 11-13). Seg. Carvalho e Cardoso, 2008.
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Fig. 39 - Amieira: Núcleos. Seg. Carvalho e Cardoso, 2008.
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Fig. 40 - Elementos de projéctil trapezoidais, em silex, dos níveis mesolíti-
cos do Camarral (Palmela).

Figs. 41 - Preparação de haste de zagaia e hi-
pótese de encabamento de elementos de projéctil 
geométricos.
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AS PRIMEIRAS COMUNIDADES 
PRODUTORAS DE ALIMENTOS

As primeiras populações camponesas da Península de 
Setúbal surgem numa fase avançada  do processo de neoli-
tização (finais do VI / primeira metade do V milénios BC), no 
chamado Neolítico antigo evolucionado, e estabelecem-se na 
periferia da cordilheira, onde o coberto vegetal não seria ex-
cessivamente denso para a abertura de clareiras destinadas 
a campos de cultivo; escolheram áreas de solos arenosos, 
nas margens de cursos de água, cultiváveis com a tecnologia 
então disponível. Refiram-se: o povoado aberto do Casal da 

Fig. 42 – Jazidas do 
neolítico antigo da Pe-
nínsula da Arrábida: 1 – 
Quinta da Praia; 2 - Gaio; 
3 - Ramalha; 4 - Marco 
do Pacheco; 5 – Alto do 
Índio; 6 - Casal da Cerca; 
7 - Alcube; 8 - Fonte de 
Sesimbra; 9 - Galapos; 
10 - Pinheirinhos; 11 - 
Lapa do Fumo; 12 - Lapa 
do Sono.
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Cerca, de extensão superior a 1ha, que exploraria a planície 
aluvionar do Tejo, desde uma localização em rechã de média 
vertente do morro de Palmela, dotada de grande domínio vi-
sual sobre a paisagem; os povoados de planície do Vale do Al-
cube (Setúbal) e de Fonte de Sesimbra (Santana); o povoado 
quiçá mais pastoril de Pinheirinhos (Sesimbra). Algumas das 
grutas naturais do sector ocidental da Arrábida foram objecto 
de utilização, talvez como necrópole, por estas comunidades 
camponesas (Lapa do Fumo, Lapa do Sono). 

Processo de neolitização. 
As comunidades mesolíticas

 
Foram identificadas na Península de Setúbal apenas duas ja-

zidas mesolíticas: Amieira, nas proximidades da Lagoa de Albu-
feira, e Camarral – níveis médios e superiores –, em Palmela. Os 
principais núcleos de povoamento mesolítico com os quais esta 
região se poderá ter relacionado, localizaram-se nos paleo-es-
tuários do Sado e Tejo. Teremos de subir o Sado até S. Romão, 
a montante de Alcácer; aí observaremos diversos «concheiros» 
formados durante esse período, pela acumulação de abundan-
tes restos faunísticos, principalmente conchas de moluscos 
marino-estuarinos, mas também peças esqueléticas de peixe e 
de mamíferos selvagens. Também no Tejo, na Ribeira de Muge, 
se concentrou importante mancha de povoamento mesolítico. 
Esses meios estuarinos eram propícios ao desenvolvimento do 
berbigão (Cerastoderma edule) e da lamejinha (Scrobicularia 
plana), à frequência, em regime cíclico, de muitas espécies ictio-
lógicas (dourada, robalo, cação, entre outras),  à deslocação de 
faunas terrestres na procura de água, mesmo na plena estação 
seca. Os estuários são ecossistemas de elevada produtividade 
primária de biomassa, razões que não foram alheias às opções 
locativas do habitat  das comunidades mesolíticas, tradicional-
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Fig. 43 - Principais núcleos de 
povoamento mesolítico (paleo-
estuários do Tejo e Sado), com 
os quais os povoados coevos da 
Arrábida (nos 1 e 2) se poderão 
ter relacionado. Cartografia ar-
queológica seg. Arnaud, 1989.

mente consideradas mariscadoras face à elevada visibilidade 
dos concheiros que acumularam nos sítios de habitat.

Provavelmente, por um processo de osmose cultural, as po-
pulações mesolíticas do Sul de Portugal neolitizaram-se segun-
do ritmos diferenciados, de acordo com a sua própria dinâmica 
económica, social e cultural. Os grupos mesolíticos da Costa Su-
doeste integraram muito precocemente quer as inovações eco-
nómicas neolíticas disponíveis na bacia mediterrânea, quer as 
inovações tecnológicas (cerâmica e pedra polida). Surgem as-
sim as primeiras comunidades neolíticas do Sul do País, a partir 
de 5700-5500 cal BC (Vale Pincel I, Samouqueira II, Cabranosa, 
Padrão I), que se distribuem principalmente ao longo da faixa 

   Sítios de habitat 
mesolíticos.
1 - Amieira; 
2 - Camarral.
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costeira. De alguma forma, os custos sociais da neolitização já 
vinham sendo incorporados por estes grupos humanos através 
dos aumentos da sedentarização e do reforço das relações intra-
sociais, associadas ao modo de produção de caça-recolecção-
armazenamento. A inexistência de rupturas etno- -sociológicas 
entre o final do Mesolítico e o Neolítico antigo tem vindo a ser 
apreendida no registo arqueológico: 

- Através de estudos de antropologia física; 
- Da continuidade dos processos tecnológicos na produção 

da utensilagem em pedra lascada;  
- Da manutenção do mesmo padrão locativo para instalação 

dos povoados (áreas planas, arenosas e abertas, de preferência 
localizadas em situação de ecótono); 

- Do prosseguimento da estratégia de mobilidade logística, 
com povoados extensos, ocupados tendencialmente ao longo 
de todo o ano (Vale Pincel I) e com pequenos estabelecimentos 
de curta duração ocupados sazonalmente para exploração de 
recursos específicos e concentrados (Praia da Oliveirinha, Medo 
Tojeiro). A via da diversificação e a intensificação económicas 
iniciadas no Mesolítico final aprofundam-se no Neolítico antigo 
através da adopção das espécies domésticas de cereais e de 
gado. 

As populações mesolíticas dos estuários do Tejo e Sado, ao 
contrário das suas contemporâneas da Costa Sudoeste, pare-
cem terem resistido durante centenas de anos à adopção da 
economia de produção de alimentos. Do conjunto das inovações 
terão assimilado, durante o final de VI milénio cal BC e os inícios 
do seguinte, a cerâmica, muito útil à função de armazenagem 
(níveis superiores de Moita do Sebastião, níveis médios e su-
periores de Cabeço da Amoreira, no Tejo, níveis médios e supe-
riores do Cabeço do Pez, em toda a sequência estratigráfica de 
Amoreias, no Sado). 

Nos finais do VI milénio BC/ primeira metade do V milénio, 
durante o Neolítico antigo evolucionado, a economia agro-pas-
toril e as técnicas da olaria e do polimento estenderam-se à ge-
neralidade do território português.



57

Fig. 44 - Local do povoado 
neolítico de ar livre de Fonte de 
Sesimbra, visto de NW.

Os povoados do Neolítico antigo
evolucionado da Arrábida

Um dos primeiros sítios neolíticos identificados e estudados 
no concelho de Sesimbra foi o povoado de ar livre situado em 
Fonte de Sesimbra, nos arredores de Santana (Soares, Tavares 
da Silva e Barros, 1979). A jazida de Fonte de Sesimbra obe-
dece, no que se refere à estratégia de povoamento, ao modelo 
patente nas demais jazidas deste período, conhecidas no Sul do 
País. Com efeito, ocupa uma área plana, arenosa e vasta (cerca 
de 200 m x 300 m), na confluência de duas linhas de água que, 
nascendo na zona alta de Santana, descem para norte, indo for-
mar a ribeira da Ferraria. O local não se salienta na paisagem e 
não oferece quaisquer condições naturais de defesa. É muito rico 
em água (presença de numerosas fontes) (Fig. 44).
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Até agora não foram realizadas escavações arqueológicas. 
Nas prospecções efectuadas verificou-se que o espólio não se 
distribuía à superfície de modo claramente uniforme: concentra-
va-se em zonas que, no terreno lavrado, coincidiam com gran-
des manchas de areia acinzentada. Esta observação pode indi-
car que a ocupação não se efectuou de uma forma concentrada 
mas, pelo contrário, se organizou através de unidades habitacio-
nais dispersas pela vasta área que o povoado abrangeu.

O material arqueológico, totalmente obtido por recolhas de 
superfície, é constituído por objectos de pedra lascada, pedra 
polida e cerâmica.

Os materiais de pedra lascada, predominantemente de sílex 
(raramente de quartzo leitoso e mais raramente ainda de quartzi-
to), fornecem, no conjunto, uma imagem que, em certos aspec-
tos, se aproxima da de outros contextos (Salema, Santiago do 
Cacém, por exemplo) considerados de uma fase evolucionada 
do Neolítico antigo, datável entre o último quartel do VI milénio 
e a primeira metade do seguinte. Afastam-se, por conseguinte, 
das indústrias da fase plena do Neolítico antigo, presentes, por 
exemplo, em Vale Pincel I (Sines), nas quais se percebe ainda 
uma tradição do Mesolítico regional. Com efeito, ao contrário 
do que se verificou nesta última jazida do litoral alentejano, em 
Fonte de Sesimbra as lascas dominam sobre as lamelas. Os 
utensílios repartem-se pelos seguintes tipos: raspador (grattoir) 
de frente alargada, furador fino, furador espesso, lasca de bordo 
abatido, lamela de bordo abatido, entalhe (encoche) retocado 
sobre lasca, denticulado sobre lasca, denticulado sobre lamela, tri-
ângulo isósceles, raspadeira (racloir) lateral carenóide, lasca pouco 
espessa com retoque diverso (abundante) e seixo truncado (Fig. 45).

No que se refere ao material de pedra polida e/ou bujardada 
foram recolhidos um sacho ou enxó, de secção transversal ova-
lada, e dois elementos moventes de mós manuais, de grés.

Os recipientes cerâmicos, muito fragmentados, possuem 
decoração impressa por matrizes diversas: cunhas, punções, 
hastes cilíndricas e ocas, hastes de extremidade bífida, e inci-
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Fig. 45 - Indústria lítica de Fonte de Sesimbra: 1 e 2 - microburis; 3 - raspador de frente 
alargada; 4 a 6 - furadores; 7 e 8 - lascas de bordo abatido; 9 - lamela de bordo abatido; 
10 - “encoche” retocado sobre lasca; 11 - denticulado lateral sobre lasca; 12 - denticulado 
sobre lamela; 13 - triângulo isósceles; 14 - raspadeira (racloir) lateral carenóide; 15 - las-
ca pouco espessa com retoque; 16 a 22 - lamelas com retoque marginal e parcial e com 
traços de uso. (Segundo Soares, Tavares da Silva e Barros, 1979). 



60

Fig. 46 - Cerâmica de Fonte de Sesimbra: lisa (nºs 1 e 2); com decoração impressa 
(nºs 3 -10) e plástica (nº 10). (Seg. Soares, Tavares da Silva e Barros, 1979).
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sas. Por razões decorativas ou com o fim de permitir um melhor 
manuseamento do recipiente, modelava-se, em alguns casos, 
sobre o bordo, um mamilo com a forma de lingueta.

Os recipientes de Fonte de Sesimbra (Fig. 46) foram monta-
dos manualmente. � pasta adicionavam-se abundantes grãos 
de areia destinados a quebrar a plasticidade da argila e a evi-
tar a abertura de fendas durante o processo de cozedura. Uma 
vez secas, as peças cerâmicas eram cozidas possivelmente em 
cova coberta por ramagens (combustível). A cozedura processa-
va-se, portanto, irregularmente e em ambiente redutor-oxidante 
o que se infere do facto de os fragmentos mostrarem as su-
perfícies avermelhadas, com manchas cinzentas, e possuírem 
núcleo cinzento ou negro.

Produziram-se formas simples: vasos de fundo arredondado, 
uns utilizados para guardar provisões – os de maiores dimen-
sões e de forma ovóide –, outros para cozinhar, outros ainda 
utilizados no acto de beber ou de comer (especialmente as taças 
em calote).

A utilização, na decoração dos recipientes cerâmicos, de uma 
grande variedade de matrizes, parece indicar, tal como a indús-
tria lítica deixara já perceber, um momento avançado do Neolí-
tico antigo.

A este mesmo momento pertencerá o estrato inferior da vizi-
nha Lapa do Fumo (Serrão, 1975) de que se conhece, publica-
do, somente material cerâmico: recipientes ovóides decorados 
por impressões obtidas através de um punção actuado obliqua-
mente, formando conjuntos metopados de «espigas» na metade 
superior do vaso, e providos de pequenas asas verticais locali-
zadas no bordo e prolongadas por mamilos.

A cerca de 700 m para norte da Lapa do Fumo e junto do 
caminho que lhe dá acesso, no sítio dos Pinheirinhos, em zona 
aplanada e aberta existiu um habitat de ar livre correlacionável 
com o referido estrato dessa gruta. A jazida dos Pinheirinhos foi 
assinalada na «Carta Arqueológica do Concelho de Sesimbra» 
(Serrão, 1973) como tendo fornecido materiais do Paleolítico e 
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Fig. 47 - Pinheirinhos (Sesimbra). Indústria lítica (nºs 1-23) e cerâmica (nº 24). Nºs 1-4 
- raspadores; 5 - furador; 6-8 - lamelas de bordo abatido parcial; 9 - 12 - entalhes e denticu-
lados; 13-19 - crescentes; 20 - trapézio rectângulo; 21-22 - diversos (peças pedunculadas); 
23 - enxó de pedra polida; 24 - bordo de cerâmica com decoração impressa a punção. (Seg. 
Tavares da Silva e Soares, 1986).
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um instrumento de pedra polida. A prospecção de superfície do 
sítio dos Pinheirinhos forneceu: fragmentos de cerâmica produzi-
da manualmente (um deles com decoração impressa a punção) 
e peças líticas. Abundam os núcleos e subprodutos de talhe. 
Trata-se de conjunto de carácter mais lamelar do que o recolhido 
em Fonte de Sesimbra. Dominam os entalhes e denticulados, 
seguidos pelas peças de retoque marginal diverso (artefactos 
pouco especializados), raspadores e geométricos (predominam 
largamente os crescentes sobre os trapézios). A pedra polida 
encontra-se representada por uma enxó e um fragmento de ins-
trumento de fibrolite (Tavares da Silva e Soares, 1986a).

Finalmente, o povoado do Neolítico antigo mais importante 
da Arrábida, o já referido sítio do Casal da Cerca, com mais de 
1ha de extensão, localizou-se em uma área de solos férteis e 
abundância de água. A elevada densidade dos artefactos cerâ-
micos e líticos reforça a carácter estável desta aldeia neolítica. A 
indústria lítica, maioritariamente em sílex (cerca de 78%), produ-
ziu sobretudo instrumentos de corte (lamelas), conutáveis com 
economia agro-pastoril. A cerâmica revelou uma extraordinária 
diversidade de motivos decorativos, realizados por impressão 
e incisão, presentes em cerca de 81% dos recipientes. A sua 
elevada densidade e função de suporte de informação identitária 
são reveladores do sucesso deste povoado, datado radiometri-
camente de  6160±50 BP (5220-4970 cal BC, a 2 sigma). 

Uma outra jazida da Arrábida, pertencente possivelmente ao 
Neolítico, deve ser aqui mencionada. Trata-se de um concheiro 
sobranceiro à Praia de Galapos (Tavares da Silva, 1972), que foi 
quase totalmente destruído a quando das obras de construção 
da estrada Galapos-Portinho da Arrábida. As observações aí re-
alizadas permitiram concluir que no local viveu um grupo neolí-
tico, que se dedicou essencialmente à recolecção de moluscos 
marinhos (especialmente o género Mytilus - mexilhão -, sem dú-
vida o mais comum sobre os rochedos do andar mediolitoral de 
Galapos), à pesca (talvez dourada - Sparus aurata), praticada 
junto da costa, e à caça de aves, possivelmente marinhas. Não 
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surgiram ossos de animais domésticos.
Esta jazida revela o prosseguimento de um modo de produção 

de caça-pesca-recolecção que configurará um modo de vida an-
fíbio, integrado perifericamente na nova economia agro-pecuária.  

Fig. 48 - A área arqueológica do Casal da Cerca, em Palmela, esteve integrada numa exploração agrícola, a 
qual foi sendo progressivamente absorvida pela expansão urbana, a partir da construção de Cine-Teatro S. João, no 
início da década de 50 do século XX. 
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Fig. 49 -  Localização do sitio neolítico do Casal da Cerca na área urbana de Palmela. 
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Quadro III -  Casal da Cerca. Indústria lítica. Subsistema tecnológico uso- 
-intensivo. Tipologia.
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Fig. 50 - Caracterização da cerâmica decorada do Casal da Cerca (Palmela).

Fig. 51 - Cerâmica neolítica do Casal da Cerca (Palmela).
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Figs. 52 - Cerâmica com decoração impressa e incisa do Casal da Cerca (Palmela). 
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Figs. 53 - Cerâmica com decoração impressa, incisa e plástica do Casal da Cerca (Palmela).



70

Fig. 54 - Calibração da data radiocarbonica obtida a partir de amostra de carvão proveniente do nível neolítico 
do Casal da Cerca.
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Na Arrábida não foram, até ao presente, descobertas 
manifestações do Neolítico médio. A população concentra-
-se então, mais uma vez, nos meios estuarinos do Sado 
(Comporta e Carrasqueira) e Tejo (Ramalha, Almada); a 
cordilheira dispunha de escassa oferta de solos agrícolas 
ligeiros, adequados à prática agrícola de sacho e queima-
da permitida pela tecnologia do Neolítico médio. Somente 
no Neolítico final, do último quartel do IV milénio BC, com a 
introdução do arado no processo produtivo, se observa um 
retorno à Pré-Arrábida. A ocupação humana atinge durante 
este período, e ao longo do III milénio BC, uma fase de 
grande desenvolvimento. Ao Neolítico final correspondem 
os primeiros povoados de cumeada: Alto de S. Francisco, 
Moinho da Fonte do Sol, Serra dos Gaiteiros(?).

 São abertos, em afloramento calcário, os hipogeus da 
Quinta do Anjo, cuja organização espacial os aproxima 
dos modelos arquitectónicos dos monumentos megalíticos 
contemporâneos. Este tipo de sepultura colectiva, carac-
terística do Neolítico final da Estremadura, faz a síntese 
entre uma larga tradição de enterramento em gruta natural 
(Lapas do Fumo e do Sono) e os padrões arquitectónicos 
e rituais próprios do Megalitismo. Até agora, não se identi-
ficaram na Península da Arrábida sepulturas megalíticas1. 

Consolidação da economia agro-pastoril. 
Os finais do IV milénio BC.

1 - É possível que tenham existido monumentos dolménicos na região da Arrábida, como 
é sugerido por dois apontamentos, um da autoria de Joaquim Rasteiro, publicado em 
1897 em O Archeólogo Português, outro de Hernâni de Barros Bernardo (1941). Escreve 
J. Rasteiro: «Não sei que por aqui existam quaisquer antas mas parece ter havido umas 
perto da antiga villa de Sezimbra em caminho de Azeitão. No registo das propriedades 
da egreja de Santa Maria de Sezimbra, feito em princípios do Século xv, ha dois passos 
que fazem crer na sua existência ali. Assim: Affonso Vicente paga às alampadas da 
egreja de S. Maria um foro de 50 soldos, da moeda antiga, de uma herdade que faz nas 
Antas caminho de Azeitão - Affonso Vasques, pescador, paga um foro de 20 soldos de 
boa moeda antiga por uma vinha nos chãos acerca das Antas. A designação de Antas, 
ainda que se refira ao sítio, não foi de certo caprichosa, mas por ter havido no lugar 
algum d’aquelles monumentos dos antigos habitantes da península. Actualmente, nem 
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Os espaços sepulcrais durante a Pré-história recente fo-
ram constituídos por necrópoles de hipogeus escavados 
em formações calcárias (Quinta do Anjo e Quinta de São 
Paulo) no Neolítico final, e mantidos em utilização até ao 
final do Horizonte Campaniforme/Bronze antigo. Grutas e 
abrigos naturais  receberam igualmente tumulações, como 
já referimos: lapas do Fumo, do Sono, Bugio, Pinheirinhos, 
Furada, Fazendinha, Rotura.

Fig. 55 -  Principais jazidas 
do Neolítico final da Península da 
Arrábida: 1- Grutas artificiais de 
S.Paulo (Almada); 2 - Ponta da 
Passadeira (Barreiro); 3 - Lapa 
do Bugio; 4 - Lapa do Fumo; 5 - 
Alto de S. Francisco; 6 - Moinho 
da Fonte do Sol; 7 -Grutas artifi-
ciais da Quinta do Anjo; 8 - Serra 
dos Gaiteiros; 9 - Grutas artifi-
ciais dos Capuchos.

o nome já existe, sendo absorvido pelo de Sampaio, appellido dos senhores da quinta 
por este nome conhecida». Hernâni de Barros Bernardo diz ter «conhecimento de uma 
anta junto do lugar da Azoia». Saliente-se que Eduardo da Cunha Serrão fez tentativas 
infrutíferas no sentido de reencontrar o monumento a que se refere Barros Bernardo.
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Revolução dos produtos secundários da criação 
de gado

No final do Neolítico, um importante sobreproduto económi-
co é investido na arquitectura e mobiliário funerários. A pujança 
destes reflecte as grandes transformações económicas em cur-
so. Com efeito, as comunidades pré-históricas do Sul de Portu-
gal estariam a atingir um óptimo de desenvolvimento socioeco-
nómico em resultado de importantes inovações económicas e 
tecnológicas consubstanciadas em uma nova fonte de energia e 
associada tecnologia necessária à sua adaptação à actividade 
agrícola. Referimo-nos à trilogia força de tracção animal/carro/
arado cuja principal evidência arqueológica é constituída pelas 
gravuras de bucrânios, carro e arado do santuário exterior do 
Escoural, sobrepostas por fortificação calcolítica datada, na sua 
fase mais antiga, de 4260±90BP (ICEN- 609) e 4120±100BP 
(ICEN-608); estas datas, que correspondem à primeira metade 

Fig. 56 - Local do povoa-
do do Neolítico final do Alto de 
S.Francisco (concelho de Palme-
la), visto de norte. Foto de Carlos 
Tavares da Silva, 2002.
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do III milénio cal BC, constituem o limite cronológico superior 
para as citadas gravuras rupestres (Gomes et al., 1983 e 1994). 

A aplicação à agricultura da força de tracção animal, núcleo 
duro da chamada revolução dos produtos secundários (RPS), 
terá conduzido à superação da fase arcaica da domesticação de 
animais e plantas. Se a adopção da economia de produção de 
alimentos, durante os alvores da chamada revolução neolítica, 
havia diversificado o leque dos itens alimentares e das formas 
de subsistência, aumentando, nomeadamente, a capacidade de 
integração social de situações de risco, não é evidente que te-
nha trazido aumentos significativos de produtividade do “factor” 
trabalho, em relação à economia de caça-recolecção mesolítica.

  A intensificação da produção induzida pela RPS, asso-
ciada a importantes ganhos de produtividade e ditada, muito 
provavelmente, por continuada pressão demográfica, aliada à 
reformulação dos padrões de organização social, em curso des-
de o Neolítico antigo, veio rasgar longínquos horizontes para o 
futuro, até aí incerto, do novo modo de produção doméstico. Em 
suma, com a revolução dos produtos secundários da criação 
de gado, concretizaram-se as mais radicais transformações na 
história da Humanidade, iniciadas no Neolítico antigo, e apenas 
equiparáveis às da Revolução Industrial. 

Fig. 57 - Local do povoado do 
Neolítico final/Calcolítico da Ser-
ra dos Gaiteiros (Palmela). Foto 
de Rosa Nunes, 2010.
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Importa ter presente que as formações sociais do Neolítico 
médio, que antecederam imediatamente a RPS, haviam perdi-
do a flexibilidade dos períodos anteriores, para se estruturarem 
através de sistemas de parentesco, mais ou menos complexos, 
com clara expressão arqueológica na arquitectura funerária de 
carácter megalítico. A agricultura de corte e queimada − realiza-
da, devido a limitações tecnológicas, em solos arenosos e areno-
-argilosos de baixa fertilidade, que rapidamente se esgotava − era 
uma actividade fortemente consumidora de espaço, por exigência 
de longos pousios. Este facto obrigava à existência de pequenos 
grupos e extensos territórios. As células de povoamento seriam, 
assim, por hipótese, constituídas por pequenos núcleos de base 
familiar que acompanhavam a rotação dos campos. Esgotada 
a fertilidade natural das terras de cultivo, impunha-se nova des-
locação e penosas desflorestações e queimadas, com as quais 
se dava início a um novo ciclo de agricultura de subsistência. 
De um ponto de vista arqueológico, é o período de apogeu dos 
instrumentos em pedra polida e do apagamento na paisagem 
dos sítios de habitat. 

 Os excedentes produzidos pelas sociedades do Neolítico 
médio destinar-se-iam, prioritariamente, à regulação social, que 
se faria, principalmente, através do reforço da estrutura alargada 

Fig. 58 - Localização das gru-
tas artificiais da Quinta do Anjo. 
Notar as suas diferentes orienta-
ções. (Seg. Leisner, Zbyszewski 
e Veiga Ferreira, 1961).
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dos laços de parentesco. O sobreproduto económico encontrava 
na esfera do funerário o seu campo de aplicação privilegiado. 
Aí se faria a identificação do grupo no reconhecimento de um 
antepassado comum, genealogicamente reconhecido e mate-
rializado na paisagem. As sepulturas colectivas eram, pois, as 
referências perenes da identidade social.

 A pressão desencadeada pelo aumento da competição 
social, ou seja, pelo processo de consolidação do sistema de 
poder nas sociedades de linhagens ou clãs, e por crescimen-
to demográfico, poderá explicar a significativa intensificação da 
produção (Revolução dos Produtos Secundários) iniciada no fi-
nal do Neolítico. Esta traduz-se por maior incorporação do factor 
tecnologia (arado/carro) na agricultura e por redução dos factores 
terra e trabalho. Teríamos uma evolução do Neolítico médio para 
o Neolítico final/inícios do Calcolítico marcada pela substituição 
de terra e trabalho por tecnologia. Substituição acompanhada 
por aumentos de produtividade. Os solos espessos, de maior 

Fig. 59 - Plantas e cortes dos 
hipogeus da Quinta do Anjo; 1 - 
“gruta” 1; 2 - hipogeus 2; 3 - hipo-
geus 3; 4 - hipogeus 4. Seg. Leis-
ner, Zbyszewski e Veiga Ferreira, 
1961.
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fertilidade natural, puderam então ser cultivados. Esta revolução 
tecnológica e económica propiciou considerável aumento de ex-
cedentes, no quadro do modo de produção doméstico, assente 
na família extensa enquanto unidade socioeconómica básica, 
na propriedade colectiva da terra e na linhagem, enquanto re-
ferencial socioideológico. A afectação crescente de excedentes 
ao serviço da acumulação de poder simbólico poderá ter criado 
em algumas regiões, como na de Évora, desigualdades entre 
linhagens em competição pelo direito a uma mais próxima liga-
ção ao antepassado mítico do clã ou da tribo. Este direito per-
mitir-lhes-ia, por hipótese, legitimar maior controlo fundiário. As 
linhagens de prestígio exteriorizariam o seu poder, preferencial-
mente, através da esfera funerário-religiosa, e do controlo dos 
rituais associados aos cultos dos antepassados e da fertilidade. 
Atinge-se então o apogeu do Megalitismo. Registam-se gigantis-
mo e monumentalização progressivos nas sepulturas, fenóme-
no já designado por necropolização da paisagem (Jorge, 1986). 
Na Estremadura, em geral, e na Arrábida, em particular, esse 
esforço construtivo encontra a sua mais evidente expressão na 
arquitectura funerária em negativo, representada pelas necró-
poles de hipogeus. Estaríamos, assim, perante um sistema de 
acumulação dominado por relações de produção de tipo familiar, 
sem exploração, e linhageiro, com exploração obscurecida por 
ideologia redistributiva. 

Este modelo socioeconómico comportaria formas organizati-
vas diferenciadas, desde a variante mais igualitária, com um che-
fe não coercivo, somente consultivo, que poderia dividir o poder 
com os restantes chefes de família, até ao regime de chefaturas. 
No caso vertente, pensamos que a população que enterrou os 
mortos na necrópole da Quinta do Anjo, durante o Neolítico final, 
era ainda basicamente igualitária. Os hipogeus e os mobiliários 
funerários da fase neolítica não mostram entre si diferenças que 
nos permitam inferir a existência de nítidas formas de desigual-
dade social. Cada um dos monumentos funerários poderá, por 
hipótese, ter pertencido a segmento de uma mesma linhagem. 
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Fig. 60 - Hipogeus da Quinta do Anjo. Materiais atribuíveis ao Neolítico Final: 1 a 10 - micró-
litos geométricos de sílex; 11 a 25 - pontas de seta (sílex) de base pedunculada e em lingueta 
triangular ou trapezoidal; 26 - machado de pedra polida com o talão picotado e a secção trans-
versal ovalada; 27 e 28 - Alfinetes de cabeça postiça, a do nº 27, canelada; 29 e 30 - Placas de 
xisto gravadas. O nº 29 proveio do hipogeu 3 e os nos 26, 27, 28 e 30 do hipogeu 4. Escala 1/1 e 
escala 1/3 os nos  26, 29 e 30. Seg. Leisner, 1965.
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Fig. 61 - Lapa do Bugio. Placas de xisto gravadas. Seg. J. L. Cardoso, 1992.
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Fig. 62 - Lapa do Bugio. Espólio da sepultura 11 (ossário), atribuível ao Neolítico final: 
1-8 artefactos de pedra lascada; 15 e 16 - artefactos de pedra polida; 9-18 objectos de 
adorno. Seg. J. L. Cardoso, 1992.
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No que concerne à diferenciação social intergrupal, é possí-
vel surpreendê-la na comparação desta necrópole com outros 
sítios funerários da região, como grutas naturais. Se no mobili-
ário funerário não se observam diferenças significativas para o 
fraco nível de desagregação da informação a que temos acesso, 
o mesmo não se aplica ao investimento realizado nas sepultu-
ras propriamente ditas. O acto de substituir a natureza, criando 
grutas a golpes de enxó e escopro líticos, executando cuida-
dosamente um modelo arquitectónico de alguma complexidade, 
tem um custo económico que se pode estimar em horas/homem, 
mas tem igualmente um valor simbólico que extravasou o univer-
so das primeiras gerações de construtores e atravessou mais de 
um milénio. 

O poder simbólico, importa sublinhar, é sobretudo, e basica-
mente, uma das metamorfoses mais “naturalizadas” ou legitima-
das do poder económico.

Nas sociedades do Neolítico final, na tradição das do Neo-
lítico médio, o sobreproduto económico parece ter continuado 
a ser canalizado, prioritariamente, para a esfera funerário-re-
ligiosa onde se transformaria em capital simbólico; este seria, 
por hipótese, apropriado pela “região do poder político”, mesmo 
que esta fosse representada somente por um chefe não coer-
civo. Pierre Clastres (1974), que considera o social e o políti-
co (não necessariamente coercitivo) indissociáveis, exemplifica 
bem essa ideia através de sociedades índias da América do Sul, 

Fig. 63 - Lapa do Bugio. Pen-
dente com dois coelhinhos em 
osso. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 64 - Levantamento to-
pográfico da actual Lapa dos Pi-
nheirinhos1. In R. Fernandes e L. 
Rocha, 2008.

Fig. 65 - Búzios perfurados e 
contas de colar em osso da Lapa 
dos Pinheirinhos. Foto de Ricar-
do Soares, in R. Fernandes e L. 
Rocha, 2008.
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onde a instituição política é apenas representada por um indiví-
duo, dependendo o equilíbrio entre aquela instituição e a estru-
tura social de um conjunto de trocas de bens e serviços entre 
o chefe e o grupo. Entre as duas unidades geram-se fluxos de 
trocas desiguais, favoráveis ao chefe. A sociedade defende-se, 
no entanto, da instituição política, não permitindo ao seu líder o 
exercício de qualquer poder decisório. 

Padrões de povoamento

Os efeitos do desenvolvimento das forças produtivas, visíveis 
no domínio funerário, encontram-se igualmente reflectidos na al-
teração dos padrões de povoamento e na implantação topográ-
fica do habitat. As redes de povoamento parecem ter-se adensa-
do nas penínsulas de Lisboa e Setúbal durante o Neolítico final. 
O habitat adquire maior estabilidade e, mesmo com eventuais 
sacrifícios de salubridade (implantação em substratos argilosos) 
e de acessibilidade a um recurso crítico como a água, tende a 
abandonar as terras baixas e arenosas e a procurar cumeadas, 
com boa visibilidade e domínio sobre a área envolvente. A este 
padrão locativo corresponde o povoado do Alto de S. Francisco, 
a ca. 3.5Km da necrópole da Quinta do Anjo e à qual tinha fácil 
acesso através das depressões que se estendem paralelamente 
à Pré-Arrábida.

 Dois outros locais da mesma região poderão ter sido ocupa-
dos no Neolítico final. Os dados disponíveis são, porém, muito 
escassos e provêm de recolhas de superfície, não permitindo 
afirmações peremptórias: povoado do Moinho da Fonte do Sol 
(Soares et al., 1972; Santos, 2010a), que forneceu alguma ce-
râmica tipologicamente enquadrável no Neolítico final, e, bem 
assim, um ídolo-placa e fragmento de terracota zoomórfica, re-
presentando um suíno; povoado da Serra dos Gaiteiros, a cerca 
de 1Km dos hipogeus do Convento dos Capuchos, no concelho 
de Palmela. Este padrão topográfico de implantação dos habi-
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tats não se desenvolve uniformemente. Na margem sul do Tejo, 
o sítio da Ponta da Passadeira (Barreiro), na transição para o 
Calcolítico, instalou-se em restinga de areias fluvio-marinhas, à 
semelhança do povoado do Possanco (Comporta), no estuário 
do Sado. Estes dois sítios litorais, contemporâneos, de econo-
mia agro-marítima, permitem esboçar um cenário para o Neolíti-
co final/Calcolítico inicial marcado por divisão socioterritorial do 
trabalho, baseada sobretudo na oposição litoral/interior, ou seja, 
em factores eco-culturais (Soares, 2000, 2001, 2008). 

O interior, mercê de um maior desenvolvimento da agro-pas-
torícia, sem dúvida a actividade motora durante o período em 
análise, com maiores potencialidades para induzir complexidade 
social, lidera o processo de mudança. No litoral, em zonas hú-
midas, com elevada produtividade natural, instalam-se grupos 
com economia essencialmente recolectora e piscatória e distinta 
superstrutura sociocultural. 

Onde e como sepultariam os mortos essas populações ribeiri-
nhas? Em fossas, no interior dos povoados, prosseguindo a tra-
dição do Mesolítico e do Neolítico antigo. Na área da Comporta, 
foram identificados os restos de uma sepultura desmantelada no 
interior do povoado ribeirinho, do Neolítico médio, da Malhada 
Alta. Na Ponta da Passadeira, recolheu-se um calcâneo huma-
no provavelmente em resultado da desmontagem acidental de 
fossa sepulcral escavada nas formações argilosas da periferia 
do povoado. 

Estas comunidade neolíticas de economia agro-marítima dos 
estuários do Tejo e Sado irão fundar uma identidade etno-socio-
lógica e um modo de vida anfíbio próprios, que se irão consoli-
dando ao longo do Neolítico e Calcolítico, evoluindo paralela e 
perifericamente em relação às comunidades de economia agro- 
-pecuária excedentária e agro-metalúrgica do interior. Os grupos 
da fímbria litoral, cuja economia teria uma forte componente pre-
dadora (marisqueio e pesca), complementada pela prática agrí-
cola e pela criação de gado, prosseguirão a ocupação de aldeias 
abertas, construídas em materiais perecíveis, sem quaisquer 
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condições naturais ou artificiais de defesa, mantendo rituais de 
enterramento em espaço habitacional, de tradição mesolítica, e 
articular-se-ão com o interior sobretudo através de um sistema 
de trocas assente no sal. Em termos gerais, podemos encontrar 
no registo etnográfico algumas similitudes em sociedades sub-
actuais de economia agrícola simples, de acordo com a classi-
ficação de Jorge Dias, e cujas características mais relevantes 
são a escassez de excedentes, em resultado de uma produção 
muito extensiva fundamentada na pesca, na caça e na recolec-
ção. A agricultura ocupa um lugar francamente secundário. A 
baixa densidade demográfica, a cooperação a todos os níveis, 
a propriedade colectiva dos meios de produção e a ausência de 
diferenças de fortuna, caracterizam os Carajás. Cada aldeia re-
presenta uma unidade social independente, com um chefe sem 
poder coercitivo que se limita a dirigir certos trabalhos ou movi-
mentos colectivos que estão na tradição e na vontade de todos 
(Dias, 1965-66).

Actividades económicas. Da produção ao intercâmbio
 Deixando por agora a problemática dos povoados ribeiri-

nhos, que se demarcavam como uma realidade socioeconómica 
e cultural própria, verificamos que a necrópole da Quinta do Anjo 
nos conduz no sentido dos sítios de cumeada da Pré-Arrábida e 
nos induz à remontagem de uma sociedade de economia fran-
camente agrícola, onde os instrumentos em pedra polida deti-
veram um papel central, não só como instrumentos de trabalho, 
mas também como artefactos votivos e forma de “capitalização” 
de sobreproduto económico, ou seja, como objectos com valor 
de troca e valor simbólico. A necrópole da Quinta do Anjo for-
neceu noventa e dois artefactos em pedra polida e bujardada 
(machados, enxós, goivas e outros), dos quais apenas seis pro-
vieram das áreas vestibulares das sepulturas, escavadas por A. 
I. Marques da Costa. Estes artefactos vieram, pois, na sua maio-
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ria, das câmaras, onde acompanhariam, muito provavelmente, 
as mais antigas inumações. 

Os artefactos associados à prática da caça encontram-se bem 
documentados na necrópole, à excepção do hipogeu 4, onde, 
pelo contrário, os testemunhos da economia agrícola eram par-
ticularmente abundantes. Surgiram na necrópole trinta e duas 
pontas de seta de base triangular e pedunculada e sessenta ge-
ométricos, maioritariamente trapezoidais. Alguns inumados fo-
ram, pois, acompanhados por flechas e/ou zagaias (geométricos 
e pontas de seta) e, inclusivamente, por alguma defesa de javali, 
usada como amuleto e/ou como troféu. Temos, assim, no Neolí-
tico final, bem expressos, no mundo dos mortos, o confronto e/
ou a complementaridade entre dois modelos económicos e dois 
modos de vida distintos. Seria a caça subsidiária da actividade 
agro-pastoril, ou era exercida de forma especializada e autónoma?

A formação social segmentária neolítica integrou, pois, o 
modo de produção de caça-pesca-recolecção, em moldes infe-
lizmente pouco estudados. 

O modo de vida camponês está patente na associação ar-
tefactual machado-enxó em pedra polida, verdadeira chave de 
uma narrativa para a qual não é difícil imaginar um conteúdo 
semântico onde estaria impresso o universo ideológico neolítico: 
sucesso agrícola, sedentarização, capacidade interventiva nos 
processos produtivos, na domesticação da natureza. 

Pelo contrário, herdados de um longo passado de caça-recolec-
ção, surgem elementos de projéctil, de conteúdo semântico bem di-
verso: liberdade individual, mobilidade, comunhão com a natureza. 
A articulação (e mesmo integração) do modo de produção de caça-
recolecção com o modo de produção doméstico foi provavelmente 
muito diversificada, em função dos percursos históricos dos grupos 
em presença e de vicissitudes conjunturais. 

A rede de trocas da comunidade neolítica que tumulou os 
mortos na necrópole da Quinta do Anjo abrangeria, no mínimo, 
o Alentejo. Os instrumentos em pedra polida ou a matéria-prima 
para a sua manufactura (anfibolitos e dioritos) são basicamente 
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originários desta última região. Em troca destes produtos seria 
exportado sílex, em bruto e/ou sob a forma de instrumentos. Ou-
tros bens de maior valor acrescentado, em resultado do trabalho 
investido na sua elaboração, com carácter simbólico, circulariam 
pelas mesmas redes. Terão, muito possivelmente, estreitado la-
ços de solidariedade, promovido a homogeneização cultural e 
ideológica. Referimo-nos às placas de xisto, de carácter marca-
damente funerário, cuja origem se terá localizado no Alentejo, 
e a adornos de que destacamos o engenhoso alfinete de osso 
de cabeça postiça, lisa ou canelada e as contas de colar, quer 
em xisto (discóidais), quer em minerais de cor verde (variscite). 
O alfinete de osso, tão frequente na Estremadura, foi algumas 
vezes encontrado em contextos do Sul de Portugal. Criado no 
Neolítico final, constatou-se a sua sobrevivência durante a pri-

Fig. 66 - Colar com contas de 
xisto da Lapa dos Pinheirinhos. 
Foto de Ricardo Soares, in Fer-
nandes e L. Rocha, 2008.
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meira metade do III milénio BC, no Alto Alentejo (tholos OP2b) 
(Gonçalves, 1992). 

 As contas de colar em minerais de cor verde, sobretu-
do variscite (raramente moscovite), eram, no Neolítico final e 
no Calcolítico, muito valorizadas. Elas apontam para redes de 
trocas a maior distância, direccionadas para o norte interior de 
Portugal e Espanha – Zamora e Catalunha (minas de Gavà, por 
ex.) (Blanco et al., 1996; Gimeno et al., 1995).

 Embora não tenha surgido na necrópole da Quinta do 
Anjo nenhum ídolo almeriense, a identificação deste artefacto 
em alguns sítios da Estremadura (Samarra, Monte Abraão, Lapa 
do Bugio) obriga à sua consideração, no quadro das interacções 
regionais do final do Neolítico. Não podemos, igualmente, deixar 
de recordar o exemplar encontrado na Anta Grande do Olival 
da Pega (Reguengos de Monsaraz), o qual sugere uma rede 
de interacção entre o SE da Península Ibérica e a Estremadura, 
integrando o Alto Alentejo.

 A Lapa do Bugio oferece documentos materiais particu-
larmente sugestivos dessas redes de contactos que envolveram 
a Estremadura, Alentejo e Sudeste de Espanha, e em particular 
da construção de um discurso mágico-religioso sincrético do Sul 
Peninsular, na transição para o Calcolítico. Não nos referimos 
à presença individualizada de representações de ídolos de dis-
tintos círculos culturais como a pequena escultura, sobre placa 
óssea, de ídolo almeriense ou a sua representação, gravada em 
pendente de xisto. Centramos a nossa atenção na placa de xisto 
em cujo tronco, no espaço “nobre”, foi gravado um ídolo alme-
riense (Cardoso, 1992) e em uma outra placa de xisto (Cardoso, 
1992, Est. 45, nº 8), na qual três “divindades” ou “tradições mí-
ticas” se cruzam e refundem em uma unidade coerente: como 
suporte, o ídolo-placa de xisto gravado com motivos geométri-
cos;  nele entrosados, o seu contemporâneo ídolo almeriense e 
a emergente divindade de olhos solares. Dificilmente se poderá 
encontrar um relato tão abrangente e integrador das distintas 
expressões iconográficas de uma provável divindade que tem 
sido conotada com a fertilidade, a terra, o nascimento e a morte. 
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CALCOLÍTICO DA ESTREMADURA 
E ARQUITECTURAS DEFENSIVAS 

As formações sociais dos alvores do III milénio BC da 
Península Ibérica beneficiaram do extraordinário desen-
volvimento das forças produtivas induzido pela Revolução 
dos Produtos Secundários da Criação de Gado. Estavam 
criadas as condições para novo incremento demográfico e 
para o aumento dos índices de sedentarização. Surgem os 
primeiros povoados fortificados. Ao contrário da sepultura 
dos antepassados do período anterior, é agora o povoado 
que polariza o território; surgem as primeiras fortificações, 
com várias linhas de muralhas, torres e bastiões, localiza-
das junto de bons solos agrícolas.

O ritual de enterramento continua a ser colectivo, em 
sepulturas preexistentes, em grutas naturais e em novas 
sepulturas, de falsa cúpula, tipo tholos.

A arte é vincadamente simbólica e adquire carácter so-
lar. Surgem peças cerâmicas em contexto habitacional de-
coradas sobretudo por sóis e linhas quebradas. Nos con-
textos sepulcrais destacam-se os ídolos-cilindro, por vezes 
com a representação de olhos e tatuagens. 

A sociedade complexifica-se. Embora se possa ter man-
tido a estrutura social linhageira herdada do Neolítico, cres-
cem as evidências de desigualdade social, sobretudo de 
carácter inter-grupal, associadas à guerra (arquitectura de 
carácter defensivo, tecnologia de vocação bélica e teste-
munhos de morte ocorrida junto de estruturas defensivas, 
nomeadamente em Leceia). 
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A prática da metalurgia do cobre surge a partir do se-
gundo quartel do III milénio BC ao serviço da produção de 
instrumentos de trabalho, como machados planos, serras, 
facas, anzóis. 

Principais sítios calcolíticos da região:

Povoados: Pedrão, Chibanes, Rotura, Outeiro Redondo.
Necrópoles: hipogeus da Quinta do Anjo e Lapa do Bugio.

Fig. 67- Calcolítico da Arrábida: 1 - Lapa do Bugio; 2 - Lapa do Fumo,· 3 - Zambujal,· 4 - Outeiro Redondo; 
5 - Cabeço dos Caracóis; 6 -  Casal do Bispo; 7 - Moinho do Cuco, 8 - hipogeus da Quinta do Anjo; 9 - Chibanes, 
10 - Pedrão; 11 - Rotura.
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Rede de povoamento calcolítico da Arrábida

Pedrão, Rotura, Chibanes, Outeiro Redondo
 
O povoamento da Península da Arrábida segue o modelo ge-

ral verificado na Estremadura, pouco hierarquizado. Cada po-
voado, fortificado, que raramente ultrapassava 1ha, assegura a 
sustentabilidade do respectivo grupo humano através do contro-
lo de um hinterland com manchas de solos agrícolas de elevada 
fertilidade, terras de pastagens e aro florestal. As relações de 

Fig. 68 – Fortificação calcolítica de Chibanes, vista de leste, durante a intervenção de limpeza e restauro de 2008.
Foto de J. Soares.
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Fig. 69 - Localização dos povoados e necrópoles do terceiro milénio B.C. (Cal-
colítico e Bronze Antigo) do sector oriental da Arrábida, sobre carta de capacidade 
de uso do solo, levantamento na escala 1: 50 000 (Serviço de Reconhecimento e de 
Ordenamento Agrário). Atenda-se à proximidade entre povoados e manchas de solos 
das classes A e B. 1 - Povoado da Rotura; 2 - povoado do Pedrão; 3 - povoado de Pai 
Mouro; 4 - necrópole dos Capuchos  (Quinta de S. Paulo - Palmela); 5 - povoado de 
Chibanes; 6 - necrópole da Quinta do Anjo; 7 - povoado das Malhadas (Cabanas); 8 
- povoado do Moinho da Fonte do Sol; 9 - povoado do Moinho do Cuco; 10 - povoado 
do Cabeço dos Caracóis; 11 - povoado do Casal do Bispo.
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produção seriam de base parental ou linhageira, cruzadas com 
forte solidariedade residencial. A competição interna é exportada 
para a esfera inter-grupal, onde a expressão da conflitualidade 
está bem patente nos sistemas defensivos. 

As arquitecturas defensivas obedecem ao mesmo modelo 
genérico, adaptando-se, embora, às condições topográficas de 
cada sítio. Em geral, são constituídas por perímetros muralha-
dos, reforçados por bastiões, torres e barbacãs, que coroam re-
levos destacados na paisagem. No seu interior foram construí-
das cabanas, de planta circular, quer com materiais perecíveis, 
quer com embasamento de pedra e parte superior das paredes 
em argila (taipa ou adobes). A par de construções domésticas, 
surgem outras tipicamente colectivas, como possíveis eiras e si-
los. 

Nestes povoados desenvolvia-se intensa actividade artesa-
nal: produção de artefactos em pedra lascada, olaria, tecelagem, 
fundição de cobre. Nos campos próximos semeava-se o trigo e 
a cevada, e leguminosas como a fava e o linho. Em articulação 
com a agricultura, a criação de gado bovino assegurava a satis-
fação de necessidades de consumo proteico e fornecia a força 
de tracção que puxava o arado. Também o porco e o gado ovi-
caprino entravam na dieta destas populações. A transformação 
do leite em lacticínios encontrar-se-ia relativamente difundida 
(ídolos alcachofra; cinchos). A caça continuaria a ser importante 
recurso, especialmente em maus anos agrícolas, bem como a 
pesca (especialmente dourada) e recolecção de marisco, como 
a amêijoa.

Na Arrábida, regista-se significativo crescimento demográ-
fico, associado a rede de povoamento estável, aparentemente 
não hierarquizada, implantada sobretudo na última linha de rele-
vos (Pré-Arrábida), em situação de interface da cordilheira com 
as planícies aluvionares do Tejo e Sado. No sector oriental da 
Arrábida, o povoamento calcolítico organiza-se em torno da Ser-
ra de S. Luís. 
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Da fase inicial do período (2900/2800 cal BC) são conhecidos 
três povoados de pequenas dimensões, localizados em eleva-
ções com extenso domínio visual sobre a paisagem e óptimas 
condições naturais de defesa: Pedrão, instalado sobre patamar 
rochoso da média vertente da Serra de S. Luís, a partir do qual 
se exploraria a fértil depressão do Viso e baixa de Alferrar, até 
às margens do estuário do Sado; Moinho do Cuco, sobre a cos-
teira da Pré-Arrábida, em posição culminante, que exploraria as 
terras férteis que se estendem para norte, até aos esteiros do 
Tejo; Cabeço dos Caracóis (Porto de Cambas), que dominava 

Fig. 70 - Cerâmica calcolítica do Moinho do Cuco (recolhas dos autores). Nº2 - taça tipo Palmela (Horizonte 
campaniforme); 10 - cerâmica canelada (Calcolítico inicial); 11 - cerâmica decorada por crucíferas (Calcolítico 
pleno ou recente); 12 - fragmento de «queijeira” ou cincho.
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uma área de terrenos férteis, ao longo da Ribeira de Coina. Em 
um segundo momento da primeira metade do III milénio (2800-
2600 cal BC), ocorre uma deslocalização dos povoados nodais 
da rede, mas parecem persistir três territórios principais, pola-
rizados pelos povoados da Rotura, Chibanes e Casal do Bispo 
(Coina-a-Velha). O primeiro foi destruído em grande parte por 

Fig. 71 - Cerâmica do Zambujal, Sesimbra (recolhas dos autores). Os nºs 4 e 7 são integráveis no Neolítico final; 
o nº 9 pertence ao Horizonte da cerâmica canelada (Calcolítico inicial) e o nº 10 (decoração com “folha de acácia”), 
ao Calcolítico pleno ou recente.
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antiga pedreira, o que impede qualquer tentativa de reconsti-
tuição do seu assentamento e arquitectura; o último foi apenas 
reconhecido por prospecções de superfície; somente Chibanes 
tem vindo a ser objecto de projecto de investigação, desenvolvi-
do pelos autores.

No sector ocidental da Arrábida foram identificados os povoa-
dos calcolíticos do Zambujal, destruído por pedreira, e do Outei-
ro Redondo, verdadeiro ninho de águias de onde se controla a 
baía de Sesimbra, e que é objecto de programa de investigação 
desenvolvido por João Luís Cardoso (Cardoso, 2010).

O mais extenso destes povoados, Chibanes, não atinge os 
2ha. A pequena fortificação do Outeiro Redondo fica aquém dos 
0,5 ha. Apesar das diferenças no que respeita às dimensões, 
cada um destes habitats revela acentuada autonomia não só em 
termos defensivos, como económicos. 

Fig. 72 - Outeiro Redondo. Indústria lítica sobre sílex. Tipos de utensílios característicos do Calcolítico da Estre-
madura portuguesa: 1 - lâmina espessa retocada bilateralmente; 2 - furador; 3 - “foicinha”; 4 - ponta de seta mitrifor-
me. Seg. João Luís Cardoso, 2010.
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Fig. 73 - Outeiro Redondo. Materiais cerâmicos (recipientes e placas de tear) do Calcolítico inicial (Horizonte da 
cerâmica canelada). Seg. João Luís Cardoso, 2010.
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Fig. 74 - Outeiro Redondo. Materiais cerâmicos (recipientes e placa de tear) do Calcolítico inicial (Horizonte 
da cerâmica canelada). Seg. João Luís Cardoso, 2010.
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Fig. 75 - Outeiro Redondo. Recipientes 
cerâmicos com decoração de tipo “folha de 
acácia”. Seg. João Luís Cardoso, 2010.

Fig. 76 - Outeiro Redondo. Instrumentos 
em cobre: 1 - anzol; 2 e 3 - serras. Seg. João 
Luís Cardoso, 2010.
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O Calcolítico inicial do Pedrão
Os povoados ocupam agora, quase sem excepções, locais 

elevados com boas condições naturais de defesa. Sobre o pata-
mar rochoso do Pedrão, na encosta oriental da Serra de S. Luís 
(Parque Natural da Arrábida), fortaleza natural defendida por al-
tas escarpas, instalou-se um povoado nos inícios do Calcolítico. 
Dele se domina todo o estuário do Sado. A primeira ocupação 
humana deste sítio remonta a uma fase em que as populações 
trocam, decisivamente, os locais baixos, amplos e arenosos 

Fig. 77 - Povoado do Pedrão, localizado em uma rechã da encosta este da Serra de São Luis. Visto de norte. Ao 
fundo, o estuário do Sado. Foto de Carlos Tavares da Silva, 2002. 
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Fig. 78 - Ocupação do Calcolítico inicial do Pedrão. Utensílios de sílex: ras-
padores - “grattoirs” - (nºs 1 e 2) e furadores (nºs 3 a 7). Seg. Soares e Tavares 
da Silva, 1975. 

onde viviam em núcleos dispersos, por zonas elevadas, pouco 
acessíveis, com assentamentos de áreas reduzidas e povoa-
mento concentrado.

Os abundantes materiais arqueológicos recolhidos através 
das escavações efectuadas pelos autores revelaram uma esme-
rada indústria sobre sílex (raspadores, furadores, buris, lâminas 
com retoque semi-abrupto, denticulados, pontas de setas), ins-
trumentos em pedra polida (machados, sachos e enxós), ele-
mentos de mós manuais, utensílios de osso (furadores, cinzéis, 
cabos de instrumentos), olaria característica do Calcolítico inicial 
da Estremadura, com recipientes cerâmicos do fundo comum, 
destinados às rotinas do quotidiano, e uma forma usada para 
beber (copo canelado), muito provavelmente liquidos fermen-
tados (hidromel e cerveja?), em situações de maior significado 
social e/ou ritual. O seu fabrico é muito cuidado, e a superfície, 
engobada por fina aguada castanha, mostra-se decorada por 
ténues caneluras paralelas, associadas ou não a padrões deco-
rativos em xadrez.

Os restos faunísticos revelaram o consumo de mamíferos do-
mésticos e selvagens, de peixes e de moluscos marinhos, prin-
cipalmente de ameijoa e navalha. A cultura móvel fala-nos ain-
da de outra actividade económica (a tecelagem), testemunhada 
pelo aparecimento de placas de tear paralelipipédicas de barro, 
com quatro furos de suspensão distribuídos pelos vértices. As 
manifestações de culto estão igualmente documentadas: placa 
de xisto gravada; ídolo cilindro de calcário; ídolo antropomórfico 
de osso; suporte de lareira corniforme em cerâmica, correlacio-
nável com o culto do touro. 
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Fig. 79 - Ocupação do Calcolítíco inicial do Pedrão. Utensílios de sílex: 1 a 3 - furadores; 4 e 
5 - buris; 6 a 8 - lâminas de bordo abatido; 9 - lâmina de retoque oblíquo. Seg. Soares e Tavares 
da Silva, 1975. 
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Fig. 80 - Ocupação do Calcolítico inicial de Pedrão. Utensílios de sílex: 1 - lâmina não retocada; 
2 a 4 - entalhe e denticulados; 5 - geométrico trapezoidal; 6 a 12 - pontas de seta (as dos nºs 8 a 
12 são mitriformes); 13 - fragmento de “foicinha”. Seg. Soares e Tavares da Silva, 1975. 
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Fig. 81 - Ocupação do Calcolítico inicial do Pedrão. Instrumentos de osso (nºs 1 a 4), 
cerâmica lisa (nºs 5 e 6), de bordo denteado (nº 7) e com decoração canelada (no interior 
de taças de bordo espessado - nºs 12 e 13 -, na superfície externa de taças em calote - 
nºs 8 a 11 - e em copos - nºs 14 a 19). Seg. Soares e Tavares da Silva, 1975. 
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Fig. 82 - Ocupação do Calcolítico inicial do Pedrão. Peças de carácter religioso: 
1 - placa de xisto gravada (“ídolo placa”); 2 - corniforme de cerâmica; 3 - ídolo antro-
pomórfico em osso; 4 - “ídolo cilindro”, em calcite. Seg. Soares e Tavares da Silva, 
1975.

Fig. 75 - Pedrão. Cerâmica da ocupação do Calcolitico inicial: copos canelados 
(nºs 1 a 5) e “peso de tear” decorado (nº6). Seg. Soares e Tavares da Silva, 1975. 
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Fig. 83 - Corte estratigráfico 
do povoado da Rotura (Setúbal). 
Seg. Tavares da Silva e Soares, 
1986. O modelo de periodização 
trifásico para o III milénio BC, 
na Estremadura fundou-se nas 
estratigrafias do povoado da Ro-
tura, Setúbal (Tavares da Silva, 
1968/70, 1971) e de Vila Nova 
de S. Pedro (Savory, 1970). Ao 
contrário da perspectiva difusio-
nista que atribuía a “Cultura de 
Vila Nova de S. Pedro” à chega-
da de colonos do Egeu, prospec-
tores de minério, subdividindo-a 
em duas fases, separadas pela 
“chegada” da cerâmica campa-
niforme, os arqueólogos da Nova 
Arqueologia procuravam explicar 
os processos de mudança cultu-
ral através do aprofundamento do 
estudo da evolução interna das 
comunidades autóctones. A ên-
fase é então colocada na análise 
estratigráfica fina, e nos estudos 
quantitativos da cultura material, 
por forma a relevarem a continui-
dade dos processos de evolução 
cultural.

Ocupação da Rotura durante o III milénio BC
O Pedrão é abandonado a favor de uma localização mais 

próxima das terras férteis da depressão do Viso e de Alferrar. O 
novo povoado, a 500m do primeiro e na mesma encosta, virada 
a SE, da Serra de S. Luís, instala-se no sítio da Rotura, conser-
vando boas condições naturais de defesa, embora com cotas 
inferiores. Esta localização proporcionou a proximidade imediata 
de uma importante nascente de água doce e de um retalho de 
solos de classe A (actual Quinta da Rotura). A deslocalização foi 
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Quadro IV - Frequências absolutas dos restos faunísticos do povoado calcolítico da Rotura (número de 
fragmentos). Cs.1 e 2 - Horizonte Campaniforme; Cs. 3 a 5 - Calcolítico pleno; C. 6 - Calcolítico inicial (fase 
avançada, com taça canelada e sem copo); Cs. 2/3 e 3/4 - situações de transição; (a) - possivelmente várias 
espécies; (b) - forma muito pequena, comparada à B. perexiguum; (c) - duas espécies; (d) - integra 24 fragmen-
tos de armações (resíduos de trabalho artesanal?). Classificação de Achilles Gautier e Ann Lentacker, 1985. 
Seg. Soares, 2003.
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Quadro V - Frequências abso-
lutas e relativas dos recursos fau-
nísticos da Rotura e Zambujal (nú-
mero de fragmentos). Não foram 
considerados os restos faunísticos 
da C. 2/3 da Rotura. Dados forne-
cidos pelo Quadro XXI e por A. von 
den Driesch e Boessneck, 1976. 
Seg. Soares, 2003.

Fig . 84 - Povoado da Rotura 
visto de SE. Foto de Rosa Nunes.

Quadro VI - Frequências abso-
lutas e relativas da fauna domés-
tica da Rotura e do Zambujal (nú-
mero de fragmentos). Não foram 
considerados os restos faunísti-
cos da C. 2/3 da Rotura. Dados 
fornecidos pelo Quadro XXI e por 
A. von den Driesch e Boessneck, 
1976. Seg. Soares, 2003.
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claramente condicionada por melhor acessibilidade aos campos 
de cultivo e ao estuário do Sado, este último prolongando-se por 
extenso esteiro que abrangia o que é hoje a baixa de Setúbal. 
A primeira fase de ocupação da Rotura, com taças caneladas e 
sem cerâmica de tipo “folha de acácia” forneceu abundantes in-
dícios da prática da fundição do cobre, expressos em cadinhos, 
muitos deles com cobre aderente.

Este povoado, sincrónico de Chibanes, manteve-se ocupado 
até ao final do Horizonte Campaniforme. Actualmente encontra- 

Fig. 85 - Materiais de 
osso (nº 1), de cobre (nºs 2 
-5) e de cerâmica (nºs 6- 15) 
provenientes da Rotura. Nºs 
7 e 8 - taças decoradas por 
incisões finas; 9 e 10 - frag-
mentos de potes decorados 
por largas caneluras; 11 - 13 
- fragmentos de potes e de 
copo (12) decorados por “fo-
lhas de acácia” e crucíferas; 
14 e 15 - cerâmica campani-
forme. Seg. Tavares da Silva, 
1966-67. 
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-se reduzido a uma estreita crista rochosa, devido à laboração 
de antiga pedreira. Apesar do seu estado de conservação, pos-
sui enorme importância para a história da investigação arqueo-
lógica em Portugal e na região. Foi descoberto e escavado pelo 
arqueólogo António Inácio Marques da Costa ainda no século 
XIX; nos anos 60 do século XX viria a ser objecto de sondagens 
arqueológicas realizadas pelos arqueólogos Carlos Tavares da 
Silva e Víctor S. Gonçalves. Um dos signatários (C.T. S.) cons-
truiu a partir da estratigrafia da Rotura o modelo de periodização 
para o Calcolítico da Estremadura que se mostrou operacional 
até à actualidade.

Fig. 86 - Cerâmica decorada (nºs 1 a 9) e cadinhos de fundição (nºs 10 a 11) do nível inferior da Rotura. Os nºs 
1 a 3 são fragmentos de taças caneladas. Seg. Tavares da Silva e Soares, 1986. 
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Fig . 87 - Cerâmica decorada dos níveis médios da Rotura: 1 a 3 - fragmentos de potes decorados por caneluras 
profundas; 4 a 9 - fragmentos decorados pelas temáticas: folha de acácia e crucíferas (nº 4). 

A sequência estratigráfica reveladora de uma ocupação hu-
mana estável, no decurso de vários séculos, a densidade e qua-
lidade da sua cultura material móvel e a presença de artefactos 
indiciadores de rede de interacção Estremadura/Alentejo apon-
tam no sentido de um importante povoado calcolítico, provavel-
mente fortificado. 
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Fig. 88 - Rotura. Pontas de seta de xisto jaspoide (nºs 1-3) e sílex (nº 4) e artefactos 
de osso (nºs 5-9). O nº 3 proveio de nível da fase I; os nºs 2, 6 e 9, de nível da fase II; 
os nºs 1 e 4, de nível da fase III. 
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Ocupação calcolítica de Chibanes
 O sector oriental da Arrábida foi muito provavelmente reparti-

do pelos territórios dos povoados fortificados da Rotura e de Chi-
banes, a partir de um momento avançado do Calcolítico inicial 
e no decurso do Calcolítico pleno. Aparentemente sincrónicos, 
dotados de cultura material similar, os povoados da Rotura e de 
Chibanes, afastados entre si ca 4 km, não poderiam deixar de 
estabelecer relações de cooperação e/ou de conflito, conforme 
as conjunturas de tão prolongada vizinhança. A Rotura implan-
tou-se, como atrás dissemos, de frente para a fértil depressão 
do Viso e estuário do Sado; terá sepultado os seus mortos nas 
grutas naturais da Rotura e S. Luís e provavelmente em outros 
espaços desconhecidos ou pouco conhecidos (hipogeus dos 
Capuchos, por hipótese). 

Chibanes, sobre um troço culminante do relevo monoclinal 
da Serra do Louro, controlava os férteis solos do sopé da sua 
vertente setentrional e do Vale dos Barris/Alcube. Depositaria os 
seus mortos, muito provavelmente, na necrópole da Quinta do 
Anjo. Ao domínio visual detido por Chibanes sobre os estuários 

Fig. 89 - Povoado de Chibanes, visto do quadrante sul. Em primeiro plano, o Vale dos Barris. Foto de Carlos 
Tavares da Silva, 2002.
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do Tejo e Sado, não sabemos se corresponderia uma directa 
acessibilidade aos recursos marino-estuarinos consumidos nes-
se povoado (especialmente amêijoa, Venerupis decussata). A 
sul, o domínio territorial de Chibanes confrontaria com o territó-
rio da Rotura, separando-se deste, por hipótese, através de um 
acidente natural – a Serra dos Gaiteiros. Para norte, os habitan-
tes de Chibanes não teriam, muito provavelmente, para seu uso 
exclusivo, os extensos pinhais que cobriam a planície aluvionar 
do Tejo. Tenha-se presente que em Almada foram identificados 
materiais do Calcolítico pleno nos sítios de Acácias, Qta das 
Fontaínhas, Qta do Almaraz. A sepultura 2 da necrópole de hipo-
geus de S. Paulo (Almada), construída durante o Neolítico final, 
segundo o característico modelo arquitectónico dos hipogeus da 
Quinta do Anjo, foi também intensamente utilizada, sem aparen-
tes soluções de continuidade, até à Idade do Bronze.

A ocupação pré-histórica de Chibanes inicia-se no Calcolíti-
co inicial (Horizonte da cerâmica canelada), na primeira metade 
do III milénio, e termina no Bronze antigo, no último quartel do 
mesmo milénio. Durante o Calcolítico inicial é construída uma 
muralha em arco, com cerca de 300 metros de extensão, defen-
dendo a encosta virada a norte; a sua corda está representa-
da pela escarpa que cai abruptamente sobre o vale dos Barris, 
a sul. A muralha é guarnecida por bastiões semicirculares. Por 
volta de 2600 BC (Horizonte da cerâmica tipo “folha de acácia”) 
registam-se os primeiros derrubes da muralha. O sítio, dotado 
de uma economia agro-pecuária consolidada, continuará, após 
mudanças sociais profundas, a ser ocupado até ao final do Ho-
rizonte Campaniforme, revelando nesta fase significativa activi-
dade metalúrgica.  



117

Fig. 90 - Povoado de Chibanes. Cerâmica da Fase I.
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Fig. 91 - Chibanes. Cerâmica canelada do Calcolítico inicial. Fotos de ar-
quivo MAEDS.
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Fig. 92 - Chibanes. Cerâmica com decoração de tipo “folha de acácia”. 
Meados do III milénio BC. Fotos de arquivo MAEDS.
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Fig. 93 - Chibanes. Cerâmica com de-
coração de tipo “folha de acácia”. Meados 
do III milénio BC. Fotos de arquivo MAEDS.
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Produções simbólicas calcolíticas 
e espaços sepulcrais

Na necrópole da Quinta do Anjo sucederam-se os rituais de 
morte e fertilidade, sem aparentes soluções de continuidade, ao 
longo do Calcolítico, tendo-se verificado o mesmo em grutas na-
turais da região de Sesimbra (Lapa do Bugio). As mudanças in-
ternas à própria formação social terão moldado, paulatinamente, 
os comportamentos funerário-religiosos. 

No que respeita ao espólio funerário, pertencerão ao Calcolítico 
inicial e pleno parte da indústria lítica em sílex (pontas de seta de 
base côncava, lâminas robustas retocadas em ambos os bordos), 
grande parte das cerâmicas lisas, cerâmicas canelada e simbólica, 
adornos (em especial elementos de colar em materiais exógenos), 
mas é nos artefactos votivos em osso e calcário que melhor se lê a 
mudança. O chamado ídolo-cilindro em calcário ou mármore, com 
ou sem decoração, é quiçá a peça votiva mais característica do 
Calcolítico do Sul da Península Ibérica. 

Fig. 94 - Necrópole da Quinta do 
Anjo. Copo canelado em cerâmica, 
com duas faixas de caneluras hori-
zontais localizadas imediatamente 
abaixo do bordo e acima do fundo. 
Pasta depurada, com raros elemen-
tos não plásticos superiores a 1mm. 
Núcleo negro e superfícies castanho-
-avelã, bem alisadas. Sem indicação 
de sepultura (Museu Nacional de Ar-
queologia, conjunto B). Seg. Soares, 
2003 (foto de E. Gameiro; desenho 
de Jorge Costa).
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Fig. 95 - Hipogeu 1 da ne-
crópole da Quinta do Anjo. 
Artefacto votivo (hemicilindro 
canelado). Seg. Soares, 2003 
(desenho de Jorge Costa; foto 
de José Pessoa). 
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Os artefactos votivos em calcário encontram na Estremadura 
a sua maior diversidade, referida ao Sul da Península Ibérica. O 
cilindro e formas afins constituem o grupo tipológico mais nume-
roso e de maior ubiquidade. Os exemplares decorados apresen-
tam frequentemente a representação de uma face “tatuada”, com 
um par de olhos solares. Mesmo sem decoração, o ídolo-cilindro 
parece ter transportado a carga ideológica dos exemplares figu-
rados; possui um carácter abstracto e claramente ideotécnico. 
Que entidade(s) ou ideias terão sido expressas através destes 
objectos? A análise das produções simbólicas calcolíticas do Su-
deste Peninsular realizada por Trinidad Escoriza Mateu (1991-
92), ao procurar isolar como tema principal as relações de géne-
ro, chegou às seguintes associações iconográficas: 

– motivo solar (elemento dominante nas composições) + ar-
mação de veado + tatuagens. Esta associação configuraria o 
princípio masculino;

– triângulo + zigue-zague + espiga, associação indicadora do 
género feminino. 

Perante as evidências arqueológicas da Estremadura e do 
Sudoeste Peninsular, consideramos que no Calcolítico ocorre, 
pelo contrário, uma tendência integradora dos universos femi-
nino e masculino. A associação sol + tatuagem facial, suposta-
mente masculina, de acordo com T. Escoriza Mateu, surge quer 
em representações masculinas, quer em figurações femininas. 
Como exemplos da primeira situação, refiram-se os ídolos ocu-
lados, com tatuagem facial e longas cabeleiras, sobre placa ós-
sea, da ocupação calcolítica pré-campaniforme de Valencina de 
la Concepción (Fernández e Oliva, 1980). O vaso subcilíndrico 
do tholos do Monte do Outeiro (Aljustrel), decorado por olhos so-
lares, nariz, tatuagem facial e triângulo púbico (Schubart, 1965) 
e o ídolo-falange do Cerro do Castelo de Santa Justa, na Serra 
Algarvia (Gonçalves, 1989b), onde à representação de olhos so-
lares e tatuagem facial se associa a figuração de seios, ilustram 
bem a ligação da associação sol + tatuagem facial ao princípio 
feminino.
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Fig. 96 - Ideoartefactos cal-
colíticos: 1 - placa de xisto ocu-
lada (pormenor) da Lapa do Bu-
gio, seg. Cardoso, 1992; 2 - ídolo 
cilindro com tatuagens da Lapa 
do Bugio, seg. Cardoso, 1992; 
3 - Ídolos cilindro em calcário da 
necrópole de hipogeus da Quin-
ta do Anjo, seg. Soares, 2003. 

1

2

3
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A possibilidade do ídolo-cilindro constituir representação de 
uma deusa-mãe é suportada, entre outros argumentos, pelo 
exemplar de Leceia (Cardoso, 1994), com figuração de triângulo 
púbico. No entanto, preferimos, por agora, considerar o ídolo- 
-cilindro como representação de possível entidade ambivalente, 
integradora dos princípios feminino e masculino. Em nossa opi-
nião, estes artefactos não parecem, ter enfatizado a questão do 
género. Não a terão, pelo contrário, iludido?

A ambiguidade e a mutabilidade reinam neste domínio. Os 
olhos solares da divindade não admitem interacções. A propósito 
dos ídolos calcolíticos de Valencina de la Concepción, escreveram 
Fernando Fernández Gómez e Diego Oliva Alonso (1980, p. 43): 
“Es sugestivo tratar de identificarlos a todos con la Gran Diosa Ma-
dre Tierra, y relacionarlos con cultos de fertilidad, pero¿ qué decir 
entonces de los ídolos masculinos? Lo único que está claro es que 
todos los tipos son contemporáneos y evidencian el sentimiento re-
ligioso del hombre y su sensación de dependencia de unas fuerzas 
que no conoce ni puede controlar [...] Del aspecto exterior de los 
ídolos llama sobre todo la atención su estatismo y su mutismo. No 
son ciertamente dioses legisladores que dicten normas a su pue-
blo. Son dioses que no hablan, ni oyen, ni se mueven. Sólo ven. Y 
parecen verlo todo. Pero sin inmutarse ante nada. Impone su mira-
da fija, penetrante e impenetrable.”

Os recipientes calcários, especialmente almofarizes, pos-
suem também uma ampla distribuição, ultrapassando, como a 
categoria anterior, as fronteiras da Estremadura.

Outros tipos parecem reproduzir instrumentos de trabalho 
como enxós encabadas e prováveis foices; os chamados ído-
los-alcachofra transportam-nos também, quiçá com excessiva 
linearidade, à esfera produtiva, se aceitarmos, sem provas di-
rectas, a afectação da flor do cardo à produção de lacticínios. A 
capacidade transformadora ou “alquímica” da flor do cardo seria 
entendida como anomalia de díficil explicação e como tal expor-
tada, por hipótese, para a esfera do sobrenatural. Um exemplar 
de ídolo-alcachofra do monumento de Casaínhos  possui sobre 
a inflorescência fechada, insculturas de serpentes. 
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Fig. 97 - Necrópole da Quinta do Anjo. Placa de calcário, com dois orifícios de suspen-
são; o anverso apresenta caneluras organizadas em espiral. Hipogeu 4. Embora revele se-
melhanças formais com os ídolos-placa, geralmente em xisto, a sua iconografia é bastante 
peculiar e aproxima-a de uma peça em osso proveniente da Lapa do Fumo (Serrão, 1975, 
Fig. 12). Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Jorge Costa).

Fig. 98 - Necrópole da Quinta do Anjo. Pequenos almofarizes de calcário destinados 
provavelmente ao esmagamento de materiais de origem vegetal e mineral como ocre, para 
fins rituais. Em dois almofarizes da necrópole de Alcalar foi possível observar no seu inte-
rior manchas vermelhas que podem ter resultado de trituração de ocre (Gonçalves, 1997, 
p. 212). A esta substância têm sido atribuídas propriedades antisépticas e desodorizantes, 
de grande utilidade em monumentos funerários colectivos (Silva, 1997, p. 246). Os exem-
plares representados possuem 48 mm de altura máxima e 68 mm de diâmetro máximo. 
Hipogeus 1 e 2. Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro). 
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Fig. 99 - Necrópole da Quinta do Anjo. Enxó votiva em calcário, com repre-
sentação da lâmina ajustada ao cabo através de ligamentos filiformes. Este 
tipo de artefacto possui uma boa representação na Estremadura (tholos de 
S. Martinho de Sintra, sepultura da Samarra, dolmen da Estria, necrópole de 
Carenque, tholoi do Pai Mogo e da Tituaria). Hipogeu 1. Seg. Soares, 2003. 
(desenho de Jorge Costa).

Fig. 100 - Hipótese de interpretação de dois artefactos de calcário (“ídolos 
alcachofra”) da Lapa do Bugio. Em baixo, à esquerda: alcachofra de S. João 
(Cynara cardunculus); em baixo, à direita: capítulo do género Scolymus, antes 
de desabrochar. Seg. Cardoso, 1992 e Serrão, 1975.
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 Representações lunares (lúnulas), em calcário, encontram- 
-se igualmente presentes na Estremadura. O ídolo-alcachofra e 
a lúnula foram também identificados no sítio de Pijotilla (Bada-
joz). Testemunhos de prováveis contactos entre as duas regi-
ões? Em apoio desta ideia refira-se o aparecimento de conchas 
marinhas neste povoado do interior peninsular. 

A placa arqueada, cuja distribuição parece restringir-se à Es-
tremadura, é por agora o artefacto mais enigmático do conjunto 
das peças votivas de calcário. Em vários contextos funerários, 
como o dólmen da Estria, necrópole de Carenque, tholoi da 
Praia das Maçãs e da Tituaria, Lapa do Fumo, Quinta do Anjo, 
surgiram fragmentos dessas placas, em alguns casos com ori-
fícios destinados a ligações ou a suspensão, facto que contri-
bui para aumentar o interesse por este tipo de objecto. Porém, 
se tivéssemos de eleger o ideoartefacto de calcário que melhor 
individualizasse a Estremadura, escolheríamos o hemicilindro 
apontado ou fusiforme, por vezes liso, frequentemente portador 
de decoração canelada a que se podem juntar atributos antro-
pomórficos (nariz proeminente e arcadas supraciliares) ou ou-
tros (lúnula). Possui uma distribuição relativamente ampla, nas 
penínsulas de Lisboa e Setúbal: tholos do Cabeço da Arruda, 
sepultura da Serra das Mutelas (Torres Vedras), monumento da 
Folha das Barradas, tholos de S. Martinho de Sintra, sepultura 
de Samarra, dólmens da Estria, Monte Abraão, Belas e Casaí-
nhos, necrópoles de hipogeus de Alapraia (Cascais), Carenque 
(Amadora) e Quinta do Anjo, necrópoles nas grutas naturais do 
Correio-Mor (Loures) e Bugio (Sesimbra). 

Pertencentes a esta mesma categoria de produções, surgem 
raras peças de acentuada singularidade (por exemplo, o ído-
lo antropomórfico “peso de balança” da gruta do Correio-Mor). 
Mais do que meros localismos, o peitoral e a insígnia do tholos 
de Pai Mogo e o par de sandálias da necrópole de Alapraia pare-
cem ter em comum um carácter “personalizado” ou sociotécnico. 
Estes achados permitem supor a existência de sociedades com 
alguma desigualdade social. É tentador imaginar os portadores 
daqueles objectos como chefes do tipo big man (Sahlins, 1963). 
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Este sistema de organização social asseguraria um genérico 
igualitarismo na produção e no consumo de bens de subsistên-
cia, mas teria introduzido um crescente controlo da produção 
e circulação de bens de prestígio, por elementos destacados 
do grupo. As trocas comunitárias obedeceriam a princípios de 
reciprocidade e de redistribuição, particularmente significativas 
em situações de crise e de festa, nas quais o chefe do grupo 
teria um papel predominante. O seu poder assentaria, assim, em 
grande parte, na sua capacidade de afectação de excedentes a 
produções simbólicas, que reverteriam a favor do alargamento 
das suas relações clientelares. A produção de bens de prestígio 
é da maior importância para a consolidação desta estrutura de 
poder. O big man acumula poder, não riqueza; esta é redistribuí-
da ao serviço daquele. Trata-se ainda de um poder pré-institu-
cionalizado, personalizado, que não dispõe de mecanismos de 
transmissão hereditária. Trata-se, pois, de um poder provisório e 
vulnerável, assente no mérito individual e na dádiva.

Fig. 101 - Lapa do Bugio. Placas curvas de calcário (lúnulas). Seg. Cardo-
so,1992.
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 Com efeito, a desigualdade social intragrupal, manifesta-
da nos rituais e mobiliário funerários, apresenta-se, no Calcolí-
tico inicial e pleno da Estremadura, dentro de estreitos parâme-
tros, no interior de sociedades basicamente igualitárias como é 
sugerido pela permanência do ritual de enterramento colectivo 
e pelo domínio dos artefactos ideotécnicos sobre os sociotécni-
cos, ao serviço da ideologia comunitária, no seu todo.

Os conjuntos de artefactos votivos em calcário apresentam 
um nítido desequilíbrio a favor dos cilindros lisos. Em termos 
quantitativos, observam-se diferenças apreciáveis entre as jazi-
das representadas. O número de peças recolhido na necrópole 
da Quinta do Anjo é consideravelmente menor que o proveniente 
do tholos do Pai Mogo. Esta diferença acentua-se se dividirmos 
a totalidade dos artefactos votivos da Quinta do Anjo pelos seus 
quatro monumentos. Manifestação de desigualdades intergru-
pais? Tenha-se em consideração que a sepultura de tipo tholos 
é a que transporta todos os códigos da ordem social calcolítica. 
Que grupos ou indivíduos teriam acesso a este novo monumen-
to funerário?

O espólio votivo de calcário da Estremadura, quando compa-
rado com as produções simbólicas do Sudoeste e do Sudeste pe-
ninsulares (Escoriza Mateu, 1991-92), revela uma menor estandar-
dização, facto que pode ser interpretado como expressão de uma 
maior fragmentação do poder, ou seja, como indício da existência 
de unidades socioterritoriais de menor escala, gozando de relativa 
autonomia. Importa sublinhar que as produções simbólicas não são 
aqui consideradas como um simples e passivo reflexo da formação 
económico-social que as criou; consideramos que tais produções 
mediaram práticas sociais que implicaram relações de negociação 
e que nessa medida participaram no processo de construção e re-
produção da respectiva estrutura social.

O Calcolítico é, assim, marcado, e com menor exuberância no 
registo funerário como no doméstico, por uma verdadeira prolife-
ração de objectos votivos, de carácter ideotécnico, sobre os mais 
diversos suportes e materiais, com destaque para o calcário. Mais 
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do que representações da deusa-mãe ou de outra(s) divindade(s), 
eles poderiam ser os elementos sobrantes de sistemas de comuni-
cação da sociedade calcolítica, onde a variabilidade dos símbolos 
reflectiria o próprio dinamismo social. Apesar das diferenças regio-
nais, a simbólica a que temos vindo a fazer referência deveria cir-
cular por todo o Sul Peninsular, denunciando intensa interacção.

Este surto de produções simbólicas, em conexão com um 
modo de vida sedentário ou mesmo proto-urbano, constitui uma 
das expressões materiais mais significativas da organização so-
cial fundada na comunidade. Esta, pouco hierarquizada, assen-
taria em um sistema de relações sociais de produção de tipo 
parental, herdado do Neolítico final, mas transformado pela in-
clusão nessa matriz das novas noções de territorialidade e de 
gregarismo calcolíticas decorrentes da posse colectiva de um 
território “imobilizado” entre fronteiras próximas e da pertença a 
um lugar, povoado estável, ponto de referência fixo na história 
e no espaço vital do grupo. A identidade comunitária calcolítica 
da Estremadura, de cariz residencial, terá imposto alterações ao 
processo de ancestralização herdado do Neolítico final. O rito 
de passagem, que transformava cada indivíduo depositado na 
sepultura colectiva em antepassado, faz agora apelo a um mo-
biliário funerário onde a nova identidade comunitária, através do 
seu sistema simbólico de comunicação, está presente.

Quadro VII - Ideoartefactos calcolíticos, em calcário e/ou mármore, da necrópole da Quinta do Anjo. Seg. Soares, 2003.

À  excepção da  lâmina de  enxó com sulco, em  mármore, os restantes artefactos são de calcário.
* - placa lisa
** - placa decorada
*** - um ídolo liso e outro decorado
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Fig. 102 - Necrópole da Quinta do 
Anjo. Colares diversos, com contas de 
natureza petrográfica variada. Desta-
que para as contas em mineral de cor 
verde, provavelmente variscite, maté-
ria-prima. Seg. Soares, 2003 (fotos de 
E. Gameiro).
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HORIZONTE CAMPANIFORME 
OU BRONZE ANTIGO

A matriz social comunitária calcolítica, herdada do Neo-
lítico, entra em colapso na segunda metade do III milénio 
cal BC. Da falência deste modelo de organização social, e 
após uma fase de desconexão, surgirão sociedades hie-
rarquizadas, talvez de tipo chefatura. Destaca-se do todo 
social uma elite que controla a produção e comércio de 
metais (cobre arsenical e ouro), e a actividade guerreira. 
Uma minoria de “grandes homens”, sábios e guerreiros, 
teria assumido a liderança de vastas regiões, através de 
uma teia de alianças e de complexas economias do simbó-
lico. Surge, pois, uma nova configuração do poder político 
agora mais centralizado e servida por territórios de âmbito 
mais alargado. 

Em contextos funerários (sepulturas individuais), ocor-
rem materiais valiosos (ouro e cobre) e exóticos (marfim), 
isto é, bens de prestígio marcadores de uma identidade di-
ferenciadora da restante comunidade, própria de uma elite 
que utiliza politicamente tais mecanismos identitários para 
gerar e consolidar poder.

No que se refere à cultura material, o Bronze antigo da 
região em apreço caracteriza-se fundamentalmente pela 
ocorrência de cerâmica campaniforme estilisticamente do 
grupo de Palmela, em especial na variante incisa, que se 
associa a um pacote de peças metálicas em cobre arse-
nical (pontas tipo Palmela, punhais de lingueta) de ampla 
distribuição geográfica. Este fenómeno de dispersão de 
elementos da cultura material, com uma escala sem prece-
dentes, rompe definitivamente com os padrões de territo-
rialidade próprios do Calcolítico.
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Horizonte campaniforme: 
Colapso da organização social calcolítica 

A terceira e última grande fase da ocupação calcolítica da Ro-
tura (Rotura III), a que correspondem os níveis superiores deste 
arqueossítio, identifica-se com o Horizonte Campaniforme (cer-
ca de 2500-2000 cal BC). A cultura material é caracterizada pelo 
aparecimento de cerâmica campaniforme. No que respeita aos 
restantes elementos do espólio não se nota, mais uma vez, uma 
ruptura nítida com a fase precedente. O povoamento dispersa- 
-se por pequenos povoados abertos. As estruturas defensivas 
do pleno calcolítico são agora obsoletas e em alguns casos en-
contram-se arruinadas. O ritual funerário individual substitui o 
enterramento colectivo, mesmo quando são reutilizadas sepul-
turas do período anterior.

Fig. 103 - Jazidas do Hori-
zonte Campaniforme: 1 - Lapa 
do Bugio; 2 - Lapa do Fumo; 
3 - Lapa dos Pinheirinhos; 4 
- Outeiro Redondo; 5 - Malha-
das; 6 - Moinho da Fonte do 
Sol; 7 - Hipogeus da Quinta 
do Anjo; 8 - Chibanes; 9 - Pai 
Mouro; 10 - Pedrão; 11 - Rotu-
ra; 12 - Lapa dos Morcegos ou 
do Outão.
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O Grupo Campaniforme Internacional

Os vasos campaniformes internacionais bem como as caçoi-
las acampanadas são, de facto, inovações.

O vaso campaniforme internacional – o tipo de cerâmica cam-
paniforme considerado mais antigo2 e de maior expansão euro-
peia – é um recipiente de pasta geralmente muito depurada, em 
forma de campânula invertida, decorado por bandas horizontais 
preenchidas por traços oblíquos executados segundo a técnica 
do pontilhado. Este tipo de recipiente, bem como a caçoila de 
bojo arredondado – forma igualmente de grande distribuição ao 
longo da fachada atlântica (cf. exemplares muito semelhantes 
aos da Rotura descobertos na Galiza) – poderiam ter chegado 
à Rotura por via comercial, à semelhança do observado em ou-
tros povoados coetâneos da Estremadura como Vila Nova de S. 
Pedro e Zambujal. A este período, pertencem numerosas estru-
turas de combustão concentradas em um sector, de Chibanes 
algumas indiscutivelmente dedicadas à na metalurgia do cobre. 

Fig. 104 - Rotura. Pormenor de vaso campaniforme pontilhado do estilo 
internacional ou marítimo. Foto de arquivo MAEDS. 

2 - não consideramos aqui com o campaniforme cordado, até agora não identificado na 
Estremadura e reconhecido vestigialmente na baía do Douro e Alentejo.
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Fig. 105 - Chibanes. Horizonte Campaniforme/Bronze antigo (a vermelho). Aspecto das estruturas do sec-
tor metalúrgico do povoado.

Fig. 106 - Chibanes. Horizonte Campaniforme/Bronze antigo. Estruturas de combustão relacionadas com 
a actividade metalúrgica.
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Fig. 107 - Cerâmica dos níveis superiores da Rotura: 1 - Fragmento com decoração de “crucí-
feras”; 2 a 15 - cerâmica campaniforme. Seg. Tavares da Silva e Soares, 1986.
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Fig. 108 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Vaso campaniforme 
com decoração pontilhada/linear-
pontilhada, distribuída por duas 
zonas: bordo e bojo. Diâmetro 
máximo ca. 12,6cm. Hipogeu 3. 
Seg. Soares, 2003 (foto de E. Ga-
meiro; desenho de Jorge Costa).
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Fig. 109 - Necrópole da Quinta do Anjo. Hipogeu 3. Caçoila campaniforme com decoração linear-pontilhada. In 
Soares, 2003. Foto de E. Gameiro. Desenho de Jorge Costa.

Fig. 110 - Necrópole da Quinta do Anjo. Hipogeu 3. Cacoila campaniforme com decoração linear-pontilhada. In 
Soares, 2003. Foto de E. Gameiro. Desenho de Jorge Costa.
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Fig. 111 - Necrópole da 
Quinta do Anjo. Hipogeu1. 
Caçoila campaniforme ponti-
lhada. In Soares, 2003. Foto 
de E. Gameiro. Desenho de 
Jorge Costa.
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O carácter concentrado do povoamento do Calcolítico ple-
no deu lugar, como já referimos, a um povoamento disperso. 
A maioria dos povoados fortificados calcolíticos continua a ser 
ocupada no Horizonte Campaniforme, mas sobre as ruinas da-
queles. Em um momento avançado da segunda metade do III 
milénio BC, desenvolve-se uma cultura regionalizada dentro do 
Horizonte Campaniforme. O grupo de Palmela corresponde a 
uma fase de inequívoca vitalidade da Pré-Arrábida, mas tam-
bém de “desarrumação” face ao registo precedente: prossegue 
a ocupação dos povoados da Rotura e de Chibanes; os sítios do 
Pedrão e Moinho da Fonte do Sol são reocupados após aban-
dono durante a primeira metade do III milénio; de fundação ex-
nihilo, surgem os habitats de Malhadas e de Pai Mouro. 

 A necrópole da Quinta do Anjo, na fase de fundação, é 
possível que estivesse ligada aos povoados do Moinho da Fonte 
do Sol e do Alto de S. Francisco. Durante o Calcolítico, a proxi-
midade física com o povoado de Chibanes e analogias no que 
respeita à cultura material sugerem uma associação priviligiada 

Fig. 112 - Necrópole da Quinta do Anjo. Vaso campaniforme linear-ponti-
lhado de estilo afim do internacional. Sem indicação de sepultura (Museu do 
Instituto Geológico e Mineiro, conjunto A). Seg. Soares, 2003 (desenho de Jor-
ge Costa).
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a este sítio. Todavia, não é improvável que durante o Horizonte 
Campaniforme (grupos de Palmela e Inciso), acompanhando o 
movimento de dispersão do povoamento, o direito de acesso à 
necrópole dos antepassados fundadores fosse repartido entre 
os povoados de Chibanes, Moinho da Fonte do Sol  e Malhadas.

O Grupo Campaniforme de Palmela

O estilo campaniforme, sobretudo no que concerne à deco-
ração, parece ter sido rapidamente assimilado pelas culturas 
autóctones, nascendo, por este processo, um novo grupo de ce-
râmicas designado por Campaniforme de Palmela. Observa-se 
então a aplicação da técnica - o pontilhado - e temática deco-
rativas campaniformes a formas indígenas, como é o caso da 
larga taça de bordo espessado internamente e de lábio apla-
nado cujos protótipos remontam ao Neolítico final. Estas taças, 
quando decoradas segundo o estilo campaniforme - decoração 

Fig. 113 - Povoado de Ma-
lhadas (Cabanas) visto de SW. 
Foto de Carlos Tavares da Sil-
va, 2002.
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Fig. 114 - Cerâmica lisa e decorada (grupo campaniforme de Palmela) das 
Malhadas (Cabanas). Seg. Soares e Tavares da Silva, 1974-77.
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Fig. 115 - Povoado do Moi-
nho da Fonte do Sol. Foto de 
Rosa Nunes.

que se estende ao lábio do bordo - recebem o nome de taças 
tipo Palmela pelo facto de os primeiros exemplares conhecidos 
terem sido encontrados nos hipogeus da Quinta do Anjo.

É aquando da formação do grupo campaniforme de Palmela 
que a sociedade calcolítica da faixa estremenha parece denun-
ciar vincadas transformações que não só teriam levado ao aban-
dono, pelo menos parcial, dos grandes povoados (destruições 
da fase 4c do castro do Zambujal), como estariam na origem de 
novos estabelecimentos de carácter habitacional, dos quais, os 
melhor conhecidos na Arrábida são os do Pedrão (que, nesta 
fase, é reocupado), do Moinho da Fonte do Sol e das Malhadas, 
os dois últimos situados nas proximidades das Cabanas. Os po-
voados da Rotura e Chibanes continuam a ser habitados.

No povoado de altura das Malhadas isolou-se, pela primeira 
vez no nosso país, em contexto habitacional, o grupo campani-
forme de Palmela. Esta alta colina, situada, por um lado, junto 
dos férteis vales da Serra de S. Luís e, por outro, sobranceira à 
planície plistocénica do Tejo, foi habitada na segunda metade 
do III milénio. A presença, no estrato estudado, de numerosas 
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Fig. 116 - Cerâmica campaniforme do Moinho da Fonte do Sol. Recolhas de superfície. Vasos campaniformes: 
1-5; caçoila: 6; vasilha - forno de redução metalúrgica: 7; taças hemisféricas de bordo simples: 8-10; taças tipo 
Palmela: 11-14; forma inderterminada: 15. Seg. Santos, 2010.
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Fig. 117 - Cerâmica com decoração de tipo campaniforme, pontilhada, do Moinho 
da Fonte do Sol. Vasos campaniformes: 1-3; taças hemisféricas de bordo simples: 
4; taças tipo Palmela: 5-7; cadinho de fundição: 8. Seg. Soares, Barbieri e Tavares 
da Silva, 1972.
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Fig. 118 - Ocupação do Horizonte Campaniforme  do Pedrão. Cerâmica com decoração de tipo cam-
paniforme (nºs 1 a 14) e instrumentos de cobre (punhal de lingueta - nº 17 - e unções - nºs 15 e 16). De 
notar que o nº 14 é um fragmento de cadinho de fundição com decoração tipo campaniforme. Seg. Soares 
e Tavares da Silva, 1976.
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conchas de moluscos marinhos de que se destaca a espécie 
Venerupis decussata (amêijoa), tão comum no estuário do Sado, 
indica muito provavelmente o seu acesso às margens da baía de 
Setúbal. 

A caça era praticada (coelho e veado). A criação de gado (ovi-
caprino) encontra-se igualmente documentada. Os únicos teste-
munhos da prática da agricultura restringem-se, por enquanto, a 
escassos elementos de foice (denticulados de sílex). A presença 
de numerosos cadinhos, de minério e de escórias de fundição 
de cobre testemunha uma actividade metalúrgica realizada nes-
se local, tal como na Rotura, Chibanes, Pedrão e Moinho da 
Fonte do Sol. Estas evidências documentam bem o florescimen-
to na Pré-Arrábida da metalurgia do cobre arsenical durante o 
Horizonte Campaniforme.

No que se refere ao equipamento material da população que 
habitou o povoado das Malhadas, a cerâmica representa o do-
cumento mais relevante. A taça em calote de esfera, utilizada 
aquando das refeições, é a forma de cerâmica lisa mais comum. 
Uma outra forma igualmente frequente é o vaso globular, reci-
piente vocacionado para armazenagem. Todas estas formas 
existiam já no Calcolítico.

Fig. 119 - Cerâmica do povo-
ado do Pai Mouro (Serra de São 
Luís). Os nºs 1 a 3 integram-se no 
grupo de Palmela do horizonte de 
cerâmica campaniforme. Seg. So-
ares e Tavres da Silva, 1986.
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As cores das pastas são em geral castanho-amareladas com 
zonas escuras indicativas de cozedura irregular e processada, 
provavelmente em simples fossas cobertas por ramagens. A 
pasta, pouco depurada, oferece, como desengordurante, abun-
dantes grãos de quartzo.

A cerâmica decorada, segundo o estilo campaniforme, apre-
senta formas análogas às da cerâmica lisa. Exceptuando a ca-
çoila, que é abundante, e escassos fragmentos talvez perten-
centes a vasos campaniformes, as restantes formas são, de um 
modo geral, comuns às da cerâmica lisa, o que reforça a hipó-
tese de o grupo campaniforme de Palmela se ter formado pela 
aplicação a formas cerâmicas preexistentes, autóctones, da téc-
nica e temática decorativas campaniformes recém-chegadas. A 
taça tipo Palmela, de bordo em geral com ligeiro espessamento 
interno, é, sem dúvida, o recipiente cerâmico mais característi-
co. Também muito comum, a taça em calote de esfera de lábio 
convexo não decorado. O estilo decorativo campaniforme ocorre 
ainda em pratos de bordo largo, espessado internamente (forma 
frequente no Calcolítico) e em grandes vasos globulares, como 
já referido.

A técnica decorativa é quase exclusivamente a linear-ponti-
lhada, constituída por pequenas impressões quadrangulares ou 
rectangulares resultantes da impressão profunda de pente de 
dentes curtos. A técnica decorativa incisa é muito rara e aparece 
associada à linear-pontilhada.

Os temas decorativos predominantes são formados pela as-
sociação do zigue-zague a linhas horizontais.

A cor e a textura da pasta da cerâmica campaniforme são 
muito semelhantes às da cerâmica lisa. Por conseguinte, a pro-
dução de cerâmica com decoração campaniforme teria sido lo-
cal.

O Pedrão e o Moinho da Fonte do Sol ofereceram fragmen-
tos de cadinhos de fundição decorados exteriormente segundo 
a técnica campaniforme linear-pontilhada. O povoado do Moinho 
da Fonte do Sol forneceu um recipiente-forno metalúrgico, deco-
rado também pela técnica do linear-pontilhado. Estes achados 
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indicam que a técnica decorativa campaniforme foi aplicada aos 
mais diversos tipos de objectos cerâmicos. 

Fig. 120 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo.Taça campaniforme 
de bordo simples, decorada 
pela técnica do linear-pontilhado 
(publicada por Leisner em 1965 
como incisa).  Diâmetro máximo 
29 cm.  Hipogeu 4. Seg. Soares, 
2003 (foto de E. Gameiro; dese-
nho de Jorge Costa).

Fig. 121 - Necrópole da Quinta do Anjo. Taça campaniforme pontilhada tipo 
Palmela. Diâmetro máximo ca. 23,4 cm. Hipogeu 4. Seg. Soares, 2003 (fotos 
de E. Gameiro; desenho de Jorge Costa).
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Fig. 122 - Necrópole da Quinta do Anjo.Taça alta acampanada de lábio decorado pela técnica do pontilhado e 
linear-pontilhado. Em a) e b) Leisner e colaboradores propõem duas reconstituições alternativas. Pasta cinzenta muito 
escura a negra. Superfícies  acastanhadas escuras. Associa elementos geométricos a banda de cervídeos. Diâmetro 
máximo ca. 23 cm. Hipogeu 3. Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Jorge Costa).
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Fig. 123 - Necrópole da Quinta do Anjo. Taça campaniforme com ca. 26 cm de diâmetro máximo, pontilhada e 
linear-pontilhada, com o lábio decorado (tipo Palmela). Superfície interna cinzento-acastanhada muito bem alisada. 
Superfície externa castanho chocolate com manchas acinzentadas, alisada e polida. Inclui na sua gramática de-
corativa fiada de cervídeos (dois veados, duas corças e um cervídeo indeterminado). Sem indicação de sepultura 
(Museu Nacional de Arqueologia, conjunto B).  Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Pereira e Bubner, 
1974-77.
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Fig. 124 - Necrópole da Quinta do Anjo.Taça campaniforme tipo Palmela; 
técnica de linear-pontilhado. Fundo decorado, com omphalus. Diâmetro máxi-
mo ca 24 cm. Hipogeu 3 (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Se-
túbal) Seg. Soares, 2003 (fotos de Acácio Malhador; desenho de Jorge Costa).
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Grupo Campaniforme de Palmela, variante incisa

Com a chegada de influências oriundas da Meseta espanho-
la, onde, entretanto, se havia desenvolvido o grupo campanifor-
me de Ciempozuelos, a cerâmica campaniforme do grupo de 
Palmela combina a decoração linear-pontilhada com a incisa ou 
utiliza exclusivamente a técnica da incisão; em ambos os casos 
a temática adquire acentuado barroquismo. Forma-se, assim, o 
que designamos por variante incisa do grupo de Palmela. A sua 
presença, na região da Arrábida, é muito frequente em grutas 
naturais: Lapa dos Morcegos, entre o Outão e a Figueirinha, 
com materiais exumados pelos autores e ainda inéditos, Lapas 
do Fumo, do Bugio e dos Pinheirinhos, em Sesimbra. Neste 
momento, os hipogeus da Quinta do Anjo recebem as últimas 
inumações. Remontarão a esta fase, além das caçoilas de care-
na vincada, das taças hemisféricas e das taças tipo Palmela de 
largo diâmetro, ricamente decoradas pela técnica da incisão, as 
pontas de dardo em cobre, tipo Palmela, os botões em marfim e 
osso com perfurações em V e os adornos em ouro. 
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Fig. 125 - Necrópole da Quinta do Anjo. Vaso 
campaniforme (copo) de carena muito baixa, com 
decoração incisa fina; pasta friável, núcleo negro, 
superfícies castanho-escuras, sendo a interior ali-
sada e a exterior  polida. Sem indicação de sepul-
tura (Museu Nacional de Arqueologia, conjunto B). 
Seg. Soares, 2003 (fotos de E. Gameiro; desenho 
de Leisner et al., 1961).
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Fig. 126 - Necrópole da Quinta do Anjo. 
Vaso campaniforme decorado pela técni-
ca da incisão aplicada a padrão decorativo 
herdado do grupo internacional. Hipogeu 3. 
Diâmetro máximo ca. 14 cm. Seg. Soares, 
2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Jorge 
Costa.  
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Fig. 127 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Caçoila campaniforme 
com decoração incisa. Diâmetro 
máximo ca. 13,2 cm. Sem indica-
ção de sepultura (Museu do Insti-
tuto Geológico e Mineiro, conjunto 
A). Seg. Soares, 2003 (foto de E. 
Gameiro; desenho de Jorge Cos-
ta).
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Fig. 128 - Necrópole da Quinta do Anjo. Caçoila campaniforme com decora-
ção incisa. Diâmetro máximo ca. 13,2 cm. Sem indicação de sepultura (Museu 
do Instituto Geológico e Mineiro, conjunto A). Seg. Soares, 2003 (foto de E. 
Gameiro; desenho de Jorge Costa).
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Fig. 129 - Necrópole da Quinta do Anjo.Taça campaniforme de bordo simples, com decoração 
incisa. Diâmetro máximo ca. 13,3 cm. Sem indicação de sepultura (Museu do Instituto Geológico e 
Mineiro, conjunto A). Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Jorge Costa).

Fig. 130 - Necrópole da Quinta do Anjo. Taça campaniforme de lábio decorado, com cerca de 
27 cm de diâmetro máximo. Técnica da incisão. Sem indicação de sepultura (Museu Nacional de 
Arqueologia, conjunto B). Seg. Soares, 2003 (foto de E. Gameiro; desenho de Jorge Costa).
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Fig. 131 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Taça campaniforme 
com o lábio decorado. Técnica da 
incisão. É provável que o preen-
chimento dos motivos decorativos 
por depósito branco carbonatado 
tenha sido intencional. Diâmetro 
máximo ca. 19,2 cm. Hipogeu 4. 
Seg. Soares, 2003 (foto de E. Ga-
meiro). 

 Fig. 132 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Taça campaniforme, 
com o lábio decorado. Técnica 
da incisão ao serviço de um dos 
padrões decorativos mais “barro-
cos” encontrados na necrópole 
da Quinta do Anjo. A execução 
dos folíolos que surgem organi-
zados em duas bandas resultou 
do recurso à técnica da impres-
são. Esta taça assemelha-se a 
uma outra da gruta da Cova da 
Moura (Harrison, 1977, fig. 63, 
nº 957). Diâmetro máximo ca. 26 
cm. Sem indicação de sepultura 
(Museu do Instituto Geológico e 
Mineiro, conjunto A). Seg. Soa-
res, 2003 (fotos de E. Gameiro; 
desenho de Jorge Costa).

Fig. 133 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Pequena taça campa-
niforme de bordo simples, fundo 
com omphalus e decoração pre-
dominantemente incisa. Diâme-
tro máximo ca. 14,2 cm. Sem 
indicação de sepultura (Museu 
do Instituto Geológico e Mineiro, 
conjunto A). Seg. Soares, 2003 
(foto de E. Gameiro).
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Fig. 134 - Necrópole da Quinta do Anjo. Botões em marfim e osso, com perfuração em V, à excepção de dois 
exemplares, com dupla perfuração sub-cilíndrica e de um exemplar provido de uma única perfuração. Este grupo 
tipológico surgiu nos hipogeus 1, 3 e 4. Seg. Soares, 2003 (fotos de E. Gameiro; desenhos de Leisner et al., 1961).  
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Fig. 135 - Necrópole da Quinta do Anjo. As pontas tipo Palmela en-
contradas na necrópole da Quinta do Anjo não possuem, na sua maior 
parte, indicação da sepultura de proveniência. Seguramente, fornece-
ram este tipo de artefacto os hipogeus 1, 2 e 4. Exceptuando uma ponta 
de Palmela de cobre quase puro, nas restantes peças o arsénio mos-
trou-se o elemento secundário mais importante, variando entre 0,75% e 
6,4%. Seg Soares, 2003 (foto de E. Gameiro). 

Fig. 136 -  Necrópole da 
Quinta do Anjo. Instrumentos em 
cobre arsenical: punção, escopro 
e peça de cabeça espatulada 
com pedúnculo alongado. Este 
último artefacto, proveniente do 
hipogeu 2, tem  o seu melhor 
paralelo no vizinho castro de 
Chibanes (escavações de A. I. 
Marques da Costa). Trata-se de 
uma peça rara no Campaniforme 
peninsular. O exemplar da Quin-
ta do Anjo possui o comprimento 
total de 17 cm. Seg Soares, 2003 
(foto de E. Gameiro). 
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Fig. 138 - Necrópole da Quinta do Anjo. Reprodução parcial da Estampa 
6 de Marques da Costa (1907) com as peças em ouro (1- 6) encontradas nos 
hipogeus 1 e 3 da necrópole da Quinta do Anjo, na esc. 1/1. A pulseira (nº 7) 
constitui uma proposta daquele autor para o arranjo das folhas e tubos de ouro 
acima representados. Seg. Soares, 2003. A espiral anelar tem bons paralelos 
nos exemplares (4 exemplares) provinientes da gruta artificial nº1 da necrópole 
de São Pedro do Estoril. A falange que ainda se encontrava rodeada pela espi-
ral de ouro foi datada (AMS, Beta-178468) 3790±40BP, calibrado a 1 sigma = 
2290-2140; calibrado a 2 sigma = 2330-2060BC. Seg. Gonçalves, 2005.

Fig. 137 - Necrópole da Quin-
ta do Anjo. Braçais de arqueiro. 
O nº 2 proveio do hipogeu 1; o 
nº 1, sem indicação de sepultura. 
Desnhos de Jorge Costa. In So-
ares, 2003.



BRONZE MÉDIO

Progressivamente, após a crise Bronze antigo, vão-se fixan-
do os contornos de um novo modo de produção que atinge o seu 
estado de imaturidade no Bronze final. Entre os dois extremos 
do processo (de 1900/1800 a 1200 BC), na vertente ascenden-
te deste novo ciclo de desenvolvimento, localiza-se o chamado 
Bronze médio.

Este período ou contrário do que se verifica na área do Sudo-
este peninsular, onde se encontra muito bem representado, tem 
ínfima expressão na Arrábida, como aliás em toda a Estremadu-
ra. Com efeito,na nossa região, foram, até ao presente, identifi-
cadas somente duas jazidas arqueológicas contendo evidências 
atribuíveis ao Bronze médio: Lapa do Fumo e Lapa da Furada, 
ambas em Sesimbra.

Fig. 139 - Jazidas e achados 
soltos do Bronze médio e final da 
região da Arrábida: 1 - Lapa do 
Fumo (Bronze médio e final - ho-
rizonte da cerâmica de ornatos 
brunidos),· 2 - monumento da 
Roça do Casal do Meio (Bronze 
final - horizonte da cerâmica de 
ornatos brunidos),· 3 - . Alfarim,· 
4 - Pedreiras,· 5 - Lapa da Fura-
da (Bronze médio);  6 - Lapa da 
Rotura (cerâmica de ornatos bru-
nidos); 7 - Castelo dos Mouros 
(Bronze final); 8 - Risco (Bronze 
final).
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A Camada 2 da Lapa do Fumo revelou tumulações acompa-
nhadas por cerâmicas lisas atribuídas ao Bronze médio. Os per-
fis lembram, por um lado, os de algumas formas (sobretudo ca-
çoilas) do grupo inciso da cerâmica campaniforme, grupo aliás 
representado na mesma gruta, mais precisamente na Camada 
3; por outro, são muito semelhantes aos de exemplares com or-
natos brunidos que se desenvolvem na parte superior da cama-
da 2 e na base da Camada 1. É pois admissível que este último 
tipo de cerâmica do Bronze final tenha resultado, na Estremadu-
ra, de uma evolução iniciada a partir da cerâmica campaniforme 
incisa. Esta estaria na génese de formas evolucionadas e lisas 

Fig. 140 - Cerâmica da Idade 
do Bronze da Lapa da Furada, 
Sesimbra. Seg. J. L. Cardoso e A. 
Santinho Cunha, 1995.



167

(Camada 2 da Lapa do Fumo, do Bronze médio) que, por influ-
ências mediterrânicas, viriam a ser profusa e abundantemente 
decoradas por ornatos brunidos (parte superior da Camada 2  da 
mesma gruta, do Bronze final).

Na Lapa da Furada, nas proximidades da Azóia de Baixo, o 
Bronze médio foi assinalado através de cerâmicas característi-
cas deste período associadas a um ritual funerário que condu-
ziu à formação de um ossário constituído por ossos humanos 
cuja datação radiocarbónica os atribuiu ao Calcolítico (Cardoso, 
1993a; Cardoso e Cunha, 1995; Cardoso, 1997).

BRONZE FINAL: 
A EMERGÊNCIA DA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL?

As paisagens habitadas e construídas no Bronze final com-
portam o estigma da desigualdade social através de sistemas 
de povoamento hierarquizado, comandado por relações de tipo 
centro-periferia. O povoamento organiza-se de forma centra-

Fig. 141 - Castelo dos Mouros 
visto do norte. Foto de Rosa Nu-
nes.
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lizada. As periferias e margens deste sistema de povoamento 
interagem com o centro através de trocas desiguais. Na região 
em apreço, a par de aldeias abertas (povoado do Risco, no con-
celho de Sesimbra, sobre o qual dispomos, por enquanto, refe-
rências muito vagas) surgem povoados de cumeada dotados de 
condições naturais de defesa (Castelo dos Mouros, em plena 
Serra  da Arrábida).

Uma sepultura como a da Roça do Casal do Meio (cf. ficha de 
sítio arqueológico), no concelho de Sesimbra, testemunha bem o 
grau de diferenciação social atingido pelas comunidades do Bronze 
final. Estas (ou os respectivos grupos sociais dominantes) assenta-
riam grande parte da sua riqueza e do seu poderio no controlo do 
comércio entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa.

Como anteriormente referimos a propósito da cerâmica do 
Bronze médio da Lapa do Fumo, esta jazida revelou um estrato 
(base da Camada 1 e topo da Camada 2) muito rico em cerâmi-
ca de ornatos brunidos, característica do Bronze final, e a qual 

Fig. 142 - Lo-
cal do povoado 
do Risco. Foto de 
Rosa Nunes.
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Fig. 143 - O monumento da 
Roça do Casal do Meio visto de 
norte. Foto de K. Splindler.

foi a primeira do género a ser divulgada no nosso país de forma 
sistemática e aprofundada.

Aquando da sua descoberta, em 1956, somente eram conhe-
cidos, em Portugal, escassos fragmentos deste tipo cerâmico 
provenientes do monumento do Monge e da gruta da Maceira 
e então considerados do Neolítico, Calcolítico, Bronze... Após o 
impacto provocado no meio científico pela publicação quer dos 
trabalhos de Cunha Serrão sobre a Lapa do Fumo, quer das 
escavações em jazidas do Bronze Final e do Ferro inicial de 
feição orientalizante da Andaluzia, muitos outros arqueossítios, 
contendo esse tipo de cerâmica, foram identificados, não só na 
Estremadura como também no Alentejo e Alarve.

E, assim, podemos hoje aceitar que a cerâmica com ornatos 
brunidos se tenha desenvolvido na Estremadura durante o Bron-
ze Final, entre o século IX e os séculos VIII/VII a.C., constituin-
do aqui um centro paralelo ao que simultaneamente se formara 
na Andaluzia. Destes centros teriam irradiado influências para 
outras zonas peninsulares, nomeadamente para o Alentejo e Al-
garve, províncias até então ocupadas pela Cultura do Bronze do 
Sudoeste.

A cerâmica de ornatos brunidos ocorre na Lapa do Fumo em 
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Fig. 144 - Roça do Casal do Meio. Em cima: sepultura 1; em baixo: sepultura 2, com esqueleto 
em posição contraída. Fotos de K. Spindler.
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taças carenadas com fundo em calote esférica e de perfil geral 
tulipiforme, tigelas e recipientes em forma de jarro. Os fundos 
planos são frequentes.

A decoração surge na superfície externa (ao contrário do que 
se verifica na Andaluzia, onde a superfície decorada é a interna) 
e era aplicada, após a secagem da argila e antes da cozedura, 
por meio de um instrumento rombo, talvez um seixo. Os motivos 
brunidos assim obtidos destacam-se, pelo seu brilho, do fundo 
baço; são geométricos, formando faixas preenchidas por traços 
perpendiculares ou oblíquos, triângulos ou losangos com o inte-
rior totalmente brunido ou repleto de traços oblíquos, e conjun-
tos reticulados. A pasta é muito fina, com raros elementos não 
plásticos visíveis por exame macroscópico. Na montagem, não 
foi utilizado o torno rápido.

Fig. 145 - Cerâmica com or-
natos brunidos da Lapa do Fumo. 
Seg. E. C. Serrão, 1975.
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À Idade do Bronze final da Arrábida poderão ainda ser atribuí-
das quatro peças de bronze achadas no concelho de Sesimbra, 
sem o conhecimento dos respectivos contextos arqueológicos.

De Alfarim, povoação rural dos arredores da Lagoa de Albu-
feira, vieram dois machados de alvado, um deles com dois anéis 
laterais e nervura nas faces maiores.

Nas proximidades da povoação de Pedreiras, a cerca de 3 
km para NE de Sesimbra, foram encontrados um machado com 
dois anéis laterais e uma foice, possuindo em uma das faces 
nervura curva e rebordo no dorso. 

A presença destas peças na região da Arrábida pode ser ex-
plicada por um florescente comércio marítimo com o Norte da 
Europa, canalizado em grande parte pelas penínsulas de Lisboa 
e de Setúbal. Tais peças integram a corrente de feição setentrio-
nal designada comummente por «Bronze Atlântico».

Fig. 146 - Artefactos de bronze em Alfarim (nºs 1 e 2) e Pedreiras (nos 3 e 4): 1 - machado de bronze de alvado, 
sem anéis laterais; 2 e 3 - machados de alvado com dois anéis laterais; 4 - foice de bronze. Seg. E. C. Serrão, 1967 b.
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IDADE DO FERRO: ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 
E COLONIZAÇÕES

Em resultado de um processo histórico que, desde o Calcolíti-
co, havia acentuado a hierarquização, as desigualdades sociais e 
a centralização do poder, processo incrementado pelo desenvol-
vimento de complexas redes de intercâmbio relacionadas com o 
comércio do cobre e do estanho e a produção de artefactos de 
bronze e ouro, as comunidades do final da Idade do Bronze da Es-
tremadura encontravam-se num estágio económico-social que lhes Fig. 147 - Principais jazidas 

da Idade do Ferro: 1 - Necrópole 
do Casalão (Sesimbra); 2 - Lapa 
da Cova (Sesimbra); 3 - Castro 
de Chibanes (Palmela); 4 - Lapa 
dos Morcegos (Setúbal).
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permitia interagir positivamente (sobretudo através das elites diri-
gentes) com os Fenícios do Ocidente. Estes, oriundos directamen-
te do golfo de Cadiz (onde haviam fundado a cidade-entreposto 
de Gadir) e, indirectamente, do Mediterrâneo Oriental (faixa sírio- 
-palestiniana), estabelecem contactos regulares com as popula-
ções autóctones do Bronze final da nossa região a partir do sécu-
lo VIII a.C., introduzindo três importantes inovações: a redução do 
ferro e produção de artefactos neste metal, a cerâmica montada 
ao torno e a escrita. Inicia-se, assim, o que se designa por Idade 
do Ferro, período em que se assiste a processos de colonização 
por povos alógenos, ao incremento da actividade comercial com o 
exterior e a longa distância, ao estabelecimento de formas de orga-
nização estatal, ao nascimento da vida urbana.

Muitos autores dividem a Idade do Ferro do Sul de Portugal 
em duas grandes fases: Iª Idade do Ferro (ou Período Orienta-
lizante), compreendida entre o século VIII e meados do século 
V a.C; IIª Idade do Ferro, situada entre meados do século V e o 
século II a.C.

Iª Idade do Ferro

A Iª Idade do Ferro (sécs. VIII-Va.C) é marcada pela estrei-
ta interacção entre os grupos autóctones do Bronze final e os 
navegadores e comerciantes fenícios portadores de uma cultu-
ra de filiação oriental. Destas relações recíprocas resulta o que 
podemos designar por Horizonte Orientalizante, muito bem re-
presentado no Baixo Sado, através da feitoria fenícia de Abul 
e dos estratos dos séculos VII e VI BC de Setúbal e Alcácer do 
Sal. Na Arrábida, este horizonte encontra-se, por enquanto, mal 
conhecido, sendo de assinalar a descoberta de materiais orien-
talizantes na Lapa dos Morcegos (Outão, Setúbal) e na Lapa 
da Cova (Sesimbra), grutas que poderiam ter funcionado como 
santuários.
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IIª Idade do Ferro

A IIª Idade do Ferro encontra-se bem documentada nos estra-
tos da Fase II de ocupação do Castro de Chibanes (cf. ficha de 
sítio arqueológico). Este povoado foi, durante o Ferro II, fortifica-
do com uma extensa muralha em arco que defendia a encosta 
de mais fácil acesso; ao longo dessa muralha organizavam-se 
habitações de planta rectangular. 

O material cerâmico que temos vindo a exumar nos níveis 
do Ferro II de Chibanes difere quer do proveniente de Setúbal 
e Alcácer do Sal, quer do encontrado em Miróbriga e Pedra da 
Atalaia. Estamos em presença de outro grupo estilístico, no qual 
a cerâmica cinzenta ao torno, de tradição fenícia, tão abundante 

Fig. 148 - Castro de Chibanes.  
Muralha da Idade do Ferro provi-
da de torre circular, estruturas 
que se sobrepõem à muralha cal-
colítica. Foto de Joaquina Soares.
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em Setúbal e Alcácer, é muito escassa, mas onde também a 
cerâmica característica do horizonte continental e celtizante está 
praticamente ausente. Acusando, sem dúvida, influências medi-
terrâneas (presença, por exemplo, de ânforas “ibero-púnicas”), 
afasta-se contudo da cultura material de ascendência fenícia 
ocidental patente em Setúbal e Alcácer.

A necrópole do Casalão (Santana) foi atribuída ao mesmo pe-
ríodo por E. da Cunha Serrão (1964). Trata-se de uma necrópole 
com sepulturas de inumação, de planta rectangular, formadas 
por lajes de calcário e cobertas por uma ou mais lajes da mesma 
natureza litológica. As dimensões das cinco sepulturas identifi-
cadas variam entre 1,4 x 0,75 x 0,70 m e 1,80 x 0,75 x 0,70 m. 
Encontravam-se orientadas segundo a direcção este-oeste. Ex-

Fig. 149 - Castro de Cihbanes. Cerâmica da Idade do Ferro. Seg. C. Tava-
res da Silva e J. Soares, 1997.
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ceptuando uma sepultura que forneceu duas calotes cranianas, 
as restantes possuíam inumações individuais. Não se observa-
ram vestígios de cremação, mesmo simbólica. O espólio funerá-
rio era muito pobre. Exumaram-se fragmentos de hematite, um 
fusilhão com mola bilateral de uma fíbula, em bronze, uma pinça 
de cobre/bronze, com 17,5 cm de comprimento. A escassez do 
espólio e a ausência de peças de cronologia bem definida dificul-
tam a datação e a integração cultural da necrópole do Casalão.

Fig. 150 - Sepultura da necrópole do Casalão (Sesimbra). Seg. E.C. Ser-
rão, 1994.
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PERÍODO ROMANO REPUBLICANO
INVASÃO E CONQUISTA

Os primeiros contactos das populações da Idade do Ferro da 
região da Arrábida com o mundo romano ocorreram durante o 
período republicano, nos séculos II-I a. C., principalmente atra-
vés do processo de invasão pelos exércitos de Roma, iniciado 
no último terço do século II a.C.

As populações indígenas habitavam povoados fortificados, 
cujo urbanismo era em geral organizado pelas muralhas, orgâ-
nico e bem adaptado à morfologia das cumeadas de assenta-
mento.

Fig. 151 - Sítios do período 
romano-republicano da Serra da 
Arrábida: 1 - Castelo dos Mouros; 
2 - Castro de Chibanes; 3 - Pe-
drão.
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Com o processo de invasão, pelos exércitos de Roma, da 
Península Ibérica em geral e do sul do actual território portu-
guês, em particular, parece assistir-se a situações de resistência 
por parte das populações indígenas: mantêm-se defendidas nos 
seus povoados de altura, rodeados de muralhas, ou fundam no-
vos povoados igualmente de altura e fortificados.

Porém, o modo de vida das populações do final da Idade do 
Ferro é progressivamente influenciado pelos contactos com a 
cultura romana. Esta fase de invasão e conquista encontra-se 
bem representada na Arrábida: no Castro de Chibanes (Palme-
la) e no Pedrão (Setúbal). 

No Castro de Chibanes, que já havia sido ocupado durante o 
Calcolítico-Bronze Antigo e a II Idade do Ferro, é reocupado na 
segunda metade do século II a.C, assistindo-se à construção, 
em parte sobre os derrubes da muralha da fase anterior, e, por 
conseguinte, ao longo da encosta virada a norte, de muro em 

Fig. 152 - Castro de Chiba-
nes. Fotografia da escavação ar-
queológica na zona ocidental da 
jazida. No lado direito, observa-se 
estrutura abaluartada, com mura-
lhas rectilíneas do período roma-
no-republicano. Foto de arquivo 
MAEDS.



180

Fig. 153 - Castro de Chibanes. Muro construido ao longo da encosta norte que 
limitava a área habitada; substituiu a muralha da Idade do Ferro, entretanto desman-
telada. Foto de Rosa Nunes.
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arco de circulo, relativamente pouco espesso (cerca de 0,8m de 
espessura máxima), que parece ter tido funções mais de delimi-
tação da área habitada do que de defesa. Em compensação, é 
construído, na extremidade oeste do Castro (e provavelmente 
também na extremidade oriental), um sistema abaluartado de 
muralhas de traçado rectilinio e ortogonais que, numa primei-
ra fase desempenharia funções militares, defendendo o acesso 
pela crista da Serra do Louro (ou muito simplesmente aquarte-
laria guarnição romana que controlaria a actividade do povoado 
indígena); em um segundo momento, que pode ter atingido o 
terceiro quartel do século I a.C., é ocupado por habitações. Além 
da construção, com fins domésticos de novos compartimentos 
cuja arquitectura é afim da dos compartimentos da fase plena-
mente sidérica, muitos destes são reutilizados, procedendo-se, 
por vezes, à sua compartimentação.

Fig. 154 - Castro de Chibanes. 
Descoberta de prato de cerâmica 
de tipo campaniense em solo de 
habitat do período romano-repu-
blicano. Foto de arquivo MAEDS.
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Fig. 155 - Castro de Chibanes. Cerâmica do período romano-republicano: 
1 - vaso de armazenagem; 2 - prato de tipo campaniense; 3 - paredes finas; 
4 - ânfora de tradição greco-itáluca. Desenhos de Jorge Costa.

Fig. 156 - Castro de Chibanes. Cerâmica do período romano-republicano. 
Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 157 - Castro de Chibanes. Cerâmica do período romano-republicano. Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 158 - Castelo dos Mouros, visto de nordeste. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 159 - Pedrão, visto de norte. Foto de Rosa Nunes.
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O Pedrão, patamar rochoso da encosta oriental da Serra de 
S. Luís (Setúbal), verdadeiro “ninho de águias” de onde se do-
mina grande parte do estuário do Sado, foi reocupado (após ter 
estado desabitado durante cerca de vinte séculos) por pequena 
comunidade, entre o segundo e o terceiro quartéis do século I 
a. C., que aí construiu uma muralha em arco à qual se foram 

Fig. 160 - Pedrão. Planta com estruturas do período Romano-republicano.
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Fig. 161 - Pedrão. Compartimento do período romano-republicano.

adossar habitações de planta rectangular semelhantes às de 
Chibanes. Este grupo humano praticava a agricultura (podão e 
foice em ferro), a criação de animais (porco), a caça (coelho e 
veado), a pesca (pesos de rede e restos osteológicos de peixes) 
e a recolecção de marisco (mexilhão, amêijoa, ouriço do mar); 
importava vinho em ânforas de tipo Dressel 1, e peixe conser-
vado em salmoura em ânforas do tipo Maña C2 provenientes da 
baía de Cadiz, e cerâmicas finas de mesa revestidas por engo-
be negro (“campaniense”). O achado de moedas cunhadas nas 
cidades pré-romanas de Gadir (Cadiz) e Castulo documentam, 
talvez, o estabelecimento de contactos comerciais com o sul da 
Península Ibérica. A presença de pontas de lança em ferro suge-
re actividades guerreiras.
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Fig. 162 - Pedrão. Ocupação do século I a. C. Cerâmica importada: 1 e 2 - ânforas roma-
nas republicanas: 3 - ânfora ibero-púnica; 4 a 8 - cerâmica campaniense da classe B. Seg. 
Soares e Tavares da Silva, 1973.  
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Fig. 163 - Pedrão. Ocupação do séc. I a. C. Objectos de ferro (nºs 1 a 3, 5 e 6) e cobre/
bronze (nºs 4 e 7 a 11). Chamamos a atenção para as peças nºs 2 (roçadoira), 3 (podão ou 
foice), 5 e 6 (pontas de lança), 7 e 8 (fíbulas), 9 (placa ornamentada), 10 (pendente de xorca) e 
11 (fragmento de bracelete). Seg. Soares e Tavares da Silva, 1973.
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PERÍODO ROMANO IMPERIAL

O Baixo Sado no Período Romano Imperial 
(séc. I-V d.c)

Excepcionais condições marino-estuarinas permitiram e moti-
varam a instalação no Baixo Sado do mais importante complexo 
de produção de conservas de peixe do mundo romano ocidental. 
Este complexo industrial, que funcionou entre o século I e mea-
dos do século V da nossa era, integrava três grandes núcleos: 
Alcácer do Sal (a Imperatoria Salacia, segundo Plínio), cidade 
portuária já importante durante a Idade do Ferro, comportava-se 
como a sede do poder político-administrativo da região do Baixo 
Sado; Setúbal, onde floresceu a cidade industrial de Caetobriga 
e Tróia, cujo nome latino se desconhece e que, constituindo tal-
vez um prolongamento especializado de Caetobriga, represen-
tava o principal centro produtor de conservas de peixe.

Além das cidades referidas, existiam outros núcleos  relacio-
nados com o fabrico de salgas e molhos de peixe: na Comenda, 
na Rasca e no Creiro, estabelecimentos fabris de dimensões 
bem mais modestas do que as de Tróia e Setúbal, produziam-
se igualmente conservas de peixe; em olarias como a do Largo 
da Misericórdia, em Setúbal, a da Quinta da Alegria, na Cacho-
farra, a da Herdade do Pinheiro, a de Abul ou a da Barrosinha, 
já a montante de Alcácer, fabricavam-se as ânforas destinadas a 
embalar as conservas de peixe; nos férteis campos dos arredo-
res de Setúbal e Alcácer do Sal, desenvolviam-se explorações 
agro-pecuárias.

O Baixo Sado foi, pois, a sede de intensa actividade duran-
te quase todo o Império Romano. A exploração do sal e o seu 
transporte para as fábricas de salga; a pesca fluvial e marítima; 
o fabrico de ânforas ao longo da margem direita do rio e o seu 
transporte até Tróia, Setúbal ou Creiro deviam representar in-
tenso tráfego fluvial que se iria juntar ao movimento das embar-



191

Fig. 164 - Estações romanas 
da região da Arrábida: 1 - Mar de 
Ancão; 2 - Lapa do Fumo; 3 - Lapa 
do Forte do Cavalo; 4 - Sesimbra; 
5 - Castelo de Sesimbra; 6 - Vale 
da Palha (Calhariz); 7 - Vila No-
gueira de Azeitão; 8 - Creiro; 9 
- Rego de Água, Cruz da Légua 
e Esteval; 10 - S. Luís Velho; 11 
- Chibanes e Queimada; 12 - Ai-
res; 13 - Boa Vista; 14 - Cabeço 
Gordo; 15 - Pedrão; 16 - Alferrar e 
Vinha Grande; 17 - Casalinho; 18 
- Machadas de Baixo; 19 - área 
urbana de Setúbal; 20 - Comen-
da; 21 - Rasca; 22 – Outão; 23 - 
Tróia.

cações que, carregadas de ânforas, embarcando salgas e mo-
lhos de peixe, teriam um destino oceânico. Estas embarcações 
partiam para sul, para o porto de Gades (actual Cadiz) que re-
organizava, nos seus armazéns, os diversos produtos oriundos 
da Lusitânia, da Bética e mesmo das províncias norte-africanas, 
exportando-os seguidamente para Roma.

Na produção de conservas de peixe e das ânforas utilizadas 
na sua embalagem e transporte, notam-se claramente, no Baixo 
Sado, duas fases. Durante o Alto Império, entre meados do sé-
culo I e finais do século II, são construídas unidades fabris, por 
vezes de grandes dimensões e providas de tanques de grande 
capacidade, cujos produtos são embalados em um único tipo de 
ânfora, alta e de boca larga, a chamada Dressel 14. Na passa-
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gem do século II para o seguinte, ocorre a destruição e o aban-
dono total ou parcial de muitas daquelas fábricas. A partir de 
meados do século III, a actividade industrial renasce, mantendo-
se até meados do século V, mas servida agora por unidades 
fabris mais pequenas, em resultado quer da compartimentação 
das grandes fábricas do Alto Império, quer do abandono de par-
te dos seus tanques; as embalagens anfóricas diversificam-se 
morfologicamente, passando a dominar a ânfora Almagro 51c, 
de pequenas dimensões e boca estreita.

Ocupação da Arrábida no Período Romano imperial

Estabelecimentos de produção de preparados piscícolas
O importante complexo fabril do Baixo Sado, a que anterior-

mente aludimos, prolongava-se pelo litoral da Arrábida. Assim, na 
Comenda, Rasca, Creiro e Sesimbra (Av. da Liberdade) existiram 
outros estabelecimentos de produção de preparados piscícolas. 

Fig. 165 - Local do estabele-
cimento de produção de prepara-
dos piscícolas da época romana, 
do Creiro. Foto de Rosa Nunes.
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No sítio da Comenda, na margem esquerda da Ribeira da 
Ajuda, afloram, no talude que a acção erosiva das águas desta 
ribeira todos os invernos destrói e recua (entre o Parque das 
Merendas e a foz), numerosas estruturas da Época Romana: até 
há poucos anos distinguiam-se nitidamente os restos de uma 
construção de tipo hipocausto, certamente pertencente à zona 
aquecida de um balneário, e tanques de salga forrados por opus 
signinum. Os materiais que um de nós (C.T.S.) teve oportunida-

Fig. 166 - Creiro. Planta da 
área de produção de preparados 
de peixe da época romana. Dese-
nho de Jorge Costa.
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de de recolher em 1964, ao estudar o corte estratigráfico forma-
do por esse talude, indicam uma ocupação compreendida entre 
os inícios do séc. I d.C. (sigillata itálica com marca de oleiro de 
Cn. Ateius) e, pelo menos, a segunda metade do século IV (mé-
dio bronze de Magnencio).

O estabelecimento fabril da Comenda seria abastecido de 
água (segundo A.I. Marques da Costa, que em 1925 se interes-
sou por este arqueossítio) a partir de um afluente da ribeira da 
Ajuda, água que «vinha canalizada desde uma represa a mon-
tante da foz, cujo dique era apoiado num gigante de argamassa 
signina e que ainda se pode descobrir sob a argamassa moder-
na que o reveste» (Marques da Costa, 1923-26).

Entre a Comenda e o Outão, na foz da ribeira da Rasca, teria 
existido outro núcleo romano de salga de peixe, pois há notícia 
de aí terem sido descobertas salgadeiras quando, em 1891, se 
procedia à abertura da estrada para o Outão.

No Creiro, localizado junto de um porto natural (Portinho da 
Arrábida), o Museu da Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal promoveu diversas campanhas de escavação, pondo a 
descoberto uma unidade fabril, completa e murada, provida de 

Fig. 167 - Creiro. Área de pro-
dução de preparados de peixe da 
época romana. Foto de arquivo 
MAEDS.
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Fig. 168 - Creiro.Aqueduto da 
época romana . Foto de arquivo 
MAEDS

Fig. 169 - Creiro.Aspecto do hipocausto do balne-
ário da época romana. Foto de arquivo MAEDS.

oficina de preparados de peixe, armazéns, habitação, balneário, 
sistema hidráulico com poço, aqueduto e cisterna. Funcionou 
entre a segunda metade do século I e o século V (cf. ficha de 
sítio arqueológico).



196

Fig. 170 - Creiro. Materiais cerâmicos do Alto Império. Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 171 - Creiro. Materiais cerâmicos do Baixo Império. Desenhos de Jorge Costa.
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Fig. 172 - Comenda. Localização da estação romana, na margem esquerda e junto da foz 
da ribeira da Ajuda. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 173 - Comenda. Ruínas de balneário da época romana. Foto de Rosa Nunes.
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Em Sesimbra, surgiram, em 2007 e 2008, aquando de em-
preitada realizada na Av. da Liberdade, pela Simarsul, e que re-
formulou a rede de águas residuais desta avenida, “sete tanques 
que apresentavam, em média, uma largura de 2,40 m, por 1,20 
m de comprimento e 1,20 m de altura, construídos por aparelho 
de opus signinum à base de cal, areia e pedra calcária triturada, 
a agregar pequenas pedras de calcário e arenito, estando essa 
área revestida por argamassa hidrófuga de grande resistência. 
Intercalado no conjunto, foi identificando um poço circular, o que 
indicia a presença de um complexo de preparados à base de 
marisco e de peixe, face aos restos das pastas ainda presentes 
nos cortes estratigráficos observados.

“Em associação, foram recuperados alguns materiais cerâmi-
cos, nomeadamente fragmentos de tégulas e de ânforas. As pri-
meiras observações realizadas ao espólio, cuja caracterização e 
análise iremos abordar no decurso do presente trabalho, e não 
obstante o facto de o mesmo ter sido identificado em contexto 

Fig. 174 - Comenda. Aspecto de construções, pertencentes possivelmente 
ao hipocausto de um balneário romano, que afloravam no talude resultante da 
erosão fluvial. In Tavares da Silva e Soares, 1986. Foto de arquivo MAEDS.



200

de revolvimento e com parca leitura estratigráfica, permitiram in-
tegrar o seu período de utilização, pelo menos, entre os séculos 
I e III.” (Conceição, s/d, p. 5)

Casais agrícolas

Por outro lado, este complexo integrava casais agrícolas 
existentes nos férteis campos de cultivo dos arredores de Se-
túbal, mas já na área arrabidina, embora na periferia da serra. 
Machadas de Baixo, Alferrar, São Romão, Arca de Água, Vinha 
Grande, Boa Vista, Cabeço Gordo, Aires, Rego de Água, Este-
val, Cruz da Légua e Painel das Almas (Vila Nogueira de Azei-
tão) têm fornecido vestígios arqueológicos da Época Romana. 
Embora em nenhum destes locais tenha sido realizada qualquer 
escavação ou sondagem (à excepção do Painel das Almas onde 
o MAEDS efectuou trabalhos de emergência em área que aca-
bou por ser urbanizada), a sua situação em zonas de evidente 
vocação agrícola leva-nos a supor que aí tenham funcionado 
casas de lavoura.

Outros locais como o Pedrão e Chibanes, situados em pon-
tos elevados e que foram habitados durante o período romano 
republicano, forneceram também materiais da época romana 
imperial. Pequenos grupos, talvez dedicados à pastorícia, e já 
plenamente romanizados, teriam procurado o Pedrão e Chiba-
nes como locais de habitação.

No sector ocidental da Arrábida, mais precisamente no Vale 
da Palha (Calhariz), Cunha Serrão (1975) identificou uma necró-
pole com «quatro sepulturas de inumação e cerâmica: tegulae, 
imbrices, lateres, fragmentos de vários vasos e três taças de 
tipo indígena com siglas, uma das quais provavelmente um M 
maiúsculo (...)». Pela sua localizaçãoo, esta necrópole teria cer-
tamente pertencido a uma instalação dedicada à agro-pecuária.  

Os materiais arqueológicos da mesma época encontrados na 
Lapa do Fumo e na Gruta do Forte do Cavalo podem correspon-
der a ocupações relacionadas com a pastorícia.   Locais de culto
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Na zona oriental da Arrábida existem dois locais que, durante 
a Época Romana, teriam desempenhado papel de carácter re-
ligioso.

Uma informação colhida por Mesquita de Figueiredo no «Di-
cionário Geographico» de Cardoso diz ter existido um templo 
dedicado a Neptuno «onde se vê a fortaleza do Outão; porque, 
resolvendo o Senhor Rey D. João IV, por conselho de Mathias 
de Albuquerque, Conde de Alegrete, se acrescentassem novas 
obras aquela fortaleza, abrindo-se os alicerces para os baluartes 
de terra, se acharão hum pedaço de huma estatua de marmo-
re com alguns versos em louvor de Neptuno. Huma estatua do 
mesmo Neptuno de metal entre as ruinas de hum edificio, que 
mostrava ser templo da mesma divindade, entre as quais havia 
arquitraves, pedaços de colunnas de marmore fino com suas ba-
ses, e algumas pedras com inscrições latinas, em que se dava 
aquelle sitio o nome de Promontorio de Neptuno».

Além dos referidos achados, encontraram-se ainda numis-
mas dos imperadores Tibério, Vespasiano e Tito.

Fig. 175 - Localização dos sí-
tios com vestígios de ocupação 
romana do Cabeço Gordo (A) e 
Pedrão (B). Foto de Rosa Nunes.
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Essas obras foram efectuadas em 1643 e 1645. Crê-se que 
a estátua de bronze atribuída a Neptuno tivesse sido mandada 
fundir para a artilharia da torre.

A. I. Marques da Costa identificou, na vertente meridional da 
Serra de S. Luís, um edículo romano «incrustado na rocha e 
rebocado interiormente com opus signinum». As paredes mos-
travam-se decoradas por motivos geométricos, formando uma 
rede de losangos. Segundo o mesmo arqueólogo, «é tradição 
que foi neste edículo que primeiro apareceu a imagem de S. 
Luís a uns pastores da serra. Esta imagem, que talvez fosse de 
algum deus pagão, foi tomada pelos pastores como sendo do 
santo do gado».

Restos de via romana (?)

Quem de Setúbal se dirigir ao Viso ou aos Olhos de Água, 
locais elevados da zona ocidental da cidade, poderá, a partir daí, 
alcançar a estrada nacional n.º 10 (Setúbal-Cacilhas), tomando 
um caminho que conduz a S. Luís da Serra e chama a atenção 
por ser empedrado em quase toda a sua extensão. Com este ca-
minho se identifica um troço de via, que talvez remonte à Época 
Romana. Trata-se de uma  calçada que atinge o comprimento 
de 1400 metros e as larguras de 4,5 m e 5,5 m (numa curva). O 
empedrado apresenta-se diferenciado em duas partes: as mar-
gens, constituídas por grandes blocos subparalelipipédicos dis-
postos em fiada regular; e a parte central formada por pedras, 
em geral de menores dimensões e menos regulares.

Uma sondagem, que em 1966 um dos autores (C.T.S.) teve 
oportunidade de efectuar até à profundidade de 0,80 m, segun-
do o sentido transversal da calçada, permitiu a seguinte leitura 
(de cima para baixo): - Empedrado superficial: blocos de calcá-
rio comum e de brecha da Arrábida; atingem a profundidade de 
0,30 m nas margens e de 0,15-0,20 m na zona central. - Areia 
argilosa vermelha com pequenos calhaus (até à profundidade 
de 0,30-0,40 m). - Blocos de grés conquífero, do Mioceno (até à 
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Fig. 177 - Troço de calçada, 
provavelmente romana, existen-
te entre o Viso e S. Luís da Serra 
(Setúbal). Foto de Rosa Nunes.

profundidade de 0,80 m), que assentam sobre uma camada de 
argila cinzenta.

Para a construção da via foi, pois, aberta uma «caixa» até à pro-
fundidade de aproximadamente 0,80 m; preenchida esta por cama-
das de pedras e terra, obteve-se a infra-estrutura de uma calçada 
que chegou até aos nossos dias em geral bem conservada.

Nas margens, de 7 em 7 metros, encontram-se, implantados na 
vertical, grandes blocos com a altura de 0,50 m, não aparelhados. 
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Jazidas arqueológicas subaquáticas

São de assinalar, em especial, os achados subaquáticos de 
numerosos cepos de âncora ocorridos a sul do Cabo Espichel, 
no Mar de Ancão (cf. ficha de sítio arqueológico). O elevado nú-
mero e variedade de tamanhos sugerem tratar-se de espólio de 
diversos navios, o que, e atendendo á localização desses acha-
dos em ponto abrigado dos ventos do quadrante norte, assim 

como a ausência de fundos baixos e perigosos sugere estar-
mos perante um fundeadouro muito concorrido (Maia, 1975a). 
Este rico conjunto do Mar de Ancão constitui importante teste-
munho da intensa navegação que, durante a Época Romana, 
percorreu as nossas costas.

Fig. 178 - Perfil transversal de 
metade da calçada do Viso: 1 - 
monólito implantado na margem 
da calçada; 2 - calçada propria-
mente dita; 3 a 5 - infra-estrutura 
de suporte do lageamento da cal-
çada; 6 - formação de base. De-
senho de Jorge Costa.

Fig. 179 - Cepo de chumbo 
(comprimento 1,44 m) de âncora 
romana, recolhido no Mar de An-
cão (Sesimbra). In Tavares da Silva 
e Soares, 1986.



O topónimo Arrábida deriva do árabe al-Rābita, como re-
tiro de oração e preparação de monges guerreiros. A rābita 
corresponde a edificação que albergava morábitos e o ri-
bat (que deriva da mesma raiz etimológica) a espaço fortifi-
cado com favoráveis condições topográficas de vigilância, 
detendo sempre fortes ligações aos ditames religiosos do 
islão. O geógrafo árabe Al-Rāzῑ (século X) refere-se à Arrá-
bida como “Monte dos Banu Benamocer” que os habitantes 
designavam de “al-Rabita” (Fernandes, 2004).

A cordilheira da Arrábida detém toponímia com fortes li-
gações à terminologia árabe (Azoia - zâwiya, Albufeira – al-
buhairâ, Risco – rizq). As  Azóias (zâwiyas) inscrevem-se no 
conceito de “retiro espiritual” traduzindo-se sob a forma de 
pequenas ermidas localizadas, normalmente, junto da orla 
costeira ou de grandes vias de comunicação (Santos, 2010).

PERÍODO ISLÂMICO

Susana Duarte

Fig.180 –  Vestígios da pre-
sença islâmica na região da Ar-
rábida. 1 - Castelo de Palmela; 2 
- Alcaria do Alto da Queimada; 3 
- Cumeada das Vacas; 4 - Alcaria 
da Portela; 5 -Setúbal; 6 - Coina-
a-Velha; 7 - Praia dos Coelhos; 
8 - Creiro; 9 - Castelo de Sesim-
bra; 10 - Sesimbra; 11- Lapa For-
te do Cavalo; 12 - Lapa do Fumo; 
13 - Azóia; 14 - Lapa 4 de Maio; 
15 - Gruta da Janela I; 16 - Porto 
da Baleeira.
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A instabilidade que marcou os séculos V a IX motivou 
alterações de povoamento na península da Arrábida. As 
zonas de cumeada detêm as condições naturais de defesa 
para o estabelecimento das populações. A actividade agro-
pastoril desenvolver-se-ia nas zonas baixas e encostas e 
as áreas habitacionais em plataformas naturais no topo 
dos planaltos.

 A defesa e vigilância da região, durante a época islâmi-
ca, era executada pelos husūn de Palmela, Coina-a-Velha 
e Sesimbra. A par da comunicação entre estes castelos, 
também ribats e torres de vigia demarcariam a estratégia 
de defesa deste território apoiada por importante rede de 
povoamento rural. Os pontos de defesa sob a forma de 
ribat e torres de vigia ainda não foram confirmados arqueo-
logicamente, uma vez que a densa vegetação da serra da 
Arrábida dificulta tais trabalhos mas, certamente, devem lo-
calizar-se no núcleo central da serra. No entanto, também 
as grutas e lapas seriam locais ideais à prática religiosa e 
de reflexão ‒ ribat eremítico. 

Na Pré-Arrábida (serra do Louro e serra de S. Francis-
co) foram identificados povoados e abrigos como Alto da 
Queimada, Abrigos da serra do Louro e das Torres Altas, 
Cumeada das Vacas e S. Francisco II (Alcaria da Portela), 
alguns dos quais com antecedentes autóctones e perdu-
ração ocupacional até ao final do califado/primeiras taifas 
(Fernandes, 2005; Fernandes e Santos, 2008). 

Os vestígios arqueológicos assinalados em gruta na re-
gião de Sesimbra (Serra da Azóia), e de ar livre, no núcleo 
central da cordilheira da Arrábida (Creiro e Praia dos Coe-
lhos), podem indicar presença de estabelecimentos de ca-
rácter religioso ou de refúgio temporário. O Creiro, durante 
o século XII, seria frequentado, muito provavelmente, em 
regime sazonal, por grupos de pescadores/mariscadores. 
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(acima) Fig. 181 – Creiro. Ce-
râmica vidrada a melado (nºs. 1, 
3 e 5) e a verde (nºs. 2, 4 e 6). 
Seg. Tavares da Silva e Coelho-
Soares,  1987. 

Fig. 182 – Cerâmica muçulma-
na da Lapa do Fumo. Seg. Carva-
lho e Fernandes, 1996. 
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Fig. 183 – Praia dos Coelhos. 
Cerâmica muçulmana. Seg. Car-
valho e Sousa, 2003. 
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Dos diversos achados em gruta, na região de Sesimbra, 
foram exumadas, na Lapa do Fumo, moedas islâmicas (de 
meados do século XII) e recolhidos fragmentos cerâmicos 
dos séculos X-XII (Fernandes, 2001). Na Lapa 4 de Maio 
foi identificada uma placa de madeira com inscrição islâ-
mica, aquando das prospecções realizadas no âmbito da 
Carta Arqueológica de Sesimbra, cujas informações preli-
minares apontam para uma cronologia do século XII (Car-
valho, 2009). 

O principal estabelecimento islâmico da cordilheira da 
Arrábida é, sem dúvida, o hisn de Palmela (cf. ficha de sítio 
arqueológico). Referência estratégico-militar, localizada no 
alto de destacada escama de carreamento tectónico, domi-
nava extensa área visual inter-estuarina que levou à fixa-
ção dos líderes omíadas em finais do século VIII/século IX. 
Estamos perante um período de grande instabilidade, quer 
por lutas internas quer pelos ataques vikings. As interven-
ções arqueológicas realizadas no castelo de Palmela reve-
laram sequências estratigráficas da época islâmica, com 
registos demarcados entre os séculos VIII/IX e o século XII. 
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A importância do castelo de Palmela está bem demarcada 
pelas ampliações estruturais, nele realizadas, no período 
medieval islâmico e cristão, cuja proposta evolutiva com-
preende três grandes fases: a primeira fase do século VIII 
a inícios do século X (emirato omíada); a segunda fase do 
século X a XII (primeiras taifas, almorávida e almóada); a 
terceira fase, do período cristã – finais do século XII ao sé-
culo XIV (Fernandes, 2004). 

Fig. 184 – Cerâmica com de-
coração pintada (púcaros e bi-
lhas) do Castelo de Palmela. Seg. 
Fernandes, 2004.
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A alcaria do Alto da Queimada (cf. ficha de Sítio arqueo-
lógico), localizada na orla do castelo de Palmela, detinha 
fortes ligações materiais e culturais com a fortificação. Os 
vestígios arqueológicos ali recolhidos (da fase emiral aos 
inícios do século XI) permitiram um melhor entendimento 
sobre a organização dos povoados rurais islâmicos (Fer-
nandes, 2004). Trabalhos recentes permitiram identificar 
neste povoado rural um espaço de oração do século X-XI, 
no qual se exumaram escápulas epigrafadas do século X. 

O castelo de Sesimbra funcionaria como ponto de vigia 
sobre o Atlântico, cuja visibilidade se estendia até ao Cas-
telo de Palmela e à própria serra da Arrábida. Paralelamen-
te, o hisn de Coina-a-Velha (concelho de Setúbal), onde 
subsistem pequenos troços de muralha, controlaria a área 
rural envolvente. 

Setúbal, não detendo condições naturais ou artificiais de 
defesa, comportar-se-ia como uma aldeia de pescadores 
detentora de condições portuárias de excelência face ao 
hisn de Palmela. 

A presença islâmica estava, até agora, documentada na 
zona baixa da área urbana (Praça de Bocage, Edifício Be-
netton e Largo da Misericórdia) por vestígios artefactuais 
correlacionados com existência de cabanas construídas 
com materiais perecíveis, instaladas na restinga arenosa 
e/ou por restos vegetais (caules de videira e espécies fru-
tícolas) provenientes do sapal que limita a norte a restinga 
arenosa, com datações radiométricas para o período islâ-
mico. Pelos restos vegetais ali recolhidos verifica-se que as 
margens da zona pantanosa ficava adjacente a vinhedos 
e espécies frutícolas durante este período (Soares, 2002).

Os recentes trabalhos arqueológicos que o MAEDS está 
a desenvolver na Colina de Santa Maria (zona mais eleva-
da da área urbana de Setúbal) – Rua Francisco Augusto 
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Flamengo ‒ vem reforçar a presença islâmica na então al-
deia de pescadores. A intervenção ali realizada pôs a des-
coberto uma necrópole islâmica cuja datação radiométrica 
está compreendida entre os finais do século X e meados 
do século XII (Tavares da Silva, Soares, Coelho-Soares, 
Duarte e Godinho, 2010). Possivelmente, o núcleo habita-
cional desta população localizar-se-ia na encosta da colina 
de Santa Maria virada para o estuário; tese a testar através 
do prosseguimento do projecto de investigação do MAEDS 
sobre as preexistências de Setúbal.

Na sequência da conquista de Lisboa, Sintra e Alma-
da, em 1147, Palmela foi integrada no espaço cristão, mas 
retomada pouco tempo depois pelos muçulmanos. Neste 
período de reconquista, combates navais são travados en-
tre a frota comandada por D. Fuas Roupinho e um grupo 
de numerosas galés muçulmanas, fundeadas entre o Cabo 
Espichel e a baía de Setúbal, sob o comando de três gene-
rais, em 1180-81.

A posse desta região só se estabiliza com a atribuição 
da carta de foral aos moradores de Palmela, em 1185 e, no 
ano seguinte, com a doação do castelo à Ordem de San-
tiago. No entanto, com as campanhas militares almóadas, 
que corresponderam à perda de áreas conquistadas pelos 
portugueses, o castelo de Palmela foi tomado pelos mu-
çulmanos (Almóadas) em 1191, ficando, definitivamente, 
integrado no reino de Portugal em 1194.

Setúbal é descrita em documento de 1235 (Rau, 1951) 
como pequena aldeia de pescadores do termo de Palmela, 
sendo desvinculada desta, em 1248, com a criação da fre-
guesia de Santa Maria da Graça. O foral foi-lhe concedido 
em 1249 pelo Mestre da Ordem de Santiago.
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Trata-se nesta descrição os arqueossítios identificados 
no concelho de Sesimbra que se integram cronologica-
mente no período da ocupação islâmica do território, mo-
mento incontornável para a própria história da Arrábida, e 
cuja importância se assume como fundamental para a sua 
compreensão, são eles: Serra da Azóia; Complexo Indus-
trial de Conservas da Avenida da Liberdade; Castelo de 
Sesimbra; Gruta da Janela I; Gruta do Forte do Cavalo; 
Lapa do Fumo; Gruta 4 de Maio e Porto da Baleeira.

Com efeito, os referidos locais concentram-se numa 
área compreendida entre a vila de Sesimbra e o Cabo Es-
pichel, implantando-se em terrenos calcários, polvilhados 
por grutas e abrigos, os quais deverão ter assumido uma 
função defensiva, sobretudo no que respeita à vigilância 
da linha de costa, da qual não deverá ser dissociada uma 
eminente vertente religiosa. 

No decurso dos trabalhos arqueológicos efectuados nos 
referidos sítios, foi identificada uma importante colecção 
cerâmica e numismática, a qual permitiu recolher impor-
tantes informações para a caracterização da ocupação is-
lâmica na região. 

Uma placa de madeira compacta, de forma rectangular, 
com 58 cm de comprimento, por 15,5 cm de largura e 1 cm 
de espessura, que inclui um texto de cariz religioso, com 
alusões a Allah / Deus, enquadrando-se cronologicamente 
no século XII, foi identificada a 21 de Julho de 2009 na 
gruta 4 de Maio, localizada sobre as arribas da serra da 
Azóia, junto ao vale das Lapas. As inscrições, de natureza 
mística, encontram-se, muito provavelmente, associadas à 
presença de morabitinos, cuja presença se encontra do-

Sesimbra islâmica

Andreia Conceição
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cumentada na região da Arrábida no século XII. O texto 
encontra-se escrito em estilo cúfico, à semelhança do uti-
lizado no referido século em contexto almorávida, tendo a 
mesma sido escondida, muito provavelmente, em 1165 ou 
pouco depois, ano que representa a primeira conquista do 
Castelo de Sesimbra pelos cristãos. A placa, para além de 
ser notável em vários aspectos, apresenta-se num estilo 
raro e completamente inovador no Garb al-Andalus, con-
sistindo num documento único em Portugal, considerando 
serem conhecidos o seu contexto e proveniência, factos 
que reforçam a sua autenticidade e excepcionalidade. A 
peça consiste num testemunho histórico e arqueológico 
de extrema relevância, encontrando-se em bom estado de 
conservação, o qual permite a plena leitura das inscrições 

Figs. 185 – Gruta 4 de Maio. 
Placa epigráfica em madeira. Seg. 
Carvalho, 2009.
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nela contidas. Com efeito, a sua autenticidade e excep-
cionalidade encontram-se atestadas por este consistir na 
única peça do género em contexto nacional, de incontor-
nável relevo para o estudo e caracterização da ocupação 
muçulmana da Arrábida. A publicação de estudos sobre 
a peça, bem como a sua futura inclusão na exposição de 
Arqueologia do Museu Municipal de Sesimbra, consistirão 
em algumas das formas como a mesma poderá vir a ser 
divulgada. A peça encontra-se actualmente integrada nas 
reservas do Museu Municipal de Sesimbra, onde estão a 
ser asseguradas as condições inerentes à sua salvaguarda 
e preservação. 

Além da arqueologia, também ao nível da toponímia 
existem diversos vestígios deste período no concelho de 
Sesimbra, os quais se reportam não só a actuais povoa-
ções, nomeadamente: Albufeira (al-buhairâ: diminuitivo de 
bahr - mar ), Alfarim (al-farix – corte de floresta, desarbori-
zação), Zambujal (azanbujâ – oliveira brava) ou Azóia (Az-
azuiâ – ermida, capela onde está enterrado um morábito), 
mas, também, à própria Serra do Risco (Rizq – palavra re-
petida em mais de 120 versículos do Corão que significa 
“um dom que Deus deu ao homem”, encontrando-se asso-
ciada ao matrimónio, aos alimentos, à água e às viagens). 
Neste domínio é, ainda, de referir que o próprio topónimo 
Arrábida deriva da palavra árabe rábita, que tem o signifi-
cado de convento fortificado para guardar fronteira, realida-
de arqueologicamente comprovada na região. 

Alguns dos sítios arqueológicos apresentados já se en-
contram classificados: Lapa do Fumo (Imóvel de Interes-
se Público - decreto-lei n.º 28/82, de 26 de Fevereiro) e 
do Castelo de Sesimbra (Monumento Nacional - Lei de 16 
de Junho de 1910.), encontrando-se os restantes, na sua 
maioria, incluídos em roteiros de pedestrianismo e de BTT, 



216

factor importante para a sua preservação, promoção e va-
lorização.

Por outro lado, os valores apresentados consistem num 
relevante e incontornável testemunho histórico e arqueo-
lógico para a caracterização e compreensão da ocupação 
muçulmana na região da Arrábida, cuja autenticidade se 
encontra atestada não só pelo grau de preservação, quer 
dos arqueossítios, quer das colecções neles exumadas, 
como pela sua singularidade. Com efeito, Sesimbra consis-
te num dos únicos locais a norte de Beja onde foram identi-
ficados dirham(s) almóadas, tendo esta ocupação deixado 
uma memória e uma raiz cultural ainda hoje patente na me-
mória sesimbrense, sobretudo através da toponímia.

Fig. 186– Lapa do Fumo. Mo-
eda islâmica.



FICHAS DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
da Arrábida com elevadas potencialidades 
científicas e patrimoniais*

* Estas fichas serão apresentadas por ordem da cronologia da ocupação mais antiga de cada sítio arqueológico.
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Gruta da Figueira Brava (Setúbal)     

Abrindo-se directamente sobre o mar, esta gruta encontra-
-se escavada pela acção marinha nos calcarenitos miocé-
nicos do flanco meridional da serra da Arrábida, a Oeste do 
Portinho da Arrábida, e foi objecto de diversas campanhas 
de escavações na década de 1980 (Antunes & Cardoso, 
2000). De início, constituía amplo abrigo, que foi sendo 

João Luís Cardoso *

* Prof. Cat. de Arqueologia e Pré-História da Universidade Aberta 

Fig. 1 - Localização da Gruta da Figueira Brava (Setúbal). Carta Militar de Por-
tugal, esc. 1:25000, folha  465.

Concelho de Setúbal
Coordenadas geográficas: 38º 28´ 23´´ N; 8º 59´ 4´´ W de Greewich
Paleolítico Médio
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progressivamente colmatado por precipitações de carbo-
nato de cálcio. O interior, ainda que só explorado de forma 
limitada, evidenciou a importância da estação através do 
registo estratigráfico, faunístico e arqueológico recupera-
do, um dos mais completos do Paleolítico Médio Final da 
península Ibérica, a que acresce a recolha de diversos res-
tos de Homem de Neandertal. Nele se incluem moluscos 
e outros invertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos. 
Estes últimos estão representados por 18 espécies de gran-
des mamíferos e por 19 espécies de pequenos mamíferos. 
A ocorrência de algumas espécies adaptadas a condições 
marinhas frias, como a foca ártica, o pinguim gigante e os 
patos-marinhos nórdicos indica episódio frio, coevo de fase 

Fig. 2 - Gruta da Figueira Bra-
va vista do oceano, para onde 
abrem duas entradas.



220

regressiva do mar, cuja batimétrica poderia situar-se cerca 
de -60 m abaixo do nível actual. As datações obtidas indi-
cam que tal episódio se situaria entre 30 e 31 Ka, mas tais 
resultados foram recentemente  recuados de alguns milha-
res de anos, com base em datações de alta precisão com 
recurso à  técnica de AMS, ainda inéditas. 
As indústrias líticas, representadas por quase quatro mil ar-
tefactos, evidenciam carácter expedito, com destaque para 
o quartzo, disponível localmente sob a forma de seixos 
rolados dos conglomerados terciários. O talhe discóide é 
largamente dominante a partir de núcleos mustierenses e, 
entre os utensílios, predominam os raspadores, seguidos 
dos denticulados e entalhes. Com o reinício dos trabalhos 
de campo, em Junho de 2010,  esperam-se resultados que 
sublinhem ainda mais o carácter excepcional desta esta-
ção arqueológica, no contexto dos sítios ocupados pelos 
derradeiros bandos de Neandertais do sudoeste europeu.   
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Fig. 1 - Localização da Lapa do Fumo na Carta Militar de Portugal, esc. 
1/25000, Folha 464.

A Lapa do Fumo abre-se nos calcários do Jurássico da 
zona costeira entre Sesimbra e o Cabo do Espichel; tem 
cerca de 70 m de comprimento, 12m de largura máxima e 6 
m de altura máxima. O seu eixo maior orienta-se segundo 
a direcção SE-NO.

Carlos Tavares da Silva *
Joaquina Soares **

Lapa do Fumo

* * Director do Centro de Estudos Arqueológicos (CEA) do MAEDS e 
Membro da Academia Portuguesa da História.
** Directora do MAEDS (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal) e docente na FCSH-UNL.

Concelho de Sesimbra
Coordenadas geográficas: 38º 26’ 4’’ N; 9º 8’ 43’’ W
Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Época Romana, Período 
Islâmico



222

Dista 3 km, em linha recta, da vila de Sesimbra. Apresenta 
um perfil regular e o tecto e o chão cobrem-se de forma-
ções estalactíticas e estalagmíticas, respectivamente. 
As escavações arqueológicas realizadas por Eduardo da 
Cunha Serrão e Gustavo Marques revelaram um estrato 
de tumulações datado pelo radiocarbono de 3090 ± 160 
a.C., que assentava sobre estrato com cerâmicas impres-
sas que atrás considerámos de uma fase evolucionada do 
Neolítico antigo.
Essas tumulações obedeceram, segundo os referidos au-
tores (Serrão e Marques, 1971, 137), ao seguinte processo:
- alisamento e pavimentação do fundo, em toda a superfí-
cie, por meio de lajes;
- preenchimento com argila dos intervalos entre as lajes;
- deposição dos ossos humanos fragmentados, num monte;
- ateamento de pequenas fogueiras ;
- deposição do restante espólio funerário;
- polvilhação, do conjunto, com ocre vermelho;
- cobertura das tumulações com terra , a que se juntava 
simultaneamente ocre vermelho.
Deste modo, foram documentados rituais de fogo e de ocre 
manifestados, os primeiros, pela presença de numerosos 
fragmentos de carvão espalhados nas terras e por alguns 

Fig. 2 - Planta geral e corte lon-
gitudinal da Lapa do Fumo. Seg. 
Serrão e Marques, 1971.
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ossos parcialmente carbonizados; os segundos, pela exis-
tência de ocre sobre ossos e instrumentos.
É possível que a zona escavada na Lapa do Fumo cor-
responda a uma jazida de tipo ossário, constituída por os-
sos previamente descarnados e partidos e, neste estado, 
amontoados sobre um pavimento lajeado.
O espólio arqueológico depositado juntamente com os os-
sos compunha-se de instrumentos de uso comum feitos 
de sílex (lâminas sem retoques ou retocadas somente em 
uma das extremidades a formar raspador e micrólitos geo-
métricos: trapézios e triângulos) e de osso (punhal, cabos 
cilíndricos, furadores, espátula), recipientes de cerâmica, 

Fig. 3 - Lapa do Fumo. Planta da 
zona onde incidiram as escava-
ções de Cunha Serrão e Gustavo 
Marques e corte transversal. Se-
gundo Serrão e Marques, 1971.
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Fig. 4 - Perfil estratigráfico: A - estrato do Neolítico Antigo; B - tumulações do 
Neolítico final (datação C 14:3090 ± 160 a.C.); C - tumulações com cerâmica 
campaniforme. Seg. Serrão e Marques, 1971.

Fig. 5 - Recipiente em cerâmica com decoração impressa a punção, da ocupa-
ção do Neolítico Antigo da Lapa do Fumo. Foto de E. Cunha Serrão.
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todos lisos (grande vaso esférico, taças ou tigelas em ca-
lote de esfera, taça ou prato carenado, copo carenado), 
objectos de adorno (numerosas contas discóides de xisto 
e algumas de calcário, alfinetes e cabeças de alfinetes de 
osso, contas bicónicas polidas, de azeviche) e objectos de 
carácter religioso (placas de xisto gravadas, ídolos-falange 
e «coelhinhos» de osso). 
A Lapa do Fumo revelou ainda vestígios de ocupações do 
Calcolítico, Bronze médio, Bronze final, Época Romana e 
Período Islâmico a que anteriormente fizemos referência. 
Destas ocupações, é de salientar a do Bronze final por 
ter revelado um notável conjunto de cerâmicas de ornatos 
brunidos, talvez testemunhando um santuário subterrâneo 
(Gomes e Calado, 2007).

Fig. 6 - Plano do estrato B (Neo-
lítico final) da Lapa do Fumo com 
a distribuição do espólio que 
acompanhava as tumulações. 
Seg. Serrão e Marques, 1971.
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Fig. 7 - Espólio lítico das tumula-
ções do Neolítico final da Lapa do 
Fumo: 1 a 5 - lâminas de sílex; 6 
a 11 - micrólitos geométricos (tra-
pézios e triêngulos) de sílex. Seg. 
Serrão e Marques, 1971.

Fig. 8 - Placas de xisto gravadas 
que acompanhavam as tumula-
ções do Neolítico final da Lapa do 
Fumo. Seg. Serrão e Marques, 
1971.
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Fig. 9 - Cerâmicas que acompanhavam as tumulações do Neolítico final da Lapa do 
Fumo. Seg. Serrão e Marques, 1971.
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Fig. 10 - Cerâmica de ornatos brunidos da ocupação do Bronze final da Lapa do Fumo. 
Seg. E. C. Serrão, 1959 e J. L. Cardoso, 1996, in Gomes e Calado, 2007.
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Carlos Tavares da Silva *
Joaquina Soares **

* * Director do Centro de Estudos Arqueológicos (CEA) do MAEDS e 
Membro da Academia Portuguesa da História.
** Directora do MAEDS (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal) e docente na FCSH-UNL.

Lapa do Bugio

A quase 3 km para oeste da Lapa do Fumo, perto da Azoia e 
junto da costa, abre-se, nos calcários do Jurássico, a Lapa 
do Bugio, importante necrópole utilizada desde o Neolítico 
final até ao Horizonte campaniforme. Apresenta somente 
uma sala, de planta irregularmente piriforme, com 8 x 8m 
e cerca de 4 m de altura. À entrada, no exterior, a rocha foi 

Fig. 1 - Localização de Lapa do Bugio na Carta Militar de Portugal, esc. 
1/25000, Folha 464.

Concelho de Sesimbra
Coordenadas geográficas: 38º 25´41´´N; 9º 10´32´´W
Neolítico final, Calcolítico, Bronze antigo 
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cortada e assim obtido um vestíbulo ovalado semelhante 
ao das grutas artificiais da Estremadura; a própria abertura 
da gruta foi regularizada pelo Homem pré-histórico. 
As escavações arqueológicas efectuadas na Lapa do Bu-
gio não permitiram isolar estratigraficamente as diversas 
fases de utilização.
Mas a tipologia dos objectos exumados, bem como uma 
datação pelo radiocarbono de 4850 ± 45 BP., levam-nos a 
admitir que as mais antigas tumulações aí praticadas re-
montam ao Neolítico. Integram-se nesta fase abundantes 
elementos do espólio recolhido: micrólitos geométricos de 
sílex, pontas de seta de sílex de base triangular ou pedun-
culada, contas discóides de xisto, contas bicónicas de aze-
viche, estatueta zoomórfica de osso, figurando dois roe-
dores geminados, ídolo de osso «tipo almeriense», placas 
de xisto gravadas. De entre estas últimas há um exemplar 
verdadeiramente notável pela síntese cultural que repre-
senta: associada a motivos gravados, comuns nas placas 
alentejanas e estremenhas, surge, na zona central da face 
ornamentada, a representação de uma figura feminina 
«com a configuração característica do tipo do ídolo da Cul-
tura de Almeria» (Monteiro, Zbyszewski e Veiga Ferreira, 
1967). (Fig. 3).
A escavação levada a efeito por Rafael Monteiro, Geor-
ges Zbyszewski e Veiga Ferreira revelou dez sepulturas, 
a maioria com um único corpo; a sepultura nº 6 tinha dois 
corpos lado a lado e a nº 2, um corpo do lado da cabeceira 
e outro aos pés. Eis como os referidos autores descrevem 
a sepultura 1, a que se encontrava absolutamente intacta: 
«Tem pouco mais de 1,50 m de comprido por cerca de 1m 
de largura máxima. Foi, na maior parte, escavada na ter-
ra rossa da base, (...). O chão foi regularizado com lajes 
de calcário de forma a poder-se assentar, bem direito, o 
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Fig. 2 - Lapa do Bugio. Corte longitudinal da gruta com a indicação dos niveis estratigráficos (o nível c 
corresponde às tumulações do Neolítico Final e do Calcolítico) e plano geral da necrópole. Seg. Mon-
teiro, Zbyszewski e Veiga Ferreira, 1971.
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corpo. Nos lados foram feitas paredes ou anteparos com 
lajes de cutelo. Todo o conjunto era tapado com delgadas 
lajes de calcário cobertas por sua vez com um amontoa-
do de calhaus postos a esmo. No sítio da cabeça fizeram 
uma espécie de caixa para esta. O corpo estava de costas 
com as pernas flectidas para o lado esquerdo» (Monteiro, 
Zbyszewski e Veiga Ferreira, 1971).
A datação desta, como das restantes sepulturas, é assaz 
problemática, pois todas elas oferecem peças cronologi-
camente discrepantes: além de espólio que atribuímos ao 
Neolítico final e ao Calcolítico inicial deram fragmentos de 
cerâmica campaniforme (Cardoso, 1992).
Além das referidas sepulturas, surgiu ainda, como estru-
tura de carácter funerário, um ossário formado por ossos 
humanos amontoados e materiais arqueológicos quase to-
dos atribuíveis ao Neolítico final, «certamente provenientes 
de enterramentos mais antigos», de acordo com os citados 
escavadores.
Finalmente, no interior de uma fenda, foi descoberto um 
depósito de peças arqueológicas (também, de um modo 
geral, pertencentes às primeiras fases da utilização da gru-
ta) que se encontravam colocadas do seguinte modo: «em 
primeiro lugar, a partir do fundo da fenda, jaziam os macha-
dos e enxós uns sobre os outros em posição cuidada.
Depois as lâminas de sílex, os artefactos de osso para 
adorno, os objectos votivos ou de finalidade religiosa e, por 
fim, no topo, um lindíssimo vaso cerâmico de paredes fi-
nas com duas asas pequenas para suspensão» (Monteiro, 
Zbyszewski e Veiga Ferreira, 1971).
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Fig. 3 - Placa de xisto da Lapa do Bugio, 
na zona central, uma representação an-
tropomórfico de um “ídolo almariense”. 
Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 4 - Lapa do Bugio. Placas de xisto gravadas. Seg. J. L. Cardoso, 1992.
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Fig. 5 - Lapa do Bugio. Materiais atribuíveis ao Neolítico final: cerâmica de bordo denteado (nºs 1 e 2); taça carenada 
(nº 3); objectos de carácter ritual (nº 5- 10). Seg. J. L. Cardoso, 1992.
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Fig. 6 - Lapa do Bugio. Sepultura nº1 - Pedra lascada: 1 - lâmina com indícios de utilização em ambos os bordos; 
2 e 5 - geométricos; 3, 4, 6 a 9, 10 e 11 - pontas de seta: com aletas laterais e base concava (3), de base côncava 
(4,6,8,10 e 11), de base recta (7); de base triangular (9); 24 - lâmina de sílex. Pedra polida: 25 - enxó. Objectos de 
adorno: 12 e 13 - Alfinetes de cabelo; 14 a 23 - elementos de colar obtidos a partir de conchas. Seg. João L. Cardoso, 
1992.
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Fig. 7 - Lapa do Bugio. Esconderijo - Pedra lascada: 1 e 2 - lâminas não retocadas; 3 a 6 - trapézios com o lado me-
nor retocado (3, 4, 5) ou convexo (6); 7 - triângulo assimétrico; 8 a 13 - pontas de seta:  de base triangular com aletas 
incipientes (8, 9), de base recta (10), de base côncava (11 a 13), a 8 é de quartzo hialino. Objectos de osso: 14 - fu-
rador. Objectos de adorno: 15, 27 - alfinetes de cabeça canelada, fragmentados em osso; 16 - cabeça canelada de 
alfinete, incompleta; 25 - alfinete fragmentado de cabeça globular, bombeada, com duas caneluras; 23, 24 - alfinetes 
de cabeça espatulada, o 23 encontra-se fragmentado; 19, 28 a 30 - hastes e fragmentos  de hastes de alfinetes em 
osso; 18 - conjunto de contas discóides em xisto. Objectos de carácter simbólico: 17 - Fragmento de placa de xisto; 
20 a 22 - Ídolos de gola, o 20 com cabeça incipiente. Cerâmica: 31 - vaso esférico, de fundo plano, com mamilos 
perfurados no bojo. Fauna: 32 - lapa (Patella lusitanica); 33 - Amêijoa (Venerrupis decussatus); 34 - vieira (Pecten 
maximus). Seg. João L. Cardoso, 1992.
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Fig. 8 - Lapa do Bugio. Sepultura 6 (nºs 1 a ); sepultura 7 (nºs 5 a 20). Seg. João L. Car-
doso, 1992.
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Fig. 9 - Lapa do Bugio. Cerâmica campaniforme com decoração incisa. Seg. João L. Cardoso, 
1992.
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Fig. 10 - Lapa do Bugio. Cerâmica campaniforme com decoração incisa (nºs 1-4) e linear-
pontilhada (nº 5). Seg. João L. Cardoso, 1992.
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Fig. 11 - Lapa do Bugio. Sepultura 8. Seg. João L. Cardoso, 1992.
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Necrópole de hipogeus 
da Quinta do Anjo

A necrópole de hipogeus da Quinta do Anjo é constituída 
por quatro sepulturas de idêntica tipologia, escavadas em 
afloramento calcário do Miocénico; localiza-se no sopé da 
Pré-Arrábida. Foi objecto de estudo e escavação arqueo-
lógica entre o último quartel do século XIX e a primeira dé-
cada do século XX; esses trabalhos de campo, realizados 
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Fig. 1 - Localização da necrópole de hipogeus da Quinta do Anjo na Carta 
Militar de Portugal, esc. 1/25000, Folha 454.

Concelho de Palmela
Coordenadas geográficas: 38º 33’ 51.01’’ N; 8º 56’ 19.25’’ W
Neolítico final, Calcolítico, Bronze antigo
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sobretudo por António Mendes e António Inácio Marques 
da Costa (Costa, 1903-1910; Leisner et al., 1961; Soares, 
2003), revelaram desde logo resultados muito expressivos 
para o panorama científico-cultural da época; o sítio viria a 
ser classificado como Monumento Nacional em 1934.
As sepulturas apresentam câmara de planta subcircular, com 
abóbada dotada de clarabóia. O acesso à câmara funerária 
faz-se através de estreito corredor e antecâmara ovalada. A 
ligação desta com a câmara é assegurada por diminuta pas-
sagem oval. Os monumentos melhor conservados possuem 
9,75m e 11,50m de comprimento; as câmaras funerárias, 
com a altura de 2m/2,30m, apresentam diâmetros máximos 
que variam entre 4,60m e 5,50m. O modelo arquitectónico 
presente na Quinta do Anjo tem os melhores paralelos nas 
necrópoles de Alapraia e Carenque e é característico das pe-
nínsulas de Setúbal e Lisboa, mas integra-se na dilatada fa-
mília de necrópoles escavadas na rocha, que se estende do 
Atlântico ao Mediterrâneo Oriental. 
A necrópole da Quinta do Anjo, pelo menos nas suas últimas 
fases de utilização, ter-se-á comportado como ossuário; 
os escavadores não encontraram vestígios de inumações 
primárias. À necrópole tiveram acesso crianças, adultos e 
senis, cabendo aos adultos cerca de 80% da população ali 
inumada, pertencente ao tipo humano “mediterrânico grá-
cil”. A esperança média de vida, à nascença, era de 26,2 
anos; a estatura média situava-se entre 1,64m para o sexo 
masculino e 1,57m, para o feminino (Bubner, 1979a). 
As sepulturas da necrópole da Quinta do Anjo, de acordo 
com o mobiliário funerário recuperado, foram construídas 
no Neolítico final e mantiveram-se em funcionamento du-
rante todo o Calcolítico; o abandono ocorreu no final do 
Horizonte Campaniforme. Em anos de calendário, a necró-
pole manteve-se em actividade desde finais do IV milénio 
ao último quartel do III milénio BC. 
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A análise do espólio funerário, da arquitectura e do ritu-
al permitem supor que os grupos humanos que aí depo-
sitaram os seus mortos durante o Neolítico final e o pleno 
Calcolítico integrariam formação social de tipo segmentá-
rio, caracterizada por relativo igualitarismo intra-grupal. As 
possíveis diferenciações sociais seriam mais de carácter 
horizontal ou de estatuto. Durante o Horizonte Campani-
forme teriam ocorrido importantes mudanças sociais, no 
sentido da desigualdade social. Os hipogeus 1 e 3 desta-
cam-se então relativamente aos restantes pela qualidade 
do espólio que acompanha os enterramentos.  

Fig. 2 - Vista aérea da necrópole 
de hipogeus da Quinta do Anjo 
(Palmela). Foto de Eduardo Cos-
ta, 1998, in Soares, 2003.
Plantas das sepulturas seg. A.I. 
Marques da Costa, 1907, in Soa-
res, 2003.
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Hipogeu nº 4 Hipogeu nº 3

Hipogeu nº 2

Hipogeu nº 1
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Fig. 3 - Espólio dos hipogeus da Quinta do Anjo (Palmela) atribuível ao Neolítico final (nos 1-8), ao 
Calcolítico (nos 9 e 10) e ao Bronze antigo (nos 11-14) (V. Leisner, 1965).



247

Pedrão

O Pedrão, patamar rochoso da encosta oriental da Serra de S. 
Luís (Setúbal), verdadeiro “ninho de águias” de onde se domina 
grande parte do estuário do Sado, foi ocupado durante o primeiro 
quartel do terceiro milénio BC, por uma população agro-pastoril 
dos alvores da Calcolítico. Após um abandono provavelmente 
de três a quatro séculos, voltou a ser ocupado durante uma fase 
avançada do Horizonte Campaniforme (Grupo de Palmela), nos 
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Fig. 1 - Localização do Pedrão na Carta Militar de Portugal, esc. 1/25000, Folha 
454.

Concelho de Setúbal
Coordenadas geográficas: 38º 32’ 14.15’’ N; 8º 55’ 20.71’’ W
Calcolítico, Horizonte Campaniforme, Período Romano Republi-
cano e Período Romano Imperial
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finais do terceiro quartel do III milénio BC, ou mesmo no últi-
mo quartel deste milénio, por uma população agro-metalúrgica 
(Soares e Tavares da Silva, 1975). Durante as duas fases de 
ocupação pré-histórica não foram encontrados vestígios de es-
truturas defensivas. Porém, a área escavada foi muito limitada 
pelo facto da reocupação do período proto-romano ou romano 
republicano ter “urbanizado” toda a superfície aplanada da re-
chã. Esta reocupação dos finais do I milénio BC, entre o segun-
do e o terceiro quartéis do século I (após ter estado desabitado 
durante cerca de vinte séculos), teve um carácter claramente 
“militar”, tendo sido construída uma muralha em arco à qual se 
foram adossar habitações de planta rectangular semelhantes às 
de Chibanes, do mesmo período. A vocação defensiva deste es-
tabelecimento ficou igualmente documentada pela presença de 
pontas de lança em ferro. No centro da pequena fortificação, 
recuperaram-se vestígios de um possível celeiro. Este grupo hu-
mano praticava actividades de subsistência, como agricultura, 
utilizando ferramentas em ferro (por ex. podão e foice), a criação 
de gado (porco), caça (coelho e veado), pesca (pesos de rede e 
restos osteológicos de peixes) e a recolecção de marisco (me-
xilhão, amêijoa, ouriço do mar). Apesar da sua reduzida área, a 
importância socioeconómica do Pedrão é colocada em destaque 
pelos materiais de importação recuperados nas escavações ar-
queológicas: ânforas Dressel 1 e Maña C2, que transportaram 
vinho itálico e produtos piscícolas da baía de Cadiz, cerâmicas 
finas de mesa revestidas por engobe negro de tipo campaniense 
B, moedas cunhadas nas cidades de Salacia, Cádiz e Castulo e 
denários romanos. Estes numismas testemunham a integração 
do Pedrão na economia do sul da Península Ibérica e na área de 
influência de Roma. 
Embora na sua maior parte por escavar, o sítio do Pedrão reve-
lou-se de grande interesse para o conhecimento da interacção 
entre as últimas populações da Idade do Ferro e Roma, a emer-
gente potência hegemónica. 
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O Pedrão foi abandonado de forma brusca. A população, na 
urgência da fuga, mas também na expectativa de retorno, es-
condeu em suas casas bens da cultura material que não viria a 
recuperar (Soares e Tavares da Silva, 1975).
Mais tarde, no século I d.C. (reinado de Tito), pelo menos uma 
das habitações do período romano-republicano viria a ser ocu-
pada de forma ocasional. 

Fig. 2 - O Pedrão visto de cota mais elevada da encosta oriental da Serra de São Luís. Em último plano, a cidade de 
Setúbal e parte do estuário do Sado. Foto de arquivo MAEDS, 1975.
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Povoado calcolítico fortificado 
de Outeiro Redondo (Sesimbra)

O local onde se implanta o povoado calcolítico fortificado do 
Outeiro Redondo (Sesimbra) corresponde a elevação isola-
da, constituindo, com o morro do castelo de Sesimbra e o 
morro do Moinho da Forca, uma linha de relevos de calcá-
rios duros do Jurássico Superior (“Calcários de Azóia”) com 
orientação Nordeste-Sudoeste. Dali, domina-se toda a baía 
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Fig. 1 - Localização do Outeiro Redondo (Sesimbra) na Carta Militar de Portu-
gal, esc. 1/25000, Folha 464.

Concelho de Sesimbra
Coordenadas geográficas: 38º 27´ 16´´ N;  9º 6´ 2´´ W de Green-
wich
Calcolítico
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Fig. 2 - Outeiro Redondo. Visto do mar, com o casario de Sesimbra em primeiro 
plano. Foto de J. L. Cardoso.
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de Sesimbra, constituindo assim um excelente local para o 
controle visual do litoral adjacente, no único trecho favorável 
ao desembarque e acostagem, já que, tanto para Este como 
para Oeste da baía, a costa é rochosa e escarpada. Aliás, o 
estreito relacionamento estabelecido pelos habitantes do po-
voado com o litoral, encontra-se sublinhada pela visibilidade 
da elevação, para quem vem do mar encontra-se evidenciado 
pelos abundantíssimos restos alimentares de origem marinha 
exumados no decurso das escavações.
As escavações demonstraram a importância da estação, 
correspondendo a um dispositivo fortificado, ainda que de 
pequenas dimensões, constituído pelo menos por duas li-
nhas muralhadas, reforçadas externamente por bastiões 
semi-circulares, envolventes da parte mais alta da eleva-
ção, ocupada actualmente por escarpado rochoso. A fase 
mais antiga da construção da fortificação remonta a mea-
dos do 3.º milénio a.C., prosseguindo a ocupação do sítio 
até ao final do Calcolítico, na transição do referido milénio 
para o milénio seguinte, de acordo com as datas de radio-
carbono já obtidas e em curso de publicação.

Fig. 3 - Implantação geomorfológica do Outeiro Redondo. Foto de J. L. Car-
doso.
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Fig. 4 - Outeiro Redondo. Em primeiro plano, estrutura defensiva do Outeiro Redondo, vendo-se ao fundo 
a baía de Sesimbra. Foto de J. L. Cardoso.
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Castro de Chibanes

Povoado situado na crista da Serra do Louro – costeira do 
Miocénico –, com cerca de 300 metros de extensão, defen-
dido a sul por escarpa sobranceira ao Vale dos Barris e a 
norte por encosta muito inclinada. Dele se domina grande 
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Fig. 1 - Localização do Castro de Chibanes (Setúbal). Carta Militar de Portugal, 
esc. 1:25000, folha  454.

Concelho de Palmela
Coordenadas geográficas: 38º 33’ 50.39’’ N; 8º 55’ 5.60’’ W
Calcolítico, Bronze Antigo, Idade do Ferro, Período Romano Re-
publicano/Período Romano Imperial.
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Fig. 2 - Planta da área escavada 
na extremidade oeste do povoado 
fortificado de Chibanes (C. Tava-
res da Silva, 2001).

parte daquele vale, de férteis terras de cultivo, e vasta pla-
nície que para norte se estende até ao Tejo.
Foi objecto de escavações arqueológicas nos inícios do sé-
culo XX, por A.I. Marques da Costa e, entre 1996 e 2004, 
pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Se-
túbal (Tavares da Silva e Soares, 1997a; Tavares da Silva, 
2001).
As sequências estratigráficas dadas a conhecer pelas últi-
mas escavações permitem estabelecer as seguintes gran-
des fases de ocupação:
 - Fase I. – Calcolítico e Bronze antigo. Durante o Calcolíti-
co antigo, é construída uma muralha guarnecida por bastiões se-
micirculares, fortificação que se desenvolve em arco de círculo 
com cerca de 300 metros de corda, defendendo a encosta virada 
a norte. Esta muralha parece ter sido destruída, pelo menos em 
parte, no início do Calcolítico médio. A este período, bem como 
ao Calcolítico final (Grupo de Palmela do Horizonte Campanifor-
me) pertencem numerosas estruturas de combustão, algumas 
delas utilizadas na metalurgia do cobre. De um ponto de vista 
da cultura material, particularmente no que se refere à cerâmica, 
Chibanes integra-se no Calcolítico da Estremadura, sendo muito 
evidentes os horizontes da cerâmica de “folha de acácia” e o 
campaniforme, com especial destaque para os grupos estilísti-
cos de Palmela e inciso.
 - Fase II. – Idade do Ferro. Século III BC a 1ª metade 
do século II BC. Muralha em arco de círculo guarnecida por 
torre(s) circular(es), com uma extensão de cerca de 300 
metros, cujo traçado é aproximadamente coincidente com 
a do Calcolítico, defendendo, tal como esta, a encosta vira-
da a norte. O recinto amuralhado foi densamente edificado 
por compartimentos de planta quadrangular/rectangular.
 - Fase IIIA. – Período Romano Republicano. Último 
quartel do século II- primeiro quartel do século I BC. Em 
parte sobre os derrubes da muralha da Fase II, construção 
de muro em arco de circulo relativamente pouco espes-
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so (cerca de 0,80m de espessura máxima) que parece ter 
tido funções mais de delimitação do povoado, ao longo da 
encosta virada a norte, do que de defesa. Na extremidade 
ocidental (talvez também na oriental) construção de siste-
ma de muralhas rectilíneas que definem um grande baluar-
te. Este defenderia o acesso pela crista da Serra do Louro. 
Reutilização de compartimentos da Fase II, procedendo-
se, por vezes, à sua compartimentação.
 - Fase IIIB. – Período Romano Republicano. Segundo 
quartel e meados do século I a.C. Nova divisão de comparti-
mentos da Fase II. Utilização, com carácter habitacional, da 
construção abaluartada da extremidade ocidental.

Fig. 2 - Planta da área escavada 
na extremidade oeste do povoa-
do fortificado de Chibanes. Seg. 
C. Tavares da Silva, 2001.
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Fig. 3 - Aspecto das muralhas da ocupação da Idade do Ferro e do Período Romano Republicano de Chibanes. Foto 
de C. Tavares da Silva.
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Roça do Casal do Meio
Carlos Tavares da Silva *

Joaquina Soares **

* Director do Centro de Estudos Arqueológicos (CEA) do MAEDS e 
Membro da Academia Portuguesa da História.
** Directora do MAEDS (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal) e docente na FCSH-UNL.

Sobre formações calcárias, cobertas por maquis; área pou-
co acidentada do sopé da extremidade ocidental da Serra 
da Arrábida. A cerca de 400m WNW das casas (abando-
nadas) da Roça do Casal do Meio e junto do caminho que 
lhes dá acesso. Escavado em 1972 sob a direcção de K. 
Spindler (Spindler et al., 1973-74). Monumento funerário 

Fig. 1 - Localização da Roça do Casal do Meio. Carta Militar de Portugal, esc. 
1:25000, folha  465.

Concelho de Sesimbra
Coordenadas geográficas: 38º 27’ 40’’ N; 9º 2’ 12’’ W
Idade do Bronze Final.
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de planta circular constituído por muro perimetral, exterior 
e por câmara central, de cúpula. O muro exterior, com cer-
ca de 2,5m de largura e cuja altura máxima conservada 
atingia 1,2m, era revestido por ortostatos de calcário de di-
mensões quase megalíticas e possuía 15,5m de diâmetro. 
Este muro perimetral separava-se da câmara central por 
“corredor circular” com cerca de 1,5m de largura.
A câmara central, com 3,3m de diâmetro interno, na base, 
era formada por muro de pedra construído em altura se-
gundo a técnica da falsa cúpula. 
A câmara abria a sudeste. Entre este vão e a face externa 
do muro perimetral, existiu um corredor direito, orientado 
para sudeste; era definido por muros ortostáticos 
Na câmara central foram sepultados dois indivíduos adul-
tos e provavelmente do sexo masculino. Um jazia na zona 
sudoeste da câmara e directamente sobre o solo, em de-
cúbito dorsal, segundo a direcção noroeste-sudeste, com a 
cabeça a sudeste e face virada a norte; era acompanhado 
por um pente em marfim, uma pinça em bronze, um peque-
no anel também de bronze e, junto dos pés, por ossos de 
ovicaprídeos.
O segundo indivíduo foi sepultado sobre banquet de argila 
construída no lado noroeste da câmara, em decúbito late-
ral e posição fetal, segundo orientação este-oeste, com a 
cabeça a este e a face virada a norte; acompanhavam-no 
uma pinça, uma fíbula e um broche de cinturão, sendo es-
tas três peças de bronze. Nas proximidades dos seus pés 
jaziam igualmente ossos de ovicaprídeos.  
Além do espólio já referido, surgiram, na câmara central, 
dois recipientes em cerâmica: um encontrado muito frag-
mentado a nascente da primeira sepultura, bicónico, de 
fundo plano, decorado por retícula brunida na superfície 
externa do bojo; o outro – uma taça de carena alta, de fun-
do ligeiramente côncavo e provida de cordão vertical, entre 
a carena e a boca, perfurado horizontalmente – surgiu in-
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Fig. 2 - Planta do monumento do Bronze final da Roça do Casal do Meio, Sesimbra. Segundo K. Spindler e O. da 
Veiga Ferreira, 1973.



261

Fig. 3 - Aspecto da escavação do monumento da Roça do Casal do Meio. Foto de K. Spindler.

Fig. 4 - Reconstituição do monu-
mento da Roça do Casal do Meio. 
Seg. Spindler e Veiga Ferreira, 
1973.
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teiro junto de um dos ortostatos da entrada da câmara.
Segundo os escavadores, as duas inumações teriam ocor-
rido ao mesmo tempo, após o que foram cobertas por terra, 
e a câmara fechada por acumulação de pedras. 
Das “camadas de construção” provieram oito fragmentos 
de uma mesma taça em cerâmica, também de carena alta 
(com mamilo perfurado verticalmente) e fundo plano.
A cronologia das duas sepulturas é atribuída ao século X 
ou aos inícios do século IX B C, com base sobretudo na 
tipologia da fíbula da sepultura nº2 que se teria originado a 
partir do desenvolvimento de fíbula siciliana da fase Pan-
talica II. A atribuição do monumento da Roça do Casal do 
Meio ao Bronze final é, alias, largamente corroborada pela 
tipologia dos recipientes cerâmicos, quer dos provenientes 
da câmara central, quer daquele cujos fragmentos se dis-
persaram por diversos contextos relacionáveis com a sua 
construção.

Fig. 5 - Roça do Casal do Meio. 
Plano ao nível do solo da câmara 
funerária (com os dois esquele-
tos) e do corredor. Seg. Spindler 
e Veiga Ferreira, 1973.
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Fig. 6 - Cerâmica do Bronze final 
do monumento da Roça do Casal 
do Meio. O vaso nº 3 foi decorado 
por ornatos brunidos. Seg. Spind-
ler e Veiga Ferreira, 1973.
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Fig. 7 - Objectos que acompanhavam as duas inumações da Roça do Casal 
do Meio: a - pente de marfim; b - pinça de bronze; c - anel de bronze; d - fíbu-
la; e - pinça de bronze; f - fecho de cinturão (bronze). Seg. Spindler e Veiga 
Ferreira, 1973.

Foram datadas duas amostras de ossos por AMS, cujos 
resultados são os seguintes: Gr A - 13501: 2760 ± 40 BP 
(982-828 cal BC, a 2 sigma); Gr A - 13502: 2820 ± 40 BP 
(1053-892 cal BC, 2 sigma). Assim, as inumações terão 
ocorrido entre meados do século XI e os finais do século IX 
BC (Vilaça e Cunha, 2005, p. 52).
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Creiro

A economia da região do estuário do Sado centrou-se, du-
rante a Época Romana, na exploração e processamento 
dos recursos marino-estuarinos: sal, peixe (nomeadamen-
te sardinha e cavala), transporte por via fluvial e marítima.
No baixo Sado desenvolveu-se, a partir da segunda meta-
de do séc. I, uma verdadeira “indústria” de salgas de peixe, 
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Fig. 1 - Localização do Creiro. Carta Militar de Portugal  1:25000, folha  465.

Concelho de Setúbal
Coordenadas geográficas: 38º 28’ 53.37’’ N; 8º 58’ 36.28’’ W
Períodos Romano e Islâmico
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em larga escala, direccionada para um mercado supra-re-
gional. Os primeiros centros de produção de salga foram 
Setúbal e Tróia. Porém, outros núcleos de povoamento, 
a jusante de Setúbal, desenvolveram aquela actividade, 
como o estabelecimento do Creiro.
Localizado junto de um porto natural (Portinho da Arrá-
bida), com fraca acessibilidade por via terrestre, o Creiro 
é, claramente, um estabelecimento de vocação marítima: 
pesca e produção de preparados piscícolas. Foi concebi-
do como uma instalação dotada de relativa autonomia na 
óptica da fileira produtiva das salgas de peixe: unidades 
fabris, armazéns (conjunto de compartimentos, de planta 
rectangular, com funções de armazenamento), balneário e 
sistema de captação e armazenamento de água. A água 
superficial é um recurso escasso neste sector da Arrábida. 
Junto do complexo fabril do Creiro localiza-se uma das ra-
ras nascentes da Serra. O funcionamento deste centro de 
preparados piscícolas exigia importante volume de água 
doce que seria, pelo menos em parte, fornecido por um 
poço, ainda não escavado em profundidade. A partir deste, 
a água era canalizada para cisterna, junto do balneário.  
O balneário, com banhos quentes (caldarium) e frios (frigi-
darium), contemporâneo do funcionamento da fábrica de 
salgas de peixe apresenta ainda vestígios do hipocausto 
(piso inferior da zona dos banhos quentes ligado à fornalha 
para aquecimento das salas e águas existentes no piso su-
perior do caldarium) e do vestiário.
Os tanques de salga, onde o peixe (sardinha e cavala) 
macerava em sal, possuem os fundos e paredes revesti-
dos a opus signinum. Na sua construção foram evitadas, 
por questões de higiene, as arestas vivas, optando-se por 
arestas em “meia cana”. 
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É possível que a ocupação deste estabelecimento tivesse 
um carácter sazonal (nos períodos mais favoráveis à práti-
ca da pesca).
Fundado na segunda metade do séc. I d.C., entrou em co-
lapso no séc. IV.
Posteriormente, durante o período muçulmano (séc. XII), 
o local viria a ser frequentado, talvez sazonalmente, por 
grupo de pescadores/mariscadores.

Fig. 2 - Planta geral da unidade fabril de preparados piscícolas da Época Romana, escavada no Creiro.
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Fig. 3 - Creiro. Área de produção. Foto de arquivo MAEDS.
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Fig. 5 - Creiro. Aspecto do hipocausto do balneário.

Fig. 4 - Creiro. Poço e área habitacional.



270

Mar de Ancão
Andreia Conceição*

* Arqueóloga. Câmara Municipal de Sesimbra.

Situado ao largo do Cabo Espichel, o Mar de Ancão consis-
te num dos mais importantes sítios subaquáticos datados 
do período romano até ao momento identificados em terri-
tório nacional. Os trabalhos no local, realizados por esca-
fandristas da Escola de Brigadas Especiais de Campo da 
Secção de Mergulho da Mocidade Portuguesa, e da Fede-
ração Portuguesa de Actividades Submarinas, iniciaram-se 

Fig. 1 - Localização do Mar de Ancão. Carta Militar de Portugal, esc. 1:25000, 
folha  464.

Concelho de Sesimbra 
Coordenadas geográficas: 38º 24’ 27’’ N; 9º 11’ 26’’ W
Período Romano
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em 1968, e permitiram efectuar o levantamento de um con-
junto de dezasseis cepos de âncora em chumbo e três em 
pedra, atribuíveis ao período romano (Serrão, 1994: 83). 
A presença de uma quantidade tão elevada de cepos num 
perímetro geográfico relativamente diminuto poder-se-á 
explicar pelo facto de estarmos na presença de uma zona 
de ancoradouro, onde seria recorrente a perda de âncoras 
(Alves et al., 1988-1989: 120), consistindo este sítio num 
importante testemunho do intenso tráfego marítimo a que a 
costa de Sesimbra terá assistido durante o período romano.
Alem do referido conjunto, foram, ainda, ao longo das úl-
timas décadas, recuperados, na zona do Espichel, outros 
exemplares de cepos em chumbo, integráveis no mesmo 
período, bem como o único colar de reforço de âncora até 
ao momento identificado na costa portuguesa, o qual foi 
encontrado por Henrique Jourdan, Vítor Cruz e José Ribei-
ro em 1971 ou 1972 (Alves et al., 1988-1989: 149).
O Museu Municipal de Sesimbra mantém à sua guarda um 
dos exemplares em chumbo identificados no Mar de Ancão, 
encontrando-se o restante conjunto depositado no Museu 
da Marinha, no Museu do Mar em Cascais, e na posse de 
particulares (Serrão, 1994: 83).
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Fig. 2 - Cepos de âncora recolhidos no Mar de Ancão.
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Castelo de Palmela

Michelle Teixeira Santos *

* Arqueóloga. Câmara Municipal de Palmela.

Medieval Islâmico - A implantação topográfica do Castelo 
de Palmela confere-lhe amplo domínio visual sobre o terri-
tório entre os estuários do Tejo e do Sado, factor importan-
te para a sua definição como ponto-chave na estratégia de 
defesa da região.

Fig. 1 - Localização do Castelo de Palmela em Carta Militar, esc. 1:25000, folha 
454.

Palmela 
Coordenadas geográficas: 38º 33’ 57,65’’ N; 8º 54’ 2,88’’ W
Medieval Islâmico, Medieval Cristão, Moderno, Contempo-
râneo.
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A edificação da fortificação data da fase do emirato Omíada 
(sécs. VIII/IX), período em que este espaço é eleito pelos 
líderes muçulmanos como espaço de residência, dotado 
de outras dependências de natureza funcional, como os 
espaços de armazenamento e guarnição militar, numa al-
tura de forte instabilidade. 
O quotidiano dos quatro séculos de ocupação muçulmana 
encontra-se bem documentado, através de vestígios ar-
quitectónicos e de materiais: sobretudo espólio cerâmico e 
faunístico, mas também instrumentos, elementos de ador-
nos e armamento utilizado nas artes da guerra.
O Castelo de Palmela constituiu o ponto central do projec-
to de investigação «Muçulmanos e Cristãos na península 
da Arrábida: o castelo de Palmela e a ruralidade envolven-
te». As escavações arqueológicas realizadas, entre 1992 e 
2005, na área da alcáçova forneceram dados importantes 
para o período islâmico, particularmente, entre os sécs. VII/
IX e o séc. XII. 

Fig. 2 - Castelo de Palmela. Aspecto da escavação.
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Período Cristão - O carácter estratégico do castelo acen-
tua-se na segunda metade do séc. XII/primeira metade do 
séc. XIII, em pleno período da reconquista, com a instala-
ção das hostes da Ordem de Santiago, em 1186, quando 
o castelo é doado aos freires cavaleiros. A partir de 1194, 
quando Palmela volta à posse cristã e Alcácer se transfor-
ma num poderoso reduto almóada, a milícia de Santiago 
terá feito edificar na alcáçova do castelo de Palmela um 
convento-sede, com características de aquartelamento mi-
litar e aqui terá permanecido até 1217. Deste período foi re-
conhecido, também na alcáçova do castelo, uma necrópole 
dos freires-cavaleiros da Ordem de Santiago e os vestígios 
estruturais do que poderá corresponder ao referido primiti-
vo espaço conventual.
Com D. João I a sede da Ordem de Santiago é definiti-
vamente transferida para Palmela (1443-1482), momento 
em que se constroem a Igreja e o Convento de Santiago, 
concluídos em 1482. Os séculos XII, XIII e XIV são os me-
lhores legendados nas escavações da alcáçova do castelo 
e da sacristia da Igreja de Santa Maria, sendo bastante ex-
pressiva a cultura material recolhida, destacando-se a pre-
dominância dos recipientes cerâmicos como os cântaros e 
as canequinhas e os elementos de armamento.
Período Moderno e Contemporâneo - No séc. XVI, o castelo 
e o convento beneficiaram de melhoramentos e alterações, 
por iniciativa de D. Jorge, filho bastardo do rei João II e último 
mestre da Ordem de Santiago, marcando o seu governo de 
forma notável através das sucessivas iniciativas artísticas 
e culturais e da rigorosa administração do património da 
Ordem.
Em 1610 é construído um novo edifício, com projecto do 
arquitecto régio Filipe Térzio, sobre o anterior espaço con-
ventual, que só será concluído em inícios do séc. XVIII.
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É durante o séc. XVII (reinado de D. Pedro II) que se cons-
trói o sistema abaluartado e se edifica o conjunto das gale-
rias – quartéis militares, na praça de armas.
Através da escavação arqueológica realizada em 2003, no 
pátio da Igreja de Santiago, foi possível concluir que o novo 
convento da Ordem não aproveitou anteriores estruturas 
neste espaço e sofreu várias obras de remodelação ao lon-
go dos sécs. XVIII e XIX. O espólio exumado, dos séculos 
XVII e XVIII, inclui objectos quotidianos, alguns com ca-
racterísticas lúdicas, ornamentais e simbólicas, fragmentos 
de azulejos e grande percentagem de cerâmicas comuns, 
faianças e algumas cerâmicas de importação. Neste perío-
do, o convento personalizava a sua loiça, encomendando 
faianças pintadas a azul com a cruz-espada de Santiago e 
a inscrição: CONVENTO. 
O período moderno foi igualmente documentado na alcáço-
va mas sem a expressão de outras épocas. Porém, nas 
sondagens realizadas no exterior da muralha norte, onde 
se definiu o traçado do antigo fosso, recolheram-se varia-
das espécies cerâmicas, algumas de origem valenciana.
Monumento Nacional Decreto – Lei de 16 de Junho de 
1910, DG 136 DE 23.06.1910;Servidão Administrativa: 
Castelo de Palmela, M.N., - Z. E.P. – Portaria n.º 62/2010, 
publicada em DR, 2ª Série, n.º 12, de 19 de Janeiro (revoga 
a Portaria n.º 944/85, de 14 de Dezembro).
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 Fig. 3 - Vista do Castelo de Palmela.
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Alcaria rural islâmica, situada na crista da Serra do Lou-
ro, em área do Parque Natural da Arrábida, dista a poucas 
centenas metros do arqueossítio de Chibanes.
As investigações arqueológicas já realizadas (1996-2005) 
nesta aldeia rural deram a conhecer vestígios de ocupa-
ções anteriores (períodos tardo-romano, visigótico e emi-
ral), reconhecendo-se uma continuidade de ocupação do 
povoado atribuível à grande fertilidade da região, às boas 
condições de localização e defesa, aos abundantes recur-
sos cinegéticos e à biodiversidade existente. 

Fig. 1 - Localização da Alcaria do Alto da Queimada (Palmela) em Carta Militar 
1:25000, folha 454.

Alto da Queimada
Michelle Teixeira Santos *

* Arqueóloga. Câmara Municipal de Palmela.

Concelho de Palmela
Coordenadas geográficas: 38º 33’ 42,79’’ N; 8º 55’ 20,15’’ W
Período Romano, Medieval Islâmico
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Explorada por uma população campesina, que em época 
islâmica construiu, organizou e habitou a alcaria até inícios 
do século XI, praticando uma economia de regime agro-
pastoril, evidenciada pela recolha de diversos instrumentos 
e utensílios (mós, relha de arado), conjugados com outras 
evidências que documentam a prática de actividades com-
plementares, como a pesca, a tecelagem e a criação e pas-
tagem de gado ovino-caprino.
A estrutura arquitectónica da alcaria organiza-se no sentido 
poente-nascente, com habitações rectangulares edificadas 
com aparelho grosseiro em pedra, associado a paredes ob-

Fig. 2 - Alcaria do Alto da Queima-
da. Aspecto da escavação.
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tidas através do talhe da rocha local (usada como matéria-
prima para obtenção de grandes monólitos) e a cobertura 
com materiais perecíveis. Além dos compartimentos habi-
tacionais definiram-se outros espaços com funções ligadas 
ao quotidiano rural (armazenagem de produtos e alfaias e 
guarda de animais), mas também outros, de cariz religioso, 
com a individualização de um núcleo de compartimentos 
de carácter religioso (área de mesquita). Esta sala de ora-
ção e suas dependências abriram novas perspectivas para 
a continuidade da investigação arqueológica, potenciando 
um maior conhecimento sobre a organização social destes 
povoados rurais.
Nas relações político-administrativas a alcaria mantinha li-
gações culturais e dependência fiscal com o Castelo de 
Palmela (Hisn).
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