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Apresentação do Seminário

O quinto seminário dedicado à paleontologia e à arqueologia do Estuário do Tejo, organizado 
pelo Centro Português de Geo-História e Pré-História, e realizado no dia 19 de Abril de 2008, no auditório 
da Biblioteca Bento de Jesus Caraça, na Moita, contou com o apoio da Câmara Municipal da Moita e 
pretendeu não só dar continuidade aos seminários anteriores mas também ampliar, na área destas duas 
ciências, o conhecimento e a divulgação actuais sobre o Estuário do Tejo. 

Este seminário representou o culminar de um conjunto de actividades realizadas pelo Centro 
Português de Geo-História e Pré-História, durante o mês de Abril de 2008. Essas actividades foram: as 
Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo em Território Português, realizadas entre o dia 3 e o dia 6 de 
Abril de 2008, no auditório do Museu de Cerâmica de Sacavém, e uma exposição sobre a arqueologia do 
Vale do Tejo, em colaboração com o Netejo, patente no átrio da Biblioteca Bento de Jesus Caraça, entre 
18 de Março e 19 de Abril do mesmo ano.

De facto, o estuário do Tejo integra um vasto leque de zonas que guardam um património de 
grande valor geológico, paleontológico e arqueológico.

Se considerarmos toda a Península de Setúbal como fazendo parte da “região” do Estuário do 
Tejo,  temos  a  existência  de  vestígios  de  dinossauros  na  Arrábida  e  de  mamíferos  e  tubarões  do 
Miocénico nas arribas fósseis da Costa da Caparica e de Cacilhas. Destacam-se, a norte, os mastodontes 
e os crocodilos do Miocénico de Lisboa e os elefantes (já do Plistocénico) encontrados em Santo Antão 
do Tojal.

A  nível  arqueológico  há  a  destacar  uma  ocupação  humana  que  remonta  ao  Paleolítico, 
nomeadamente  as  estações  da  Base  Aérea  do  Montijo,  da  Cascalheira,  a  Conceição  e  do  Alto  da 
Pacheca, em Alcochete, a Gruta da Figueira Brava, na Arrábida, e as estações de Santo Antão do Tojal, 
em Loures.  Do Neolítico  e  do  Calcolítico  destacam-se,  na  margem sul,  a  Ponta  da  Passadeira,  no 
Barreiro, as grutas artificiais (hipogeus), da Quinta do Anjo – Palmela, e a Lapa do Fumo, em Sesimbra. 
Importante também são as presenças fenícia, romana e árabe, em sítios como o Almaraz, o Escatelar, o 
Creiro e o Castelo de Palmela.

Índice

7



Actas do V Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo

Alto da Pacheca: Novos Contributos Para a Carta Arqueológica de 
Alcochete

Paula Alves Pereira1, Silvério Figueiredo2

Resumo: 

No decurso do acompanhamento arqueológico e prospecções de uma das empreitadas da SIMARSUL, em São Francisco, 
concelho de Alcochete, identificou-se um sítio arqueológico com líticos talhados à superfície e no subsolo que remontam ao 
Paleolítico Inferior e Médio. A presença desses artefactos demonstra a ocupação da região desde os primórdios do Homem.

Abstract:

 During the archaeological survey of the works of SIMARSUL in São Francisco, Alcochete, an archaeological site was 
identified with lithic elements on the surface and underground going back to the Lower and Middle Palaeolithic. The presence of 
these articles demonstrates the occupation of the region since the beginnings of man.

Palavras-chave: Prospecção, Paleolítico Médio, levallois, líticos, Romano

Introdução

No  decurso  do  Projecto  de 
Execução  dos  Sistemas  de  Drenagem  e 
Elevatórios  de  Alcochete,  Afonsoeiro  e 
Seixalinho,  da  SIMARSUL  –  Sistema 
Integrado  Multimunicipal  de  Águas 
Residuais  da Península de Setúbal,  S.A., 
empresa do Grupo Águas de Portugal, que 
detém  a  concessão,  em  regime  de 
exclusividade,  da  actividade  de  recolha, 
tratamento e rejeição das águas residuais 
em oito dos municípios que fazem parte da 
Península de Setúbal, foi identificada uma 
estação  arqueológica  durante  a 
prospecção arqueológica realizada por um 
dos autores (P. A. P.), da TPF PLANEGE 
S.A. e pelo arqueólogo José Costa Santos. 
Os vestígios arqueológicos,  que se traduziam em dezenas de artefactos líticos, foram observados na 
localidade de S. Francisco, concelho de Alcochete, na área de afectação do Emissário de São Francisco, 
num olival. 
1 Arqueóloga da TPF PLANEGE S.A.
2 Instituto Politécnico de Tomar e Centro Português de Geo-História e Pré-História 
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quartzito
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Fig. 2 – Localização do Emissário de São Francisco (fotografia aérea do Google Earth)

Acompanhamento Arqueológico

Durante  a  prospecção  constatou-se  um  solo  muito  revolvido  por  trabalhos  agrícolas,  que 
poderão ter destruído contextos arqueológicos. No dia 19 de Julho de 2007 iniciou-se a escavação do 
primeiro  troço  de  vala,  que permitiu  observar  um nível  de  cascalheira  com artefactos,  inserida  num 
depósito silto-arenoso muito consolidado. A estratigrafia é constituída pelos seguintes depósitos:
[1]: Estrato arenoso, pouco compacto, castanho-escuro com alguns calhaus rolados dispersos (estrato 
arável).

[2]: Estrato arenoso, pouco compacto, de coloração 
castanha média (com grau de compactação superior 
ao anterior), com alguns calhaus rolados dispersos.
[3]:  Estrato  compacto  de  tonalidade  acinzentada. 
Não apresenta quaisquer calhaus rolados.
[4]: Estrato compacto de tonalidade alaranjada, que 
cobre  a  cascalheira.  Não  apresenta  quaisquer 
calhaus rolados.
[5]:  Estrato  composto  por  um  sedimento  silto-
arenoso de cor amarelada, com laivos acinzentados, 
que envolve uma cascalheira.
[6]:  Estrato  constituído  por  argilas  compactas 
acinzentadas,  com  laivos  de  cor  amarelada  e 
alaranjada.
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Esta evidência levou a uma alteração do plano de trabalhos e à realização de sondagens 
de diagnóstico por uma empresa de arqueologia.

O acompanhamento arqueológico foi retomado com crivagem das terras após a conclusão das 
sondagens de diagnóstico, que não identificaram contextos preservados.

Verificou-se  entre  o  primeiro  troço  de 
vala e a primeira sondagem de diagnóstico cerca 
de  três  metros  de  seixos  de  quartzito  rolados. 
Nesta área (cerca de 1/3 do total) a percentagem 
de  artefactos  líticos  recolhidos  era 
substancialmente  superior,  relativamente  à 
restante área escavada. Todavia, não se registou 
qualquer  contexto  preservado.  Os  artefactos 
foram  recolhidos  em  estratos 
descontextualizados,  predominando  os  núcleos 
discóides sobre quartzito. Salienta-se a presença 
de alguns exemplares de picos e lascas.

No  local  de  inflexão  do  emissário  para 
Sul observaram-se na camada superficial alguns 
fragmentos  de  cerâmica,  cujas  características 
tipológicas  são  atribuíveis  ao  Alto  Império.  Em 
corte  constatou-se  uma  bolsa  de  pequena 
dimensão, com fragmentos cerâmicos do período romano,  que assentam sobre um depósito  arenoso 
compacto,  de  cor  alaranjada,  com  seixos  rolados.  O  conjunto  de  material  cerâmico  é  bastante 
homogéneo. 

Na fase de prospecções arqueológicas identificaram-se vários fragmentos de cerâmica comum, 
disforme,  misturados  com  cerâmica  de  construção 
contemporânea. O grau de rolamento que esses fragmentos 
apresentavam não permitiu concluir a sua cronologia. Após 
a  observação  desta  pequena  bolsa  durante  o 
acompanhamento arqueológico,  e tendo conhecimento  da 
presença  de  cerâmica  em  toda  a  extensão  do  olival, 
constatou-se uma maior concentração na área envolvente 
da bolsa. Salienta-se que em toda a extensão da vala não 
foram  detectadas  quaisquer  estruturas  ou  materiais 
provenientes da sua destruição. A relativa proximidade das 
salinas do Samouco poderá pressupor a existência de um 
pequeno casal que se dedicasse à exploração de sal nesta 
época.

Análise dos Matérias Arqueológicos Líticos

Da análise dos materiais líticos recolhidos durante o acompanhamento, verifica-se a ocorrência 
de três matérias-primas,  sendo que destas a grande maioria,  89%,  são de quartzito,  aparecendo as 
outras em quantidades muito baixas: 9 % de sílex e 2 % de quartzo. Esta distribuição das matérias-
primas está de acordo quer com os materiais que ocorrem nas estações arqueológicas da Conceição e 
do Alto da Pacheca, quer com os materiais que nos aparecem na cascalheiras plistocénicas da zona do 
acompanhamento.
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Fig. 5 – Materiais arqueológicos  recolhidos 
na bolsa
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No que diz respeito à análise 
das  grandes  categorias 
tecnológicas, dominam os restos 
de  talhe  (lascas  sem  retoque, 
núcleos e fragmentos), 70 % dos 
materiais  analisados;  seguem-se 
os  utensílios,  17  %,  os  seixos 
talhados,  8  %,  e  materiais  pós-
paleolíticos, 5 %. Cerca de ¼ das 
lascas  analisadas  (24  %)  são 
levallois;  as  restantes  são  de 
tipologia indeterminada. Quanto à 

análise dos núcleos, verificou-se que 18 % são levallois, 11 % discóides, 9 % globolosos e os restantes 
de  tipologia  indeterminada,  sendo  que  o  suporte  dos  núcleos  é  todo  ele  de  seixos  rolados,  que 
abundavam nas margens do rio e que resultam da erosão que o Rio Tejo faz às formações quartzíticas 
que se encontram a montante. A maioria dos núcleos (51 %) não está esgotada e existe uma grande 
quantidade (33 %) de esboços; apenas 16 % estão esgotados. Esta fraca exploração da matéria-prima é 
explicável pela grande abundância de seixos de quartzito que existe nas cascalheiras plistocénicas da 
zona. 

Perante  estes  dados,  conclui-se  que  a  maioria  dos  líticos  estudados  (95  %)  são atribuíveis  ao 
Paleolítico  Médio,  enquanto  os  restantes  são  posteriores  e  resultam  de  infiltrações  ou  mistura  de 
camadas superiores.
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Fig. 7 – Percentagens das categorias tecnológicas presentes na amostra e dos diferentes tipos de núcleo

Da análise das patines que os materiais apresentam, verifica-se que se encontram quase na 
totalidade sem patine (93 %), o que nos indica que as peças não grande sofreram transporte e foram 
enterradas pouco tempo após serem abandonadas pelas comunidades que as fabricaram e utilizaram. 
Das poucas que apresentavam patine, a maioria está eolizada (72 %) e as restantes roladas (28 %).

Conclusão

O estudo tecnomorfológico das peças indicou uma indústria do Paleolítico Médio sobre lasca, em 
que domina o quartzito (seixos rolados pelo rio) como matéria-prima. Após o seu abandono as peças não 
foram sujeitas a transporte fluvial, nem estiveram expostas muito tempo à acção do vento. 

O Alto da Pacheca revelou, durante a intervenção da SIMARSUL, uma ocupação que remonta à 
Pré-História e ao período romano, atestando a antiguidade da povoação de S. Francisco.
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O Neolítico do Alto do Gaio – Novos Dados
Tiago do Pereiro3

Resumo:

O sítio do Alto do Gaio foi identificado em 1994. Consequentemente, foi realizada uma intervenção arqueológica de 
emergência, da qual resultaram dados que apontam para a ocupação do sítio durante o Neolítico Antigo. Com o passar dos 
anos, o local onde se encontra o sítio sofreu grandes alterações, devido à pressão urbanística. Assim, durante o ano de 2008, a 
Câmara  Municipal  da  Moita  realizou  novas  sondagens  no local,  para  avaliar  a existência  ou  não de uma  continuidade  da 
ocupação neolítica. Os resultados desses trabalhos arqueológicos são aqui apresentados sumariamente.   

Abstract:

After  it  was identified in  1994, the site  of  Alto  do Gaio  was inteventioned yielding  results  that  pointed towards a 
chronology dating back to the Lower Neolithic. Years later, urbanistic pressure altered the immediate surroundings of Alto do 
Gaio, forcing the Council of Moita to intervene once more to evaluate the continuity or lack of neolithic occupation of this site. The 
results of the archaeological intervention are disclosed in this article.

Palavras-chave: Neolítico Antigo, Concheiro, Gaio-Rosário.

Introdução

O  sítio  arqueológico  do  Gaio  foi  identificado  por  António  Gonzalez,  em  1994,  através  da 
observação de cortes geológicos  em talude (N-S),  criados  tanto  por  erosão natural  como por  acção 
humana, sendo que no local existiu uma exploração de areias (anos 40 do século XX) e anteriormente a 
esta,  uma exploração de arenito  ferruginoso (possivelmente  dos séculos XIII  a  XVI)  que foi  utilizado 
durante  muitos  séculos  nas  construções  mais  antigas  existentes  no  Concelho  da  Moita.  Estas 
explorações vieram a destruir parte do sítio arqueológico. Em parte, devido a estas condicionantes e à 
eminência  do  início  da  construção  de  uma  urbanização  prevista  para  o  local,  tornou-se  necessário 
proceder a escavações arqueológicas no terreno, efectuadas em parceria pelo Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) e a Câmara Municipal da Moita. Estas escavações tiveram um 
carácter de salvamento e diagnóstico arqueológico e decorreram de 18 de Julho a 5 de Agosto de 1994; a 
direcção ficou a cargo da Drª. Joaquina Soares, em colaboração com António Gonzalez.

Passados 13 anos das escavações no sítio arqueológico do Gaio, a urbanização a cargo da 
Cooperativa Chez Banheirense, continuou a crescer rapidamente,  destruindo grande parte do Alto do 
Moinho. Contudo, em alguns locais que ainda não foram urbanizados, é possível observar em talude 
zonas  de  combustão,  artefactos  cerâmicos  e  líticos,  tipologicamente  idênticos  aos  recolhidos  na 
escavação  de  1994.  Tornou-se  então  fundamental  a  realização  de  mais  sondagens,  de  modo  a 
compreender  a  verdadeira  dimensão  do  sítio.  Assim,  a  Câmara  Municipal  da  Moita  realizou  uma 
campanha de sondagens arqueológicas no Alto do Gaio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 
2008, que viriam a proporcionar novas perspectivas sobre o sítio.

3 Arqueólogo; tiagopereiro@hotmail.com

13



Actas do V Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo

Localização

O sítio arqueológico do Gaio localiza-se numa colina cujo topónimo é Alto do Moinho, sendo a 
cota  máxima  de  25  m.  Esta  elevação  distingue-se  na  paisagem  predominantemente  plana,  baixa  e 
recortada,  tornando-se  assim,  num  ponto  que  usufrui  de  uma  grande  visibilidade  para  todos  os 
quadrantes geográficos. Em termos geológicos é constituída por arenitos ferruginosos, bem consolidados 
no seu substrato, e por areias eólicas que cobrem a colina e onde as comunidades se instalaram.

Enquadramento Histórico

Se observarmos atentamente a distribuição geográfica dos sítios do Neolítico Antigo, no território 
português, rapidamente verificamos uma localização maioritariamente costeira, desde a Ponta de Sagres 
à foz do Mondego.  Ou seja,  o  padrão de implementação não se altera  radicalmente em relação ao 
Mesolítico, apesar de se verificar o mesmo padrão ao nível da ocupação do espaço e uma dieta alimentar 
baseada  na  caça,  pesca  e  recolecção.  É  na  realidade  artefactual  que  se  vão  encontrar  diferenças 
diversificadas. São as cerâmicas e a pedra polida que levaram a considerar estes sítios como neolíticos. 
As cerâmicas do Neolítico Antigo em Portugal são geralmente decoradas, sendo comum a técnica da 
impressão, a incisão e a aplicação de decoração plástica (mamilos, cordões, botões). Ao nível dos líticos, 
assistimos ao aparecimento da pedra polida, composta por machados e enxós destinados ao abate de 
árvores, trabalho da madeira e trabalhos “agrícolas”. Também aparecem as mós manuais, compostas 
pelos dormentes e moventes, que serviriam para triturar vegetais e sementes. Na pedra lascada, vamos 
assistir à continuação de um talhe lamelar (micrólitos geométricos, lascas e lamelas), núcleos, buris e 
raspadores.

Trabalhos Arqueológicos

Antes da implementação das sondagens, procedeu-se a uma prospecção de superfície, de forma 
a encontrar  zonas de concentrações  significativas,  tendo sido recolhidos um número considerável  de 
artefactos. Dos resultados da recolha de superfície foram escavadas três sondagens manuais, e outras 
duas  com  meios  mecânicos,  de  modo  a  obter-se  uma  leitura  estratigráfica  representativa  do  sítio. 
Relativamente à estratigrafia dos locais agora escavados, verificamos que esta não é muito diferente da 
identificada  nos  trabalhos  arqueológicos  anteriores  (SOARES,  2004).  As  camadas  dispõem-se 
horizontalmente, com pequenas inclinações no sentido norte – sul, consequência natural da redução de 
espessura  da  vertente  sul  escavada.  No  entanto,  verificou-se  um  maior  número  de  perturbações 
antrópicas nas camadas naturais, devido às actividades realizadas pelas comunidades neolíticas, nos 
níveis inferiores, e pelas sociedades posteriores, nos níveis superiores. Estas perturbações devem-se à 
criação de despejos e estruturação do espaço, no primeiro caso, e de lavouras e actividades diversas, no 
segundo  caso.  Segue-se  uma  listagem  das  estruturas  mais  importantes  que  foram  identificadas  na 
Sondagem 1 e 2:

Sondagem  1:  Estrutura  1 –  Zona  de  combustão  estruturada  por  termoclastos  de  arenito 
ferruginoso e seixos de quartzo e quartzito. A nível sedimentar, caracteriza-se por terra orgânica escura, 
[4]  e  cinzenta  [7],  pouco  compacta,  medindo  80cm de diâmetro  e  cerca  de  70cm de profundidade. 
Estrutura  2 –  Zona de  combustão  que possivelmente  terá  possuído  uma delimitação  semelhante  à 
estrutura  1.  A  nível  sedimentar,  caracteriza-se  por  terra  cinzenta  compacta.  Concheiro –  Massa 
compacta de restos faunísticos,  com variados tipos de conchas e alguns ossos.  A nível  sedimentar, 
caracteriza-se pela quase inexistência de sedimentos entre as conchas. Contudo, no topo, observou-se a 
existência de areia argilosa compacta, de cor castanha esbranquiçada, e no fundo areia argilosa escura, 
pouco compacta. No final da escavação, notou-se a presença de uma cova redonda, que marca o fundo 
do concheiro. Dentro do concheiro foi possível identificar três possíveis estruturamentos.  Estrutura 3 – 
Semi-círculo,  composto  por  pequenos  fragmentos  de  arenito  ferroso,  de  formas  arredondadas, 
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possivelmente  corresponde  a  uma  estruturação  de  uma  primeira  fase  de  utilização  do  concheiro, 
observada na cova redonda, escavada antes da deposição dos restos faunisticos. Estrutura 4 – Buraco 
de poste(?) rectangular. Nesta zona do concheiro foi possível observar uma reentrância rectangular pré-
existente ao concheiro, pois não há uma destruição das conchas; verifica-se que aquando da deposição 
destas, alguma coisa já lá existia, tendo sido as conchas “arrumadas” contra, possivelmente, um tronco 
de madeira. Estrutura 5 – Parede de cabana(?). A formação desta estrutura é semelhante à da estrutura 
4, uma vez que se verifica terem sido as conchas acondicionadas a algum tipo de material perecível que 
ali existiu; muito provavelmente teria correspondência com a estrutura 4. Estrutura 6(?) – Mancha negra 
que corresponderá a um despejo de cinzas provenientes das zonas de combustão.

    

Figs. 1 e 2 – Plano da sondagem 1 e fotografia do concheiro

Sondagem  2:  Estrutura  1 –  Buraco  de  poste  rectangular,  unidade  [4a]  possivelmente 
pertencente a uma estrutura de madeira auxiliar dos trabalhos de remoções de areias ou da pedreira 
medieval que ali existiu.  Zona de Combustão 1 – Corresponde à unidade [6] e caracteriza-se por ser 
uma  mancha  de  terra  escura,  dispersa  por  1,5m  e  com  uma  profundidade  de  0,20m.  Zona  de 
Combustão 2 – Corresponde à unidade [7], é constituída por areia escura com alguns termoclastos, com 
0,60m de largura  e 0,35cm de profundidade.  Zona de Combustão 3 –  Corresponde à unidade [8]. 
Inserida na unidade [9], com 0,60m de largura e 0,25cm de profundidade.  

Fig. 3 – Perfil estratigráfico S0 da sondagem 2.
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Descrição do Espólio Recolhido

O espólio  encontrado provém de recolhas de superfície  e da escavação.  Relativamente aos 
fragmentos  cerâmicos  e  líticos,  descobertos  à  superfície,  observamos  a  existência  de  um  conjunto 
representativo da cultura artefactual deste período. Assim, estão representadas cerâmicas manuais de 
pasta grosseira, com decorações incisas, impressas e plásticas, sendo os bojos compostos por bordos e 
formas mamilares, num conjunto total de sete fragmentos. O conjunto lítico é composto maioritariamente 
por sílex, seguido do quartzito e quartzo num total de 90 unidades recolhidas. Neste conjunto verificamos 
a existência de sete esquírolas, cinco fragmentos de lamelas, 14 fragmentos de lasca, oito fragmentos de 
núcleos, treze lascas, dez núcleos, oito utensílios (uma lasca denticulada, três raspadores sobre lasca e 
núcleo, um fragmento de mó (movente) em arenito ferruginoso, e uma enxó de pedra polida de secção 
oval e plana (rocha xistosa) e duas lamelas). A área escavada na S1 foi de aproximadamente 8m2, de 
onde foram recolhidos cerca de 85 artefactos cerâmicos e líticos. A grande maioria é representada por 
fragmentos cerâmicos (52 fragmentos), seguida dos líticos (33 fragmentos). A área escavada na S2 foi de 
aproximadamente  8m2,  tendo  sido  encontrados  74  artefactos,  na  maioria  provenientes  das  unidades 
estratigráficas 5, 7 e 9. A grande maioria é representada por fragmentos líticos (41 fragmentos), seguida 
dos cerâmicos (31 fragmentos).

   

Conclusões
Gráfico 1 – Totais de Fragmentos recolhidos.

Resultados dos Trabalhos Arqueológicos

Economia das Matérias-primas: O local onde se encontra o sítio do Neolítico é desprovido de matérias-
primas com interesse para a produção de artefactos líticos, salvo alguns seixos rolados de quartzo e 
quartzito trazidos pelo rio; tudo o resto terá sido “importado” de outros locais. A indústria em pedra polida 
encontra-se representada por uma enxó encontrada à superfície, produzida a partir de rocha de origem 
xistosa,  e  um fragmento  de  mó  (movente)  em  arenito  ferruginoso.  A  indústria  em  pedra  lascada  é 
representada maioritariamente por sílex, seguido do quartzito e do quartzo leitoso. Estes dois últimos 
existem nas proximidades do sítio, como já foi referido, sendo que a sua baixa percentagem se explica 
pela estratégia tecnológica desenvolvida. Em relação ao sílex, este apresenta-se diversificado, quer na 
textura, quer na cor. 
Técnica de Talhe: Dentro dos núcleos,  podemos verificar a existência de núcleos para extracção de 
lascas, núcleos prismáticos para extracção de lamelas, e núcleos burilados. Os produtos finais obtidos 
estão representados por lascas de descorticagem, lascas semi-corticais, lamelas e esquírolas de retoque. 
Por fim, na utensilagem, verifica-se a existência de furadores, raspadores, buris, peças de bordo abatido, 
entalhes  e  denticulados,  peças  com retoque  simples,  marginal  e  parcial,  e  uma ponta  atípica  sobre 
lamela.
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Figs. 4 e 5 – Conjunto de lamelas e enxó. Escala de 5cm.

Cerâmica: Do conjunto de cerâmicas recolhidas, verifica-se a existência de uma homogeneidade das 
peças, não diferindo muito das cerâmicas de outros sítios neolíticos dos estuários do Tejo e do Sado. As 
pastas são predominantemente compactas e grosseiras, a cor externa é predominantemente castanho- 
avermelhada, originada por uma cozedura irregular redutora/oxidante. Os bordos são simples, direitos e 
rectos.

         
Figs. 6 e 7 – Cerâmica decorada e Ocre. Escala de 5cm.

Concheiro: O pequeno concheiro existente na S1 é o resultado da acumulação de restos faunísticos, num 
montículo que foi coberto por uma camada arenosa. O peso total dos restos faunísticos recuperados é de 
cerca  de  100kg,  tendo  sido  identificados  restos  de  berbigão  (Cerastodema  edule),  lambujinha 
(Scrobicularia plana), ostra (Crassostrea angulata), búzio (Murex brandaris), lingueirão (Ensis siliqua) e 
amêijoa,  predominado  a  ostra.  Foram  também  encontrados  restos  de  peixes  (duas  vértebras),  um 
fragmento de carapaça de tartaruga, e alguns restos de ossos de mamíferos, tendo sido identificado até 
ao momento um fémur de coelho (Oryctolagus cuniculus).

Considerações finais

Estes novos trabalhos no Sítio Neolítico do Gaio foram produtivos,  no sentido de terem sido 
identificados e recolhidos novos dados sobre um período da Pré-História  que tem vindo a ser muito 
debatido  pela  comunidade  científica  arqueológica  (ARNAUD,  1982),  (ZILHÃO,  1998).  Depois  de 
realizadas  as  escavações  de  1994,  os  trabalhos  de  construção  continuaram  (e  continuam)  a 
descaracterizar o Alto do Gaio, estando previstas mais obras para o local. O único meio de salvaguardar 
e estudar a informação arqueológica que se encontra abaixo da superfície, é a escavação total do sítio. 
Estes  novos  trabalhos  arqueológicos  vieram  confirmar  a  importância  de  mais  intervenções,  pois  a 
informação recolhida em 1994 apontava para que o núcleo central do povoado estivesse localizado a 
oeste do moinho de vento, onde decorreram os trabalhos arqueológicos naquele ano (SOARES, 2004). 
Contudo, veio a verificar-se que os limites do povoado se prolongam muito para além do identificado 
anteriormente. Através das três sondagens manuais e das duas mecânicas pode observar-se a sua maior 
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extensão,  reflectida  não  só  na  recolha  de  artefactos  mas  também  na  presença  de  estruturas, 
designadamente buracos de postes, estruturas de combustão e o concheiro. Assim podemos afirmar que 
o  povoado  seria  bastante  maior  e  teria  sido  ocupado  durante  vários  séculos.  Esta  ocupação  é 
caracterizada pelo estabelecimento, porventura sazonal, de comunidades que já englobavam uma cultura 
material  própria  do  Neolítico,  mas  com  muitas  características  ainda  utilizadas  pelas  comunidades 
autóctones do Mesolítico. A cultura material presente no Sítio do Gaio engloba já as cerâmicas, suportes 
e produtos  de  debitagem característicos,  pedra  polida,  e  utensilagem própria  de  comunidades  agro-
pastorícias. A presença de duas lamelas com lustre de cereal (uma recolhida na anterior intervenção e 
outra recolhida nesta)  constitui  um indício da prática de algum tipo rudimentar de aproveitamento de 
cereais existentes (o que por si só não constitui um prova de que já existisse a prática da “agricultura”). 
Uma das descobertas no sítio foi um pequeno concheiro, com inúmeros espécimes de fauna marinha e 
terrestre, que anteriormente não tinha sido identificado. Por este concheiro, podemos observar a prática 
da  recolha  de  moluscos  do  estuário,  bem como a  caça  de  animais  terrestres,  e  talvez  se  possam 
identificar espécies domésticas, quando tiver sido feito um estudo aprofundado dos restos faunísticos 
recolhidos.  Esta  actividade  deve  ter  desempenhado  um  papel  importante  na  economia  destas 
comunidades neolíticas.

Relativamente à morfologia do sítio, quando este foi ocupado, deveria ser um pouco diferente da 
actual. Se tivermos em conta o período de ocupação neolítica do sítio, verificamos que o nível médio do 
mar  se  deveria  encontrar  a  uma cota  mais  elevada,  resultado  da  transgressão  flandriana.  Assim,  o 
território correspondente a freguesia do Gaio-Rosário estaria rodeada de água por todos os lados, sendo 
possível a travessia para a Moita na maré baixa (no local onde hoje está a estrada de ligação entre o 
Gaio  e  a  Moita).  Sendo  uma  ilha  no  estuário,  com  uma  grande  visibilidade  territorial  em  todos  os 
quadrantes (por exemplo, hoje em dia é possível ver-se o Palácio da Pena, em Sintra, e o Castelo de 
Palmela, na Serra da Arrábida), possuindo solos férteis e existindo no local fauna e flora abundante, seria 
um local  mais que apetecível  para o estabelecimento de comunidades humanas. Estas comunidades 
possuíam um vasto território favorável ao desenvolvimento das mais diversas actividades, e não estariam 
sozinhas, uma vez que têm sido encontrados vestígios de outras ocupações neolíticas da mesma época 
e mais recentes. Das mais recentes, refere-se a ocupação neolítica da Ponta da Passadeira (SOARES 
1997), onde foram identificados seis fornos de cerâmica neolítica. Na Fonte da Prata, que se localiza na 
outra margem do Esteiro da Moita, foi recolhido um geométrico que corresponde a um núcleo encontrado 
no Sítio do Gaio, e mais recentemente foi encontrado um sítio no Alto da Boavista (Freguesia da Moita), 
que dista 3km do Sítio do Gaio, com as mesmas características morfológicas e artefactuais deste.

Como resumo final, destacam-se quatro momentos de ocupações distintas no Alto do Gaio:
1 –  Comunidade  de  caçadores-recolectores  do  Paleolítico  Médio;  verifica-se  a  presença  de 

elementos líticos (núcleos discóides e lascas) com concreções ferruginosas, iguais ás encontradas em 
outros sítios do concelho.

2 – Neolítico Antigo Evolucionado; finais do IV milénio cal BP, altura em que o local foi ocupado 
por populações que aqui  se estabeleceram e aproveitaram os recursos que o estuário  lhes oferecia. 
Através do estudo das conclusões das escavações de 1994 e dos novos dados recolhidos, podemos 
confirmar  a  existência  de um povoado  do  Neolítico  Antigo,  que ocuparia  todo  o Alto  do  Gaio.  Aqui 
estabeleceram-se entre os finais do VI milénio e o início do V milénio cal BP, altura em que se nota uma 
maior dispersão e densidade da ocupação humana no território hoje português. Uma das contribuições 
destas duas intervenções arqueológicas é o facto de ter sido recolhida uma indústria em pedra lascada 
bem contextualizada e datável  do Neolítico Antigo Evolucionado, sendo o talhe realizado sobretudo a 
partir  de volumes prismáticos, segundo padrões tipométricos de dimensões reduzidas, dirigido para a 
obtenção de suportes lamelares. Em relação à cerâmica, as suas características gerais complementam a 
cronologia cultural atribuída ao sítio: técnica de impressão a par da incisão, acentuada diversidade de 
matrizes,  incluindo  o  recurso  à  concha  do  Cardium,  incisões  finas  e  caneluras,  lábios  simples, 
segmentados por impressões ou incisões, presença de caneluras horizontais, imediatamente abaixo do 
bordo,  mamilos  sobrelevados  em relação  ao  plano da  boca dos  recipientes,  meios  de  preensão  ou 
suspensão de tipo asinha de perfuração vertical ou horizontal.
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3 – Idade Media – séculos XIII e XIV; existiu no local uma pedreira, de onde foram extraídos 
blocos de arenito ferruginoso, que se formou lateralmente no Plistocénico. Teriam aí existido estruturas 
de apoio à pedreira, cabanas e um porto para escoar os blocos, que foram utilizados um pouco por todo o 
concelho, nas estruturas mais antigas que hoje conhecemos.

4 –  Idades  Moderna e Contemporânea;  existiu  alguma actividade  no sítio,  provavelmente  o 
cultivo de cereais e continuação da extracção de arenito ferruginoso, agora em menor escala, devido à 
importação de rochas calcárias da zona de Lisboa. No século XIX foi construído um moinho de vento no 
ponto mais alto.

Fica a faltar  um estudo mais  aprofundado tanto da indústria  lítica como da fauna recolhida, 
Contudo, todos os artefactos estão separados e etiquetados, e a fauna acondicionada e guardada de 
forma  a  não  se  deteriorar.  Foram  também  recolhidas  amostras  de  sedimentos  das  unidades 
estratigráficas mais importantes, bem como amostras passíveis de serem datadas: carvões do fundo do 
concheiro, berbigão do topo e fundo do concheiro e alguns ossos queimados.
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Evolução Paleo-Geográfica e Ocupação Humana na Península de 
Setúbal durante a Pré-História

Ana Catarina Dias Ferreira4

Resumo:

A Península de Setúbal começa a formar-se devido a uma série de acontecimentos geológicos e geomorfológicos, 
sobretudo desde o Paleogénico. Seguem-se as  transgressões e regressões marinhas que consolidam a formação do Rio Tejo e 
da Península de Setúbal. Depósitos mais recentes, de formação quaternária, apresentam ocupação humana, especialmente no 
Paleolítico Inferior, nas praias elevadas do Cabo Espichel.

Abstract:

The  Peninsula  of  Setúbal  has  its  origins  in  a  series  of  geologic  and  geomorphologic  events,  mainly  since  the 
Palaeogene. There follow the trespasses and sea regressions that consolidate the formation of River Tagus and the Peninsula of  
Setúbal. More recent deposits of quaternary formation present human presence, especially in the Lower Palaeolithic period, on 
the high beaches of Cape Espichel.

Palavras-chave: Geologia, Geomorfologia, Eustatismo, Quaternário, Ocupação humana.

Introdução

A evolução geográfica da Península de Setúbal está fortemente condicionada pela tectónica e 
pelo eustatismo.  As transgressões  e regressões  marinhas  permitem a consolidação do Rio Tejo,  da 
mesma  forma  que  a  tectónica  permite  a  formação  de  alguns  fenómenos  geomorfológicos,  como 
encavalgamentos e dobras. As alterações mais significativas na península são recentes, especialmente a 
partir do Miocénico, com uma subida do nível do mar suficiente para que a Arrábida seja uma ilha. A esta 
sucede-se uma descida considerável, de pelo menos 60 metros, já no Quaternário.

A Península de Setúbal tem sido ocupada pelo Homem desde o Paleolítico Inferior, deixando 
níveis arqueológicos importantes. A evolução da península permite que este ocupe as praias elevadas do 
Quaternário. 

A Evolução Paleo-Geográfica da Península de Setúbal

A formação da bacia cenozóica do Tejo tem o seu início no Paleogénico (65,5 - 23,03 Ma), 
quando esta é uma depressão de origem tectónica (CARVALHO, 1968). Trata-se então de uma bacia 
endorreica, com uma comunicação difícil com o oceano, ou mesmo sem comunicar de todo. É também 
referida  a  existência  de  um  horst5 –  expresso  pela  falha  Setúbal–Pinhal  Novo  –  que  separa  duas 
depressões  (CAVACO, 2004).  A depressão  está sujeita  ao abaixamento  do nível  das águas,  com a 
tendência para ser um pólo receptivo de águas provenientes de escorrências. Deste modo, a formação da 
bacia inclui a acumulação de sedimentos, provenientes das vertentes. 

4 Centro Portugês de Geo-Historia e Pré-Historia, anakatarina@iol.pt.
5 Um horst é um relevo originado por uma falha distensiva ou normal.
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Cavaco (2004)  refere que entre o Eocénico  (55,8 Ma)  e Oligocénico  (23 Ma)  terão ocorrido 
chuvas  torrenciais,  que  provocaram  o  transporte  e  a  deposição  de  sedimentos,  dando  origem  à 
acumulação de conglomerados, arenitos e argilitos na bacia.     

Fig. 1 – Falha de Setúbal – Pinhal Novo6

Fig. 2 – A região da Península de Setúbal durante o Paleogénico (65, 5 -23,03 Ma)7

A subsidência  da  depressão  (com início  no  Paleogénico)  permite  a  entrada  do  mar,  já  no 
Miocénico Inferior (Aquitaniano, 23 Ma), como se pode ver na ilustração 3. Esta abertura, semelhante a 
um golfo, poder-se-ia estender até ao Vale do Tejo, como aponta Cavaco (2004): “[…] um golfo estreito 
que provavelmente se estenderia até às proximidades de Almeirim”.  

6 In: http://www.azeitao.net/arrabida/geologia/consideracoes_geologia.html 
7 Segundo Cavaco, 2004
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Fig. 3 – Região da Península de Setúbal no Aquitaniano (23.03-20,43 Ma)8

Durante o Miocénico, a Arrábida é uma ilha (ver Fig. 4). Existem duas explicações possíveis para 
este fenómeno: primeiro a tectónica, e depois o eustatismo. A tectónica compressiva, segundo Cavaco 
(2004), faz com que a Arrábida se eleve. Posteriormente, uma subida do mar faz com que este chegue à 
Azambuja. Os ciclos transgressivos e regressivos acontecem pelo menos sete vezes durante o Miocénico 
(FERREIRA, et al., 1999). A tectónica compressiva dá origem à elevação de substratos da bacia do Tejo, 
bem  como  a  encavalgamentos  e  dobras.  Uma  regressão  generalizada  origina  a  instalação  de  um 
ambiente de sedimentação fluvio-estuarina na área do sinclinal da Arrábida (FERREIRA, et al., 1999).

Fig. 4 – Região de Setúbal no Tortoniano (11,60-7,2 Ma)9

A passagem do Miocénico para o Pliocénico possibilita o acentuar da fácies continental, segundo 
Azevedo (1982); daí a formação de um regime fluvial, denominado Pré-Tejo, que virá a tornar-se no Tejo 
actual. Este nome deriva de a bacia do Tejo–Sado ter sido uma vasta planície emersa, entre Lisboa e a 
Serra da Arrábida.

O período de transgressão mais significativo, durante o Pliocénico, estende o golfo até Santarém 
(FERREIRA, et al., 1999). Há cerca de 4 Ma, surge uma nova transgressão (CAVACO, 2004), durante a 
qual se forma um golfo que não terá ido além do Montijo.

Segundo Azevedo (1982), o Tejo encontra-se na posição actual devido a uma forte subsidência 
da bacia, e consequente alteração da rede de drenagem, durante o Pliocénico. 

8 Segundo Cavaco, 2004.
9 Segundo Cavaco, 2004.
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A  passagem  do  Pliocénico  para  o  Plistocénico  é  essencialmente  marcada  por  mudanças 
climáticas, com o arrefecimento do clima e uma forte erosão (FERREIRA, et al., 1999). 

Fig. 5 – Região da Península de Setúbal no Plistocénico10

Durante  Plistocénico  Superior  (12-10  Ka),  ocorre  uma mudança  climática  (CAVACO,  2004), 
havendo uma descida do mar de aproximadamente 60 metros abaixo do nível actual, e uma outra outra 
há cerca de 10 Ka, favorecendo a formação de dunas. 

Fig. 6 – Configuração actual da Península de Setúbal11

A Ocupação Humana durante a Pré-História

Não se sabe bem em que altura ocupa o Homem a Península de Setúbal, embora as praias 
elevadas, que podem ir até aos 100 metros de altitude, sugiram datações antigas (DAVEAU, S., 1980). 
Estas praias apresentam evidências de ocupação humana, através do material lítico lá encontrado. Breuil 
e Zbyszewski sugerem a ocupação do Cabo Espichel durante o Paleolítico Inferior. O Paleolítico Inferior 
surge ainda noutras estações da referida zona, sendo de destacar os Lagosteiros e Chã dos Navegantes. 
No sul da Península de Setúbal, (Cabo Espichel e Sesimbra), Alcochete e Almada também há ocupação 
do Paleolítico Inferior. Os concelhos a norte apresentam uma disparidade de sítios. Apenas os concelhos 
10 Segundo Cavaco, 2004.
11 Segundo Cavaco, 2004.
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do  Montijo,  Alcochete  e  Almada  (especialmente  na  Costa  da  Caparica)  têm  ocupação antiga, 
encontrando-se  os artefactos  maioritariamente  à  superfície.  Os  materiais  têm um horizonte  desde o 
abbevilense, micoquense, languedocense e tayacense (FERREIRA & LEITÃO, 1981). 

Os materiais da margem esquerda do Tejo são entre o quartzito, grés e o quartzo; o sílex não é 
abundante  (BREUIL,  H.  &  ZBYSZEWSKI  G.,  1942,  p.30),  mas  surgem algumas  estações  com esta 
máteria-prima, especialmente a partir  do Paleolitco Médio, no Montijo (Estação Arqueológica da Base 
Aérea nº 6 do Montijo), onde também existe uma ocupação mais antiga, e em Sesimbra (Cabo Espichel). 
Os materiais em quartzito abundam no norte da península. É de destacar a estação da Conceição, em 
Alcochete. As datações da camada inferior, aqui realizadas, indicam uma cronologia de 74.500+11 600-
10 400 (RAPOSO & CARDOSO, 1997). Outras datações ainda indicam 27.200+2.500-2500 (do Würm 
recente), com indústrias de Paleolítico Médio, o que prolonga estas indústrias para além dos 30 mil anos, 
até épocas mais recentes (RAPOSO & CARDOSO, 1997). A ocupação humana surge nas camadas mais 
recentes  da  anterior  estação  arqueológica.  A  ocupação  de  grutas  também é  relevante  durante  este 
período, nomeadamente na Gruta da Figueira Brava (Setúbal), com evidências osteológicas de  Homo 
neanderthalensis,  e  fauna  quaternária,  constituída  pelo  urso,  hiena,  lince,  lobo,  rinoceronte,  cavalo, 
auroque, veado e aves (SILVA, ARMANDO C., 1993). 

O Paleolítico  Superior  apresenta  uma distribuição  restrita  da  ocupação do  homem no Cabo 
Espichel  (Sesimbra).  Em  Setúbal  e  Almada,  não  se  encontraram  quaisquer  vestígios  do  Paleolítico 
Superior, igualmente ausentes no Montijo (FIGUEIREDO, S., SANTOS L., 2006).

A bacia do Tejo e Sado é propícia às sociedades mesolíticas, já que concheiros e indústrias 
associadas ao Mesolítico aparecem um pouco por toda a península, desde Setúbal a Almada, com maior 
incidência em Alcochete (Cascalheira, Moinho do Manuel da Costa e Samouco). Sesimbra apresenta o 
maior número deste tipo de estações arqueológicas: a Lagoa de Albufeira (concheiro), Fonte da Pipa e 
Casal do Mocinho, todas elas estações de superfície, com indústrias líticas. 

Conclusão

As oscilações do nível do mar, provocadas pelas glaciações, sobretudo a partir do Pliocénico 
Superior, não permitiram ao Homem fixar-se em toda a Península de Setúbal. A ocupação mais antiga do 
Cabo Espichel localiza-se em praias elevadas. A inexistência de ocupação de sociedades nas zonas de 
Almada e Setúbal demonstra que estas zonas ainda não estariam desenvolvidas ou estariam submersas, 
durante grande parte do Plistocénico. Alguns concelhos na margem sul do Tejo, que estariam também 
submersos,  durante  o  Quaternário,  contudo,  permitiram  a  ocupação  do  Homem,  durante  algumas 
regressões  marinhas,  especialmente  durante  o  Paleolítico  Médio.  O eustatismo  não  afectou  o  Cabo 
Espichel, nem a Serra da Arrábida, visto a sua cota não o permir. Não existem assim hiatos de ocupação 
nestes territórios. Pode concluir-se que a evolução geológica e geomorfológica da península de Setúbal 
foi um facto determinante para a posterior ocupação da mesma.

Seria interessante a realização de um estudo de proveniência de matérias-primas, pois poucos 
autores referem essa temática. Especialmente pelo surgimento do sílex em algumas estações. H. Breuil e 
G.  Zbyszewski  fazem  uma breve  referência  a  algum  sílex,  escasso,  em estações  a  sul  de  Lisboa, 
sobretudo na margem sul do Rio Tejo. Surge também sílex em algumas estações do Cabo Espichel, 
embora numa percentagem muito reduzida, quando comparado com outras matérias-primas. Nesta zona 
salienta-se o quartzo leitoso e algum quartzito. Este último encontra-se em antigos depósitos fluviais do 
Quaternário, bem como nas praias elevadas. Os seixos de quartzito das praias elevadas encontram-se 
bastante erosionados, apresentado linhas de fractura que tornam o seixo inapto para talhar.
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Conservação do Património do Cabo Espichel
Ana Catarina Dias Ferreira12

Resumo:

O Cabo Espichel é uma zona única, de uma beleza imensa, não só pelo seu património cultural, mas também pelas 
paisagens  naturais.  Num  espaço  geograficamente  pequeno,  é  possível  encontrar  um  vasto  património  arqueológico, 
arquitectónico e natural. São muitos os investigadores que têm investido o seu tempo nesta região, enriquecendo ainda 
mais o conhecimento acerca deste património, até então desconhecido ou visto com indiferença.

Abstract:

Cape Espichel is a unique place, of an immense beauty, not only by its cultural patrimony, but also for its natural 
landscapes. In a geographically small place, it is possible to find a vast archaeological, architectonic and natural patrimony. 
Many are the investigators  who have invested their  time on this  region,  increasing  the knowledge  about  this  heritage, 
unknown until then or seen with indifference. 

Palavras-Chave: Património, Conservação, Arqueologia, Geologia, Paleontologia.

Introdução

O Cabo Espichel  tem um vasto património que deve ser divulgado e conservado. Não se fala 
apenas de património arquitectónico, mas também de todos os restantes tipos de património existentes 
naquela zona. Esta herança cultural e natural abrange a arqueologia (são conhecidas quase uma vintena 
de  estações  pré-históricas),  a  geologia,  a  paleontologia  (existe  no  Cabo  Espichel  uma  riqueza 
paleontológica de nível internacional) e a biologia (a biodiversidade desta zona do concelho de Sesimbra 
apresenta algumas espécies únicas no planeta e é universalmente reconhecida), que caminha a passos 
largos para a conservação, nomeadamente pelo alargamento da área do Parque Natural da Arrábida e a 
criação  de  zonas  especiais  de  protecção  (ZEP).  No  que  se  refere  ao  património  geológico  e 
paleontológico, deve ser realçada a importância das jazidas ali existentes.

Interessa saber quais os esforços feitos, não só pelos responsáveis do património – neste caso a 
Câmara Municipal de Sesimbra (CMS) e o Parque Natural da Arrábida (PNA), gerido pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), que se ocupa do património natural –, mas também 
por instituições sem fins lucrativos, de carácter patrimonial (paleontológico e arqueológico). 

Conservação do Património do Cabo Espichel

O acesso in situ ao património do Cabo Espichel é difícil, devido às arribas de uma cota que pode 
atingir os 100 metros de altitude. O acesso à Jazida da Pedra da Mua é feito pela Praia de Lagosteiros 
dada a inclinação que é um factor de dificuldade. No caso do património arquitectónico, a atenção volta-
se  para  as  barreiras  arquitectónicas  e  o  acesso  a  pessoas  com  deficiência  motora,  sobretudo.  O 
complexo do Santuário do Cabo Espichel não tem barreiras que impeçam o seu acesso, mas estes em si 
não são os melhores.

12 Centro Português de Geo-Historia e Pré-Historia, anakatarina@iol.pt.
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Fig. 2 – Furador na estação de Chã dos 
Navegantes (autor: Ana Catarina Dias 

Ferreira, 2007)

Fig. 1– Pegadas da Pedreira do Avelino, Zambujal, Cabo 
Espichel (autor: Ana Catarina Dias Ferreira, 2007)
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No que respeita ao património paleontológico, o Centro Português de Geo-História e Pré-História 
(CPGP) tem vindo a desenvolver projectos de trabalhos paleontológicos, tanto de prospecção como de 
escavação, envolvendo investigadores, mas também jovens estudantes e de programas de ocupação de 
férias, como é o caso do programa Ciência Viva. Estes programas têm uma elevada importância para a 
consciencialização  dos  jovens  para  a  protecção  do  património,  bem  como  pela  aquisição  de 
conhecimentos sobre as ciências da Terra e da vida e sobre a própria evolução. Desses trabalhos de 
campo têm surgido algumas publicações em actas de congressos e seminários, bem como em revistas 
on-line. 

A  jazida  da  Praia  das  Bicas  (Aldeia  do  Meco)  é  uma  importante  jazida,  onde  prospecções 
esporádicas do CPGP  recolheram e verificaram encontrar-se fósseis do Miocénico, desde dentes de 
peixe (por exemplo, de tubarão) a bivalves, gastrópodes, corais e restos ósseos. Para além da colecção 
do CPGP, também no Museu Geológico, em Lisboa, se encontram alguns fósseis desta jazida. 

A  conservação  destes  vestígios  de 
icnofósseis13 no Cabo Espichel  torna-se uma 
tarefa difícil, devido à localização das jazidas, 
pelo que é necessário intervir no património de 
modo a  estudá-lo  e  recolher  as  informações 
precisas.  Seria  interessante  a  construção  de 
réplicas que pudessem figurar num museu ou 
numa exposição acessível  a todos.  Contudo, 
este  tipo  de  projectos  acarreta  custos  nem 
sempre  comportáveis.  Estas  jazidas  estão  a 
ser  alvo  de  destruição  por  vários  agentes 
erosivos, como o vento, a chuva e o impacte 
antropológico.  Na  jazida  da  Pedra  da  Mua, 
para além da acção do vento, é importante ter 
em conta a acção destruidora da água do mar.

O caso mais inexplicável de falta de protecção e conservação do património são as pegadas da 
Pedreira  do  Avelino  (Fig.  1).  Trata-se  de  uma  pedreira 
actualmente desactivada, mas não há qualquer tipo de indicação 
da existência de pegadas naquele sítio. 

O Património arqueológico

H. Breuil e G. Zbyszewski sugerem a ocupação do Cabo 
Espichel  durante  o  Paleolítico  Inferior,  com  uma  indústria 
abevilense. O Paleolítico Inferior surge ainda noutras estações 
da  referida  zona,  sendo  de  destacar  Lagosteiros  e  Chã  dos 
Navegantes. 

As matérias-primas mais utilizadas são o quartzito, grés e 
o quartzo, o sílex não é abundante. H. Breuil e G. Zbyszewski referem a existência de grés na margem 
sul  do Tejo.  Surgem algumas estações  com presença de sílex,  por  exemplo,  em Areias  de  Mastro, 
Barraca do Papo-Seco, Boca do Chapim, Alto da Fonte Nova e Forte da Baralha. O Paleolítico Superior 
não  apresenta  grande  representatividade,  uma  vez  que  não  existe  nenhuma  estação  arqueológica 
especificamente deste período. 

13 Fósseis de vestígios da actividade biológica de organismos do passado.
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Fig.  3  –  Chã  dos  Navegantes,  Cabo  Espichel 
(autor: Ana Catarina Dias Ferreira, 2007)
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Os trabalhos arqueológicos conduzidos por H. Breuil 
e  G.  Zbyzewsky  revelaram  algumas  estações, 
principalmente  de  superfície,  nos  anos  40.  Em 1994,  foi 
publicada a Carta Arqueológica de Sesimbra, pela Câmara 
Municipal  local.  Recentemente,  o  Centro  Português  de 
Geo-História  e  Pré-História  (CPGP)  tem  desenvolvido 
trabalhos,  através  do projecto  “Investigação  Arqueológica 
do  Cabo  Espichel”,  englobado  no  Plano  Nacional  de 
Trabalhos Arqueológicos, promovido pelo IPA (Figueiredo, 
2006).  Os trabalhos arqueológicos do CPGP trouxeram à 
luz novas estações arqueológicas: 11 delas inéditas, num 
total de 17 estações inventariadas.  

Uma  das  estações  importantes  é  a  de  Chã  dos 
Navegantes  (Fig.  3),  estação  inédita,  onde  os  materiais 
líticos surgem à superfície, devido à forte erosão.   

A estação arqueológica do Alto da Fonte Nova, de 
onde resultou um conjunto de materiais líticos, tem igualmente sido trabalhada pelo CPGP. O material 
encontra-se à superfície, já que a erosão das camadas superiores permitiu a sua libertação (CARVALHO, 
2006). Em 2006, foram feitas sondagens, das quais resultou a recolha de vários materiais arqueológicos, 
compostos por esquírolas, fragmentos, lascas, núcleos, entre outros (CARVALHO, 2006).  

Conclusão

Para além das instituições de cariz público, outras privadas também se têm dedicado ao Cabo 
Espichel. Desde o século XIX que se realizam trabalhos de investigação na referida zona. Por exemplo, o 
Rei D. Carlos desenvolveu trabalhos sobre a biologia do local. No século XX, é de salientar, nos anos 40, 
os trabalhos levados a cabo por G. Zbyszewski e outros, de que resultaram várias publicações, em livros 
e revistas, especialmente O Arqueólogo Português, Setúbal Arqueológica e também algumas publicações 
dos antigos Serviços Geológicos de Portugal e IGM. Não se trata apenas de trabalhos arqueológicos, 
mas  também  geológicos  e  paleontológicos,  que  resultaram  em  cartografia  geológica  e  em  notícias 
explicativas. O Centro Português de Geo-História e Pré-História participa, há dez anos, em trabalhos de 
campo  no  Cabo  Espichel.  Estes  trabalhos  são  importantes  para  o  estudo  arqueológico,  estudo  da 
evolução, das ciências da terra e da vida, geológico e paleontológico. 

É importante ter em consideração a conservação do património. Embora uma escavação seja uma 
destruição,  em  alguns  casos  torna-se  uma  necessidade,  uma  vez  que  a  conservação  dos  sítios 
arqueológicos é difícil. Os agentes erosivos (água, vento e outros) provocam um desgaste nos líticos, 
bem como das  camadas  que os  encerram.  É  imperativo  então  fazer  uma recolha,  com as  devidas 
metodologias,  de modo que possam ser estudados  e tornados públicos os achados,  assim como se 
propõe que o sejam todos os trabalhos arqueológicos. Também o património paleontológico está à mercê 
da forte erosão da costa portuguesa, e ainda por um outro factor importante: a gravidade. Esta faz com 
que as arribas caiam, deixando à superfície os fósseis, por um lado, mas por outro, permite que estes, 
uma vez fora da camada, sofram o processo de erosão natural. Nesse sentido, o CPGP tem vindo a 
realizar trabalhos paleontológicos necessários, nas arribas viradas a Norte. 

Têm sido publicados importantes trabalhos, a referir,  em 1994, Eduardo da Cunha Serrão, que 
escreve a Carta arqueológica do concelho de Sesimbra: desde o vilafranquiano médio até 1200 d.C.;  A 
Arqueologia  do  Cabo Espichel,  editada  em 2007,  com prefácio  de  Luís  Raposo,  escrita  por  Silvério 
Figueiredo e José Carvalho, entre vários artigos publicados na Sesimbra Cultural. Também o património 
paleontológico é referido, numa edição de 2008, escrita por Silvério Figueiredo, com o título Dinossauros  
de Portugal, editado pelas Edições Cosmos. 
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O Valor da Divulgação Científica como Forma de 
Protecção do Património

Mário Santos14

Resumo:

Antigamente o património era pouco considerado pela comunidade em geral. Com o evoluir do tempo, a discussão do 
património  torna-se cada vez mais  necessária,  constituindo o primeiro  passo que irá levar  à sua divulgação.  A divulgação 
assume assim um papel protector e legislador. É legislador porque alerta a comunidade política para a criação de novas leis 
relativas à protecção do património. Assume um papel protector porque desenvolve uma importância para a protecção do espaço 
físico e cultural dos monumentos. Mas a divulgação também tem os seus efeitos nefastos. Uma divulgação menos conseguida 
pode ter um efeito inverso e assim contribuir para uma delapidação mais acelerada do património. Assim, esta comunicação 
pretende demonstrar o caminho a seguir para uma divulgação protectora. 

Abstract:

In the past patrimony has been less considered for the community in general. In recent times the discussions about the 
patrimony became more and more necessary, constituting the first step to bring it to common public. Its divulgence assumes 
therefore a main role in its protection and legislation. It alerts the political community to the necessity of the creation of laws to the 
reasonable protection of the patrimony, as well as new policies towards it. These discussions and subsequent divulgence also 
lead  to  the  creation  of  measures  of  protection  of  the  physical  and  cultural  spaces  and  monuments.  However,  a  massive 
popularization,  without  previous  caution,  can  also  have  a  disastrous  effect.  The  less  cultured  common  visitor,  without  the 
knowledge on the measures necessary to the preservation of the places visited, may cause an inverse effect and contribute to an 
accelerated dilapidation of the patrimony. This communication intends thus to show the way to proceed with a safe divulgence of 
patrimony.

Palavras-Chave: Património, Divulgação, Protecção

Introdução

A protecção patrimonial em Portugal, ao longo dos últimos anos, sofreu uma evolução positiva. 
As transformações socio-económicas operadas na sociedade portuguesa levaram a que sejam discutidos 
temas até agora considerados pouco relevantes, como é o caso do património. 

Este é hoje tomado em atenção, não só pela comunidade científica como também pelo poder 
central e local e pelo grande público. 

O património pode ser dividido em natural  (onde se inclui  o património paleontológico)  e em 
cultural (onde se inclui o arqueológico e o edificado).

A actual lei do património cultural considera, no 3º parágrafo do Artigo 2º “que é património tudo 
o  que  tiver  interesse  cultural  relevante,  designadamente  histórico,  paleontológico,  arqueológico,  
arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, cientifico, social, industrial ou técnico, dos 
bens  que  integram  o  património  cultural.  Reflectirá  valores  de  memória,  antiguidade,  autenticidade,  
originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade”. 

14 Centro Português de Geo-História e Pré-História, mariospsantos@iol.pt
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Enquanto o património arqueológico, por exemplo, tem uma legislação específica que o protege, 
não existe legislação que proteja o património paleontológico, tornando-se necessário criar leis para a 
protecção e definição deste. 

Mas a lei por si só não é suficiente. É necessário educar e alertar as pessoas para a importância 
do património. 

Contudo,  este  interesse  também  tem  consequências  negativas,  como  o  coleccionismo 
irresponsável, causador de delapidação e perda de informação do património.

Por isso, o desenvolvimento sustentável do património passa pela investigação científica válida e 
pela divulgação da mesma, junto com a legislação já referida.

                Exemplos de conservação:
 O património edificado, arqueológico e paleontológico

O início da divulgação científica como protecção do património começa com a publicação de 
estudos científicos e com a cartografia geológica do nosso pais, à escala de 1/50.000, sendo apresentada 
na exposição de Paris, na segunda metade do séc. XIX.

Com o evoluir do conhecimento do território tornaram-se conhecidos cada vez mais locais de 
interesse, por motivos científicos ou pedagógicos, ou mesmo pela espectacularidade, despertando assim 
o  interesse  pela  sua  protecção.  São  estes  os  casos  do  património  edificado,  arqueológico  e 
paleontológico.

O património edificado é todo o património que se constitui como sendo um objecto testemunha 
de  um  passado  cultural.  Assim  a  sua  conservação  deve  centrar-se  no  próprio  edifício,  através  da 
preservação  dos  valores  emocionais,  históricos,  contribuindo  para  isso  duas  fases:  organização  e 
coordenação  de  projecto  que  visa  preservar  o  monumento,  acautelando  efeitos  de  intervenções 
necessárias, nunca sem antes recolher a informação necessária para se obter melhor o monumento em 
si, e sua a importância para o património em geral. Por fim, deve divulgar-se para que o este não se 
perca com o evoluir do tempo. Trata-se de um ciclo vicioso, pois a repetição periódica destas duas fases 
é imperativa.

O património arqueológico e paleontológico foram maltratados no passado, tendo sido muitas 
vezes  destruídos  em nome  do  progresso  ou  pela  ignorância  do  homem.  Entre  estes  casos  está  o 
conjunto megalítico do Vale da Laje (Tomar), onde das antas originais apenas se conserva uma, a anta 
do Vale da Laje 1, escavada por Ana Rosa Cruz e Luiz Oosterbeek.

Actualmente, a questão da protecção do património faz parte das preocupações da comunidade 
cientifica nacional, sendo de recordar as campanhas de divulgação científica que deram bons frutos, com 
a  salvaguarda  das  jazidas  de  Carenque  (Sintra),  Pedreira  do  Galinha  (PNSAC),  conduzidas  pelo 
Professor Galopim de Carvalho, no caso do património paleontológico, e as gravuras do Côa, no caso do 
património arqueológico.

A  divulgação  científica  dos  locais  com  interesse  também  deve  servir  para  sensibilizar  os 
políticos. Por isso, várias tem sido as iniciativas que tem pretendido chamar a sua atenção. Esta deve 
ainda ser feita com a devida cautela, visto acarretar perigos, já que algum deste património poderá ser 
destruído  rapidamente  por  coleccionadores,  comerciantes,  ou  simplesmente  por  curiosos.  Os 
professores, como divulgadores científicos que são, assumem um papel importante, evitando levar os 
seus alunos a sítios fragilizados, pois é sabido o papel negativo que essas visitam terão.

Mas também para haver uma divulgação científica como protecção do património,  essa deve 
preservar as características locais, evitando um grande número de acessos artificiais ou a colocação em 
número elevado de painéis que em tudo alteram a paisagem, sendo preferível, a existência de roteiros ou 
folhetos explicativos. 
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O desenvolvimento  económico,  embora  necessário,  está a acontecer  de forma desregulada, 
acabando por destruir muito dos nosso património. A divulgação científica poderá proteger o património 
do desenvolvimento desregulado e, em último caso, poderá evitar que os atentados ao nosso património 
sejam esquecidos, para que não se repita no futuro os erros do passado.

              Alguns Casos Específicos:
Mosteiro dos Jerónimos

Data de 1496 o pedido de D. Manuel I para a construção do Mosteiro à Santa Sé e reune os 
restos mortais de D. Manuel e seus descendentes. Várias são aliás as personalidades da nossa história 
que repousam no Mosteiro dos Jerónimos: Vasco da Gama (descobridor), Luís Vaz de Camões (maior 
poeta épico português), etc. De entre os responsáveis pela construção deste edifício, dedicado à Virgem 
de Belém, destaca-se João Castilho (1475-1552). 

O edifício exibe uma extensa fachada de mais de trezentos metros e foi construído em calcário, 
retirado muito próximo do local de implantação, na Ajuda, no Vale de Alcântara, Laveiras, Rio Seco e 
Tercena.

Como  medida  de  protecção,  é  nomeado  monumento  nacional  em  1907  e  é  desde  1984, 
Património Cultural da Humanidade, classificação atribuída pela UNESCO, sendo um dos poucos com 
essa classificação no nosso país.
 Várias  têm também sido  as  medidas  de  divulgação  do  contributo  patrimonial  deste  edifício, 
desde livros,  conferências,  exposições, e igualmente as novas tecnologias,  como a Internet,  que tem 
assumido particular importância neste papel.

Cabo Espichel
 

O Cabo Espichel é um exemplo que 
demonstra a importância da divulgação, nele 
existindo algumas jazidas de referência.

Esta zona é muito rica em vestígios 
paleontológicos,  tais  como  os  trilhos  de 
pegadas  de  dinossauros  e  a  Praia  das 
Aguncheiras,  que apresenta  uma importante 
quantidade  de  fósseis  de  vertebrados  do 
Cretácico Inferior.

Estas jazidas têm sido muitas vezes 
vítimas do “vandalismo” das pessoas, devido 
à sua ignorância do “tesouro paleontologico” 
aí  existente.  Uma maior  divulgação,  poderia 
consciencializar  os  populares  para  a 
importância da sua preservação.

A Anta do Vale da Laje

A anta 1 do Vale da Laje fazia parte de um conjunto que entretanto foi destruído, sendo hoje a 
única anta deste conjunto que ainda existe, devido a uma maior consciencialização do proprietário do 
terreno, que tem possibilitado o estudo e preservação da mesma. 
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Esta anta foi estudada pela arqueóloga Ana Rosa Cruz, directora do Centro de Pré-História do 
Instituto Politécnico de Tomar, e Luiz Oosterbeek, sendo vários os artigos publicados no sentido da sua 
preservação, sobretudo na Internet. A anta 1 do Vale da Laje faz actualmente parte do circuito turístico 
municipal.

             Conclusão 

A  divulgação  científica  é  o  penúltimo  dos  passos  de  um  ciclo  que  tem  como  objectivo  a 
valorização e protecção do património. A partir do momento que é estudado um valor ou bem patrimonial, 
este deve ser objecto de uma divulgação séria e responsável, que auxilie a sua protecção e preservação, 
com o fim de informar e desenvolver culturalmente o público, mas também de alertar para os riscos, bem 
como às autoridades responsáveis e contribuir para uma legislação que proteja o património.

Contudo,  este  processo  “esbarra”  amiúde  com  o  progresso  descuidado,  culminando  na 
destruição irremediável do património.
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A Estação Arqueológica do Campo de Futebol de Santo Antão do 
Tojal – Loures15

Silvério Figueiredo16

Resumo:

A estação arqueológica do Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal apresenta um nível arqueológico situado numa 
cascalheira,  constituída  essencialmente  por  seixos  de  quartzo.  Em  termos  gerais,  o  sítio  é  composto  por  três  unidades 
estratigráficas, resultantes da presença de material coluvial sobre terrenos paleogénicos originais e da pedogénese do solo. O 
material arqueológico ali  encontrado é constituído por núcleos,  lascas,  esquírolas e utensílios do Paleolítico Médio e algum 
material lítico de época posterior, que aparece misturado com o espólio do Paleolítico Médio.

Abstract:

The archaeological site of Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal presents an archaeological level of a gravel, 
formed essentiality by pebbles of  quartz.  In general terms, the site consists of  three stratigraphycal units,  resulting from the 
presence of coluvial material from the Palaeogene original lands and the pedogenesis of the soil. The archaeological material 
found in the site consists of nucleus, flakes, and retouched tools of Middle Palaeolithic and some lithic material of later times that  
appears mixed with the material of the Middle Palaeolithic.

Palavras chave: Paleolítico Médio, Levallois, Mustierense, Paleogénico, Plistocénico, Santo Antão do Tojal, Várzea de Loures, 
Coluvial, Sedimentologia, Oficina de talhe, Neandertais.

Introdução

A zona da Várzea de Loures, e em particular a Freguesia de Santo Antão do Tojal, é muito rica 
em  vestígios  da  ocupação  humana  paleolítica.  Esta  zona  é  das  mais  importantes  no  contexto  do 
Paleolítico da Região de Lisboa. As primeiras recolhas de materiais atribuíveis ao Paleolítico na região 
denominada de “Várzea de Loures”,  mais precisamente em Santo Antão do Tojal, devem-se a Carlos 
Ribeiro em 1879.

Tendo  em  atenção  a  riqueza  arqueológica  desta  zona,  Vítor  Dias,  colaborador  do  Centro 
Português de Geo-História  e Pré-História,  em 2001,  ao verificar  a existência de obras no campo de 
futebol de Santo Antão do Tojal realizou uma visita ao sítio, da qual resultou a identificação de alguns 
artefactos de sílex. Após esta descoberta, foi delineado um projecto de intervenção arqueológica nesse 
local, que se realizou em Outubro do mesmo ano e em inícios de 2002. Estes trabalhos consistiram na 
limpeza  e  desenho  dos  cortes  resultantes  dos  trabalhos  de  terraplanagens  da  obra,  sondagem  e 
prospecções arqueológicas.

O nível arqueológico não se encontra in situ, pois o espólio não aparece num nível bem definido, 
mas sim misturado em vários estratos da cascalheira,  que resultou de um antigo curso de água do 
Plistocénico, que provavelmente desaguaria na actual Várzea de Loures.

Localização e caracterização geográfica

15 Texto adaptado de outro publicado nas actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular (FIGUEIREDO, NOBRE 
& CARVALHO, 2004)
16  Instituto Politécnico de Tomar e Centro Português de Geo-História e Pré-História
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O sítio arqueológico do Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal situa-se na Freguesia com o 
mesmo nome, perto do lugar de Arneiro,  à saída da freguesia,  à esquerda da estrada que liga esta 
freguesia a São Julião do Tojal, cerca de 200 m após o aqueduto medieval, que abastecia o chafariz da 
Igreja local.

                              

Santo Antão do Tojal, localiza-se na Várzea de Loures, a cerca de 8 km de Lisboa. Trata-se de 
um terraço fluvial plistocénico, talvez contemporâneo do início da última glaciação, situado entre os 5 e os 
8 metros de altitude. Os estudos estratigráficos lá realizados ao longo dos tempos, revelaram a existência 
de vários níveis sedimentares (FIGUEIREDO & SOUSA, 2003).

Enquadramento Arqueológico

As primeiras recolhas de materiais atribuíveis ao Paleolítico em Santo Antão do Tojal,  foram 
feitas por Carlos Ribeiro,  em 1879,  que não os publicou mas que os referiu,  nos seus cadernos de 
campo. Mais tarde, em 1916¸ Joaquim Fontes publica uma pequena nota, em que dá a conhecer alguns 
materiais paleolíticos recolhidos por Carlos Ribeiro e conservados nos Serviços Geológicos. Faz apenas 
a referência a quatro instrumentos de sílex recolhidos no Sítio do Tojal, 150 m a norte de Santo Antão.

No entanto, só mais tarde, na década de 40, Henri Breuil e Georges Zbyszewski desenvolveram 
estudos sistemáticos acerca da ocupação humana paleolítica e o seu contexto geológico em Santo Antão 
do Tojal, conscientes da importância do centro de gravidade de toda a bacia hidrográfica do Trancão: a 
“várzea  de Loures”  (RAPOSO e CARREIRA,  1994,  p.32).  Processaram-se assim novas  recolhas  de 
materiais à superfície em dois locais, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, bem como o estudo do 
terraço quaternário de Santo Antão do Tojal. Classificaram os materiais recolhidos como pertencentes ao 
Mustierense,  apoiando-se  para  tal  no  denominado  “método  das  séries”.  Reconheceram  também  a 
existência de outros vestígios pertencentes ao Paleolítico Inferior, ao Paleolítico Superior e outros mesmo 
pós  paleolíticos,  concluindo  que  “les  types  industriels  des  deux  sîtes  examinés,  sont  nettement  
moustéroïdes:  celui  de S.  Antão conserve quelques  outils  volumineux,  unifaces  ovoïdes,  de tradition 
acheuléenne.” (BREUIL e ZBYSZEWSKI, 1943, p. 69).

Há a destacar a descoberta, no Esteiro da Princesa, de ossos de Elephas antiquus, em 1941, 
quando G. Zbyszewski visitou o local e a Junta Hidráulica estava a abrir um canal. Encontrou então um 
fémur direito sem a articulação distal. Neste osso estavam cravadas duas pequenas lascas de sílex, o 
que poderá indicar que este animal terá servido de alimento aos homens que habitavam aquela região. A 
par  deste  fémur  foram  também  encontrados  uma  metade  proximal  de  tíbia  direita,  que  estava  em 
conexão  anatómica  com  o  referido  fémur,  uma  apófise  de  vértebra  e  vários  fragmentos  de  ossos. 
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arqueológico no concelho de Loures. 
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Juntamente  com  estes  restos  de  elefante,  encontrou-se  indústria  lítica  Mustierense  e  outros  restos 
faunísticos. Trinta anos mais tarde, numa visita ao local depois de uma limpeza do canal, G. Zbyszewski 
efectuou novas recolhas nomeadamente, mais um fragmento do mesmo fémur e uma falange mutilada 
(FIGUEIREDO & SOUSA, 2003, p. 6).

Descrição Geológica

Santo Antão do Tojal encontra-se em aluviões plistocénicos do rio Trancão, na chamada Bacia 
de Loures. Esta Bacia constitui um vale rodeado por formações de várias idades e natureza:  A Norte, 
dominam os  afloramentos  mesozóicos  e  o  complexo  basáltico  de  Lisboa,  do  Paleogénico;  a Oeste, 
existem várias áreas anticlinais, datadas do Cretácico; a Sul, dominam os afloramentos Miocénicos e a 
Este, verifica-se a ocorrência de depósitos quaternários do Tejo e de alguns afloramentos do Miocénico 
(a NNE).

A Bacia de Loures, onde se encontra Santo Antão do Tojal, é constituída por terraços entre os 8 
e os 12 metros de altitude, constituídos por:  $  – Formações silto-arenosas rosadas ou cinzentas com 
indicação do Paleolítico Superior e do Mustierense.  3 – Areias rosadas e avermelhadas com indústrias 
mustierenses. 2 – Alternâncias de argilas esverdeadas com níveis ferruginosos e indústrias mustierenses 
e restos de Elephas antiquus. 1 – Argilas avermelhadas e areias com seixos (ZBYSZEWSKI, 1964).

A Estação arqueológica

A estação do Campo de Futebol  de Santo Antão  do Tojal  apresenta um nível  arqueológico 
situado  numa  cascalheira,  constituída  essencialmente  por  seixos  de  quartzo.  Em  termos  gerais,  a 
estratigrafia do sítio é composta por três unidades: 1) terras recentes de superfície, de cor acastanhada; 
2) cascalheira, em camada mais margosa, de cor creme e avermelhada; 3) argilas de cor cinzenta ou 
alaranjada. Após uma observação mais cuidada, nos trabalhos de campo, estas unidades foram, por sua 
vez, divididas em cinco camadas (vide descrição mais abaixo).

O nível arqueológico não se encontra in situ, pois o espólio não aparece num nível bem definido, 
mas sim misturado em vários estratos das camadas A, B e C. Nas camadas B e C existe um nível de 
cascalheira,  que resultou do transporte coluvial  para antigos cursos de água,  os quais desaguariam, 
provavelmente,  na actual  Várzea de Loures.  O transporte,  processos  de pedogénese e os trabalhos 
agrícolas  realizados  naquela  zona terão sido os responsáveis  não só por  remeximentos  do  material 
arqueológico da camada A, mas também pela presença, junto dos materiais paleolíticos, de elementos 
posteriores à datação dos materiais líticos.

Pela análise da sedimentologia e do material arqueológico encontrado, podemos dizer que os 
níveis arqueológicos C.F.S.A.T. encontram-se em níveis com algumas semelhanças com as camadas 3 e 
4, descritas por Zbyszewski, na Bacia de Loures.

Descrição de camadas

Nos trabalhos efectuados no Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal foram identificadas 
cinco camadas, que podemos descrever da seguinte forma:
A – Camada de superfície composta por areias bastante argilosas, de cor castanha, muito escura.
B – Camada de cascalheira inserida em margas muito argilosas, de cor creme e com presença de pontos 
ferruginosos.
C –  Camada  de  cascalheira  com  maior  densidade  de  seixos  que  a  anterior,  inserida  em  margas 
cinzentas, mais compactas e argilosas que a camada B.
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D – Argilas sem cascalheira, de consistência idêntica à camada C, mas de cor marmoreada, em tons 
cinzentos e cremes.
E – Idêntica à anterior, mas com a presença de uma cascalheira fraca.

   

Cada camada foi dividida em níveis artificiais de 15 cm. A camada A apresenta três níveis (A1;, 
A2 e A3), a camada B dois níveis (B1 e B2), a camada C, quatro (C1, C2, C3 e C4), a D também quatro 
níveis (D1, D2, D3 e D4) e a  E apresenta apenas um nível visível (E1), uma vez que o restante desta 
camada se encontra por  baixo da cota final  de escavação da obra. É de salientar  que a camada B 
apresenta  algumas  “bolsas”,  de  cor  mais  escura,  mais  arenosas  e  mais  ferruginosas.  Estas  bolsas 
designaram-se pelo estado 2 da camada B (camada B-e2). Nas sondagens efectuadas no corte oeste 
foram escavadas as camadas A, B e parte da camada C.

Foram recolhidas  várias  amostras  para  efectuar  um estudo sedimentológico,  que permitiu  a 
obtenção de dados importantes para conhecer a evolução geológica, o ambiente durante o Plistocénico e 
pistas para a atribuição de uma datação. Foram recolhidas amostras sedimentares das camadas A1 e B2 
e amostras de seixos e balastros das camadas A, B, C1 e C2. O estudo sedimentológico das amostras 
recolhidas nas camadas A1 e B2 permitiu concluir  que os sedimentos são compostos por carbonatos 
(poucos), argilas e areias. Estes terrenos são areias argilosas, sendo a camada B1 mais argilosa que a 
A3.

Por outro lado, estas análises permitiram concluir que os terrenos têm componentes de origem 
ígnea (quartzos hialinos, minerais pesados e feldspatos) e metamórfica (quartzos filonianos, quartzitos e 
xistos). Na camada B1 foram detectadas formações ferruginosas, originárias das camadas de base do 
Paleogénico.  Estes  elementos  mostram a  origem ígnea  e  metamórfica  dos  vários  componentes  das 
camadas  e,  consoante  a  sua  granulometria,  temos  a  sobrevivência  e  a  presença  de  determinados 
elementos  mais  resistentes,  cujas  características  nos  podem  dar  informações  acerca  do  grau  de 
proximidade da sua fonte de origem: os elementos mais duros, como o Quartzo hialino e os minerais 
pesados, sobrevivem e aparecem em malhas mais finas e são os que têm uma origem mais distante. 
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Fig. 2 – Desenho do corte oeste da Estação arqueológica. 
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Para  além  da  granulometria  das  areias,  foram  também  estudados  os  balastros  que  foram 
recolhidos  nas  camadas  C,  B  e  A  (onde  se  situa  o  nível  arqueológico).  A  análise  do  índice  de 
achatamento e de desgaste destes balastros revela um índice de achatamento médio-alto e os seixos são 
sub-angulosos. Estas características denotam um transporte de vertente, torrentes ou mantos de lama.

              As unidades estratigráficas
Descrição

Na estação arqueológica do Campo de Futebol  de Santo Antão do Tojal  foram identificadas 
várias camadas que se inserem em três grandes unidades estratigráficas:
UE.3 – Unidade superior (correspondente à canada A), de cor castanha-escura, rica em húmus e vários 
componentes orgânicos. Resulta da pedogénese da unidade 2 e da acumulação abundante de matéria 
orgânica.
UE.2 – Unidade intermédia (corresponde às camadas B e C, nos cortes oeste e parte ocidental do corte 
norte e apenas à camada C, nos cortes leste e parte leste do corte norte) que apresenta vários tons de 
creme e cinzento, com níveis de cascalheira, bastante densa em algumas zonas. Esta unidade resulta, 
por sua vez, da deposição de material coluvial alóctone, englobando produtos de alteração da EU.3 e o 
próprio material lítico arqueológico.
UE.1 – Unidade de base (corresponde às camadas D e E), muito argilosa e compacta. Apresenta várias 
cores,  resultando  um marmoreado  de tons  cinzentos,  cremes e,  fundamentalmente,  avermelhados  e 
alaranjados. Este é o material autóctone, do substrato rochoso local, sendo a sua formação datada do 
Paleogénico.

          

              

              Interpretação estratigráfica
Dados gerais
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Fig. 3 – Esquema com as unidades estratigráficas identificadas. 
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A  estação  arqueológica  é  constituída  por  dois  níveis  de  solo  (UE.3  e  UE.2)  de  períodos 
diferentes que resultaram da alteração da unidade paleogénica de base. Estes solos correspondem ao 
material de cobertura da UE.3. Material este constituído por terrenos recentes (UE.3) e por terrenos mais 
antigos, margosos, com cascalheira (UE.2). Os diversos grãos minerais (quartzos, feldspatos, micas e 
minerais pesados) e litoclastos das unidades estratigráficas 3 e 2 indicam que estas contêm elementos de 
origem metamórfica e ígnea. Os elementos de origem metamórfica são provenientes da EU.1, datada do 
Paleogénico. Estes elementos são os xistos, os quartzitos e os quartzos filonianos, originários de maciços 
antigos (paleozóicos), que se localizariam a NE do local da estação, algures entre Palmela e Coruche. 
Actualmente, devido à erosão e deposição de sedimentos, esses maciços deverão encontrar-se sob os 
depósitos  sedimentares  do  Neogénico.  Os  elementos  de  origem  ígnea  são  principalmente  quartzos 
hialinos e feldspatos, originários da Serra de Sintra, e alguns grãos derivados do complexo vulcânico de 
Lisboa, situados a noroeste de Santo Antão do Tojal.

Os feldspatos, as micas e alguns dos minerais pesados resultam de um depósito de “segundo 
ciclo”, pois foram, numa primeira fase, durante o Paleogénico, arrastados de longe (Serra de Sintra e 
áreas limítrofes) para as proximidades da estação arqueológica. Mais tarde, durante o Plistocénico, foram 
retransportados, das encostas da região para os depósitos Plistocénicos e Holocénicos (UE.3 e UE.2). 
Estes sedimentos de cobertura (UE.3 e UE.2) são constituídos por coluviões de origem detrítica.

O material arqueológico foi encontrado nas unidades estratigráficas 3 e 2. O encontrado na UE.3 
tem duas origens: o de superfície e dos níveis superiores da unidade é resultante de remeximentos dessa 
camada, devido à actividade agrícola praticada nesse local; o material encontrado nos níveis inferiores e 
na transição entre as duas unidades (EU.3 e EU.2) sofreu o transporte e o processo de diagénese do 
sedimento, não tendo sofrido transportes ou alterações após o seu depósito. Este material arqueológico e 
pequenos blocos de sílex não talhados  são de origem antrópica, de comunidades que viviam nas 
proximidades do local, tendo sido transportado juntamente com os coluviões.

O perfil norte apresenta uma configuração particular, resultante da evolução geológica do sítio 
durante  o  Cenozóico.  Este  corte  tem  cerca  de  150  metros  de  extensão  lateral  e  apresenta  uma 
configuração, cujo substrato rochoso paleogénico local tem uma curvatura em que a meio atinge uma 
altura máxima (cerca de 1,80m), onde toca na UE.3, não existindo nesta zona indícios da UE.2. Nas 
pontas (a oeste e a este) este substrato é bastante mais baixo (60 a 80 cm) aparecendo a UE.2 entre o 
substrato paleogénico (UE.1) e a camada de superfície.

A partir do estudo e da análise geológica do Perfil Norte da estação arqueológica, pode deduzir-
se como evoluiu a geologia da área, durante o Cenozóico:
1 – O substrato rochoso formou-se no Paleogénico, constituindo o substrato original.
2 – No Plistocénico (ou possivelmente antes) formaram-se duas linhas de água, que corriam a oeste e 
leste e que desaguavam na actual Várzea de Loures. O acarreio coluvial das encostas para estas linhas 
de água terá sido responsável  pela maior parte da cobertura do substrato paleogénico que ali  existe 
actualmente.
3 – No Holocénico estas linhas de água já não estavam activas.
4 – Desde a altura em que estes cursos de água desapareceram, a camada de cobertura (os depósitos 
quaternários, de acarreio coluvial, e parte do afloramento paleogénico que, em algumas zonas, chegava à 
superfície) sofreu pedogénese, formando uma camada superior de cor escura, rica de matéria orgânica e 
dando origem à configuração actual.
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              Caracterização Arqueológica do Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal
Trabalhos efectuados

Depois  da  descoberta  da  estação  e  logo  após  a  aprovação  do  projecto  foram  realizadas 
prospecções em toda a área. Depois de realizadas as prospecções foram limpos os cortes, identificadas 
as camadas estratigráficas e delimitadas com fio de nylon, para serem mais facilmente desenhadas.

Segundo os dados obtidos no estudo dos cortes, foi delimitada uma área para a realização das 
sondagens. A escavação destas sondagens foi feita segundo as camadas naturais identificadas e pelos 
níveis artificiais de 15cm. Na sondagem nº 1, após ultrapassar o nível arqueológico, foram escavados 4 
sub-quadrados de 50 X 50cm, por níveis artificiais de10cm, pois nessa zona foram encontradas algumas 
peças num nível inferior ao arqueológico.

A  estratégia  adoptada  nos  trabalhos  efectuados  consistiu  na  realização  de  prospecções  de 
superfície  para salvaguarda do material  arqueológico presente neste sítio,  limpeza e delimitação das 
camadas estratigráficas e do nível arqueológico, e ainda a delimitação de uma área par implantação das 
sondagens. Esta zona foi delimitada segundo a área que maiores indefinições apresentava nos cortes 
que foram estudados. As sondagens foram orientadas segundo os cortes postos à vista pelos trabalhos 
da obra que se estava a realizar no local.
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Fig. 4 – Evolução geológica do sítio arqueológico. 
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Das sondagens realizadas foram recuperadas 394 peças na campanha de Outubro e Novembro 
de 2001 e 18 peças no acompanhamento efectuado em Janeiro de 2002, perfazendo um total de 412 
peças.

A  matéria-prima  dominante  é  o  sílex.  O  sílex  ultrapassa  ¾  da  totalidade  da  matéria-prima 
utilizada (Gráfico 1), o que denota uma clara preferência por esta matéria.  Este facto estará ligado à 
qualidade do sílex, à maior facilidade de lascamento e à proximidade das fontes de sílex (os maciços 
mesozóicos,  situados  a norte).  Nos três trabalhos  efectuados  (Gráfico  2),  a  percentagem do sílex  é 
sempre maioritária, variando ligeiramente nas peças recolhidas nas sondagens, onde as outras matérias-
primas apresentam uma quantidade um pouco maior que nos outros locais (Gráficos 3 e 4). No entanto 
as percentagens são muito idênticas em todos eles.

Foi  efectuado  um  estudo  de  gabinete  sobre  o  estado  físico  dos  artefactos,  no  qual  foram 
consideradas os seguintes parâmetros:

Erosão –  Do  ponto  de  vista  geológico,  a  erosão  é  constituída  pelos  fenómenos  que  se 
desenrolam à superfície do solo ou a fraca profundidade e que destróiem as rochas superficiais. Uma vez 
que o material arqueológico se encontra em depósitos sedimentares, constituindo-se como um elemento 
do sedimento, foi sujeito à mesma erosão mecânica e física dos outros elementos sedimentares. Como 
tal, o estudo da erosão ocorrida naquele local foi importante para compreender a formação da própria 
jazida arqueológica.

Rolamento – Estes elementos sedimentares resultaram de depósitos fluviais, pelo que todos 
(incluindo  o  material  arqueológico)  foram  sujeitos  a  maior  ou  menor  rolamento.  Desta  forma,  foi 
considerado na análise dos artefactos o seu grau de rolamento, segundo quatro categorias: nulo, fraco, 
médio e alto.

Patina – A patina é a alteração superficial do material que varia segundo a duração da estada 
em determinado local, a maneira como foi abandonado, a erosão que sofreu e a natureza e evolução do 
meio. Trata-se da acção do meio externo (neste caso da erosão química) sobre o material arqueológico.
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Fig. 5 – Aspecto de alguns  dos trabalhos realizados: escavação e desenho do corte (sector oeste).



Actas do V Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo

Após estes estudos, chegou-se à conclusão que a maioria dos materiais  se encontra pouco 
rolada (Gráficos 5, 6 e 7), o que significa que, se o material arqueológico não se encontra in situ, como se 
verificou do estudo da formação da jazida e a da própria distribuição dos materiais arqueológicos, veio 
das  proximidades,  isto  é,  as  comunidades  humanas  que  viveram  naquela  zona,  habitaram  as 
proximidades dos cursos de água que ali existiam.

              Caracterização da indústria lítica

O estudo dos materiais foi organizado tipologicamente, segundo a classificação dos artefactos 
em  núcleos, lascas, lascas retocadas, esquírolas, utensílios, fragmentos, pontas, lâminas, lamelas. Deste 
estudo verificou-se que dominam as lascas e as esquírolas, enquanto os utensílios e materiais retocados, 
embora  em  quantidades  significativas,  apresentam  uma  grande  diferença  em  relação  às  outras 
categorias.

Os núcleos

Os suportes e os restos de talhe somam cerca de 72%, ou seja, quase dois terços da totalidade 
do material  arqueológico recolhido.  O que quer dizer que apenas 28% do material  talhado é que foi 
utilizado para o fabrico de instrumentos.

No  estudo  dos  núcleos  (os  restos  de  blocos  dos  quais  foram  extraídas  lascas)  foram 
considerados dois tipos: os núcleos volumétricanente organizados, que englobam os centrípetos (com 
levantamentos centrípetos), os discóides (de formato discoíde) e os levallois (de secção assimétrica, com 
plano de lascagem de modo a obter uma grande lasca), e os volumétricanente não organizados, que 
englobam os esboços (blocos com poucos levantamentos, ainda não definidos como núcleos).

O estudo dos núcleos permitiu concluir que são raros os núcleos esgotados e abundantes os 
núcleos em estado de exploração normal bem como os esboços, facto este que poderá ser explicado 
pela  grande  quantidade  de  matéria-prima  existente  a  norte  desta  região,  não  havendo,  por  isso, 
necessidade de um aproveitamento exaustivo da mesma. O índice de ocorrência entre lascas e núcleos é 
muito baixo (5,8, com as esquírolas, ou 4,2 contando apenas as lascas). Os núcleos, dos quais uma 
grande quantidade é incaracterística (esboços e núcleos), apresentam um comprimento médio de 5cm 
(Gráfico 12);  revelam ainda  unicamente  tipologias do Paleolítico Médio.  Existe também uma grande 
quantidade de fragmentos não aproveitados.

As lascas

Foram  consideradas  lascas  os 
subprodutos de talhe maiores que 30mm. 
Foram  consideradas  quatro  categorias 
para o seu estudo: lascas iniciais (com o 
anverso  totalmente  cortical),  lascas  de 
descorticamento (com córtex residual, no 
anverso),  lascas  finais  (sem  córtex  no 
anverso)  e  lascas  retocadas  (sem 
constituírem um utensílio bem definido).
Neste estudo verifica-se que as lascas de 
descorticamento dominam em relação às 
outras  e  possuindo  a  superfície  externa 

42

Fig. 6 – Núcleo discóide de sílex (fotografia. Edmundo Afonso 
Rijo). 
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com mais de 50% de córtex, o que nos indica que nesta estação dominam as fases iniciais dos processos 
de fabrico dos vários produtos líticos. As lascas iniciais e as lascas finais apresentam percentagens muito 
idênticas, predominando as lascas de pequeno tamanho (entre os 30mm e os 60mm), o que significa, em 
termos tecnológicos, que foram realizados vários processos de talhe semelhantes e intensos, obtendo-se 
sucessivos subprodutos.

Os utensílios

Os materiais  que indicavam ter  uma função 
bem definida foram considerados como utensílios. Do 
estudo  efectuado  foram  identificados  raspadores 
(instrumento  sobre  lasca,  com  um  ou  mais  bordos 
retocados),  raspadeiras  (instrumento  sobre  lasca  ou 
lâmina17,  retocado  apenas  numa  extremidade, 
apresentando,  geralmente,  a  parte  distal  mais  ou 
menos arredondada; esta forma é obtida por retoques 
oblíquos)  e  furadores  (utensílio  sobre  lasca  ou 
lâmina18,  que  apresenta  uma  ou  mais  pontas  finas, 
resultantes de retoques).

O facto de não terem sido encontrados utensílios sobre lâmina, mas apenas sobre lasca, indica 
uma cronologia anterior ao Paleolítico Superior. Do estudo efectuado aos utensílios verifica-se que cerca 
de 90% destes são claramente do Paleolítico Médio e que os furadores predominam (60%), aparecendo 
logo a seguir os raspadores, com 14%, sendo que os restantes tipos não 
ultrapassam os 10%.

Verificou-se também uma clara opção para utilizar as lascas de 
descorticamento  e  finais  para  o  fabrico  de  utensílios.  No seu  conjunto, 
estes dois tipos de lascas ultrapassa 80%, como suportes dos utensílios 
fabricados  em  C.F.S.A.T.  Por  outro  lado,  existe  uma  quantidade 
significativa de esquírolas, utilizadas para o fabrico de utensílios, o que não 
é muito comum no Paleolítico Médio.

Não  foram  encontrados  utensílios  sobre  núcleos,  o  que  indica 
cronologias posteriores ao Paleolítico Inferior.

Em síntese, pode afirmar-se que, pela análise da indústria lítica, 
este  local  serviu  de  “oficina  de  talhe”  e  que  a  matéria-prima  não  foi 
trabalhada  no  sentido  do  seu  aproveitamento  máximo,  devido  à   sua 
abundância nas proximidades do local. Esta jazida arqueológica enquadra-
se no contexto paleolítico da região de Loures, em especial, no contexto de 
Santo Antão do Tojal; apresenta também várias características comuns, em 
termos da debitagem, a outras estações arqueológicas do mesmo período 
do Baixo Tejo.

17 No caso desta jazida, apenas foram identificadas raspadeiras sobre lascas.
18 Tal como no caso das raspadeiras, apenas foram encontrados furadores sobre lascas.
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Fig. 6 - Grande lasca inicial de sílex (reverso). 

 Fig.  7  -  Raspador  de  sílex 
(anverso). 
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Enquadramento Cronológico, paleoambiental e paleoantropológico
Enquadramento cronológico

As datações para este sítio arqueológico têm por base quatro estudos que apontam para a 
mesma cronologia.  Embora sejam relativos,  podemos dizer com alguma segurança que esta estação 
arqueológica teve uma ocupação durante o Paleolítico, em especial, no Paleolítico Médio.

Esta ocupação foi mais intensa durante o Paleolítico Médio, período este em que se verificaram, 
neste sítio, várias ocupações humanas geracionais, de carácter sazonal. Após o Paleolítico Médio, ainda 
durante  a  Pré-História,  este  sítio  terá  sido  ocupado  muito  esporadicamente  e  já  durante  o  período 
histórico,  essencialmente  após  a  ocupação  romana,  o  C.F.S.A.T.,  teve  uma ocupação  agrícola  que 
chegou até aos nossos dias.  Pelo material  lítico encontrado,  podemos afirmar que a ocupação mais 
intensa deste local foi durante o Paleolítico Médio.

Os estudos anteriormente  referidos  são baseados nas análises  tipológicas,  sedimentológicas 
(análises  dos  seixos,  balastros  e  areias),  na  análise  das  patinas  e  na  comparação  com a  restante 
arqueologia da zona.

Como se verificou pela análise tipológica do material encontrado, pode concluir-se que, apesar 
de algum do material ser tipologicamente atípico, não sendo possível atribuir-lhe uma datação, dadas as 
suas  características  técnicas,  a  maioria  do  material característico  (alguns  núcleos,  grande  parte  das 
lascas  e  dos  utensílios)  apresenta  caracteres  atribuíveis  ao  Paleolítico  Médio.  Deste  material,  como 
também foi referido, existe uma pequena parte das peças características do Paleolítico Superior.

As análises sedimentológicas

Pela análise das areias e balastros de uma cascalheira podemos saber o ambiente em que essa 
cascalheira se formou. Conhecendo a evolução climática global e regional, podemos avançar com uma 
datação para o mesmo.

A  natureza  litológica  dos  balastros  de  um  depósito  sedimentar  resulta  de  dois  factores 
condicionantes principais: a natureza da fonte de alimentação e as condições climatéricas.

Para o presente caso, são os segundos factores que nos interessam. Desta forma, consoante a 
água ou a drenagem forem mais abundantes e a temperatura maior ou menor, mais ou menos intensa é a 
alteração  das  litologias.  Por  outro  lado,  quanto  maior  for  a  intensidade  de  transporte,  maior  será  a 
quantidade de litologias resistentes. Por fim, o índice de achatamento e de desgaste também varia com a 
temperatura: quanto menor é temperatura, mais achatados e mais angulosos são os balastros. O estudo 
da dispersão gráfica por índice de achatamento e de desgaste dos balastros do C.F.S.A.T. indica que 
estes se formaram em ambiente mais frio que o actual.

Esta conclusão tem por base a comparação do estudo do C.F.S.A.T. com o que definiu Galopim 
de  Carvalho,  em  1983,  para  a  identificação  climática  de  formação  dos  balastros,  segundo  a  sua 
dispersão. Analisando a figura anterior, podemos reparar que esta distribuição se encontra na área de 
formação fluvial e fluvio-glaciar.

Por seu lado, o índice morfoclimático indica que a cascalheira se formou em ambiente mais frio 
que o actual, mas não em regime glaciar. Comparando os quatro métodos utilizados, em particular a 
tipologia e os estudos sedimentares podemos apontar uma datação para este sítio no último interglaciar.
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Síntese

Os vários estudos realizados com vista à obtenção de uma datação para este sítio arqueológico 
apontam para o Plistocénico Superior, no último interglaciar, entre os 60.000 e os 40.000 anos. Estamos, 
portanto, no Paleolítico Médio.

Pelas análises sedimentológicas da cascalheira e do terreno podemos concluir que no Paleolítico 
a área onde se situa actualmente a estação arqueológica era atravessada por duas linhas de água, num 
período  relativamente  frio  e  mais  chuvoso.  Estas  linhas  de  água  traziam  elementos  de  longe,  pois 
estamos perante uma cascalheira numa fase avançada de evolução (dominam os quartzos). Tudo indica 
que, com o tempo, os cursos de água se tornaram menos fortes, sendo constituídos posteriormente por 
águas de torrentes, passando de um curso permanente para um curso sazonal.

Enquadramento paleoantropológico

Pelo contexto arqueológico da região e perante as análises descritas anteriormente, podemos 
concluir  que  estamos  perante  um local  onde  habitavam  comunidades  de  caçadores-recolectores  de 
homens de Neandertal.

Estes  homens,  caracterizados  por  terem uma estrutura  esquelética  robusta,  um pouco mais 
baixos que nós, foram os primeiros a desenvolverem uma espiritualidade, ao enterrarem os seus mortos.

Os homens do Paleolítico Médio da região de Loures viviam entre as colinas que circundam o 
Concelho e a Várzea, deslocavam-se entre as várias linhas de água que ali existiam, caçando cavalos, 
elefantes e outros animais que viviam naquela zona. Sabemos pela análise dos artefactos e restos de 
talhe  (especialmente  pelo  estudo  dos  núcleos  e  quantidades  de  lascas  e  esquírolas)  da  estação 
arqueológica do Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal que aquele era local com um carácter de 
funcionalidade muito elevado, constituindo uma espécie de “oficina de talhe”.

Para  além  de  se  deslocarem  pela  região  à  procura  de  caça,  estes  homens  também  se 
deslocavam frequentemente aos maciços calcários, a norte, para obterem a matéria-prima (o sílex) que 
utilizavam no fabrico dos seus instrumentos. Muito raramente utilizavam a matéria-prima das cascalheiras 
dos referidos cursos de água (essencialmente o quartzo, mas também o quartzito).

Conclusão

A estação arqueológica do Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal enquadra-se no contexto 
do Paleolítico Médio da Região de Lisboa. Devido às condicionantes da formação sedimentar da zona e 
posterior actividade agrícola, o nível arqueológico não se encontra in situ.

Os estudos arqueológicos efectuados permitiram concluir que este local serviu de “oficina de 
talhe” e a matéria-prima não foi trabalhada no sentido do seu aproveitamento máximo. Este facto pode 
ser deduzido não apenas pela pequena quantidade de núcleos esgotados, mas também pela dimensão 
destes e do índice de núcleos–lascas. Por outro lado, se analisarmos os produtos de talhe por grandes 
categorias, verificamos que esta conclusão é bastante reforçada, pois os suportes e os restos de talhe 
somam cerca de 72%, ou seja, quase três quartos da totalidade do material arqueológico recolhido. A 
análise tipológica aponta para que à maioria do material seja atribuída uma datação que aponta para o 
Paleolítico Médio. 

Os estudos geológicos e sedimentares permitiram concluir que aquando da ocupação humana 
do Paleolítico Médio, existiriam naquela área dois cursos de água que arrastaram para o local o material 
arqueológico, e que as populações humanas deixaram nas proximidades. O clima era mais frio que o 
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actual,  não  sendo  no  entanto  muito  frio,  sendo  possível,  desta  forma,  atribuir  uma  datação  para  a 
ocupação do Paleolítico Médio de cerca de 60 a 40 mil anos A.P.. O material arqueológico constitui-se 
como elemento sedimentar, pois apesar de não ter sido transportado de muito longe, aparece naquela 
zona por deposição sedimentar.

O material arqueológico, encontrado no Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal enquadra-se 
no contexto paleolítico da região de Loures, em especial, no contexto de Santo Antão do Tojal. Apresenta 
também várias características comuns, em termos da debitagem, a outras estações arqueológicas do 
mesmo período do Baixo Tejo.

Este local  foi  ocupado por  comunidades  humanas,  que viveram nas proximidades  da actual 
estação arqueológica  durante várias gerações,  e a matéria-prima utilizada para o fabrico do material 
arqueológico é proveniente da região. A principal ocupação data do Paleolítico Médio, período em que se 
verificaram, neste  sítio,  várias ocupações  humanas geracionais,  de carácter  sazonal.  Foram também 
encontrados vestígios de ocupações após o Paleolítico Médio. Ainda durante a Pré-História, este sítio 
terá  sido  ocupado  muito  esporadicamente,  e  já  durante  o  período  histórico,  essencialmente  após  a 
ocupação romana, o Campo de Futebol de Santo Antão do Tojal teve uma ocupação agrícola que chegou 
até aos nossos dias.
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Os Vertebrados Cretácicos da praia das Aguncheiras
(Cabo Espichel – Sesimbra):

Dados preliminares dos trabalhos realizados pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História”

Silvério Figueiredo19

Resumo:
A Praia das Aguncheiras, uma pequena praia a cerca de 1,5km a norte do Cabo Espichel, tem uma arriba com cerca 

de 60 metros de altitude, que em termos geológicos pertence às formações da Areia do Mastro, Barraca do Papo-Seco e Boca 
do Chapim. Estas são constituídas por calcários,  margas,  areias e arenitos, formados em ambientes marinhos,  lagunares e 
estuarinos.  Estas  formações  estão  datadas  do  Cretácico  Superior  (do  Hauteriviano  Inferior  ao  Barremiano  Inferior) 
(MANUPPELLA, 1999, et alii, pp.52-55). Desde o século XIX que estão referenciados restos de dinossauros e outros répteis na 
zona do Cabo Espichel, em especial na Boca do Chapim. Nos últimos anos, uma equipa do Centro Português de Geo-História e 
Pré-História  tem  vindo  a  desenvolver  vários  trabalhos  sistemáticos  de  prospecção  paleontológica,  dos  quais  resultou  a 
descoberta de vários achados de vertebrados, como fragmentos de carapaça de tartaruga, dentes de ictiossauro e de peixes, e 
vários ossos e dentes de dinossauros. Estes trabalhos são um importante contributo para o conhecimento da diversidade dos 
vertebrados cretácicos em Portugal, no quadro da paleontologia do Cretácico nacional, pois forneceram um importante conjunto 
de restos osteológicos.

Abstract:
The Praia das Aguncheiras, a small beach 1.5km north of Cabo Espichel, has a cliff of about sixty meters high, which 

belongs to the formations of Areia do Masto, Barraca do Papo-Seco and Boca do Chapim, in geological terms. These are mainly 
of limestone, marls, sands and gravel, formed in sea, lagoon and estuary environments. These formations date from the Upper 
Cretaceous (from the Lower Hauterivian to the Lower Barremian) (MANUPPELLA, 1999, et. alii, pp. 52-55). Remains of dinosaurs 
and other reptiles have been reported since de 19th century, in the area of Cabo Espichel, especially in Boca do Chapim. Lately, 
a  team from the  Centro  Português  de  Geo-História  e  Pré-História  has  carried  out  systematic  activities  of  palaeontological 
prospecting, resulting in the finding of several vertebrate remains, such as fragments of shields of turtle, teeth of ictiossaurus and 
fish,  as well  as several  bones  and teeth of  dinossaurs.  These activities  are an  important  contribution  to  the  knowledge of 
vertebrate diversity from the Portuguese Cretaceous, in the scope of the national Cretaceous palaeontology, because they bring 
forth a valuabale set of osteological remains.

Introdução

A Praia das Aguncheiras está situada a SW da Península de Setúbal. É uma pequena praia nas 
falésias costeiras do anticlinal do Cabo Espichel, a cerca de 1,5km a norte desse cabo e a 40km a sul de 
Lisboa. Administrativamente pertence à freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra e distrito de Setúbal. 

Em 1996, o Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP) realizou os seus primeiros 
trabalhos de prospecção paleontológica nas arribas cretácicas, entre a Praia das Aguncheiras e a Boca 
do Chapim, dirigidas pelo primeiro signatário. Estes trabalhos foram enquadrados, em 1998, num projecto 
mais abrangente onde se incluiu a investigação da arqueologia pré-histórica da zona do Cabo Espichel. O 
projecto de arqueologia, de quatro anos (1998-2002) foi apresentado e aprovado a um Plano Nacional de 
Trabalhos Arqueológicos (PNTA) promovido pelo extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA). A partir 
19 Instituto Politécnico de Tomar e Centro Português de Geo-História e Pré-História
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de 1998 a investigação de campo (a paleontológica e a arqueológica) contou com o apoio da Câmara 
Municipal  de Sesimbra  (CMS),  que cede a Escola  EB1 da Azóia  para alojamento  da equipa  e,  nos 
primeiros  três  anos,  pagou  parte  da  alimentação  dessa  equipa.  A  partir  de  2002,  os  trabalhos  têm 
contado com o apoio da Ciência Viva, através do programa “Ocupação Científica dos Jovens nas Férias”, 
em que participam, conjuntamente com a equipa, jovens do ensino secundário.

Pretendemos com este trabalho apresentar os resultados preliminares dos estudos taxonómicos 
e tafonómicos sobre alguns dos materiais recolhidos durante as campanhas de campo, realizadas entre 
1996 e 2006. Durante esses dez anos foram recolhidos vários restos de vertebrados do Cretácico.

Começaremos por referir as investigações que têm sido realizadas na zona do Cabo Espichel 
desde o século XIX, depois serão descritas a geologia e a paleontologia da Praia das Aguncheiras e, na 
última parte, serão apresentadas as campanhas de campo desenvolvidas pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História e os resultados preliminares do estudo de alguns restos osteológicos recolhidos 
durante essas campanhas.

Breve Referência a Trabalhos Anteriores

A  área  referente  ao  presente  estudo  insere-se  na  zona  do  Cabo  Espichel.  As  primeiras 
investigações levadas a cabo nesta zona remontam ao século XIX, com os trabalhos de levantamento 
para a Carta Geológica de Portugal. H. E. Sauvage (1897, 1898) faz referência a ossos e dentes de 
dinossauros na Boca do Chapim. Mais tarde, A. F.  de Lapparent  e G. Zbyszewski  (1957) confirmam 
também a existência de restos de vários dinossauros, no mesmo local. 

Sauvage  aponta  a  descoberta  de  vestígios  de  saurópodes,  iguanodontes,  megalossauros e 
crocodilos. Por seu lado, Lapparent e Zbyzewski referem, para além dos restos de dinossauros atrás 
referidos,  dentes  e ossos  de tartarugas e crocodilos.  Dos restos  de dinossauros destacam-se os de 
carnívoro (Megalosauridae – dois fragmentos de dentes) e de alguns grupos de herbívoros (Iguanodon – 
dentes,  vértebras  caudais  e  a  extremidade  distal  de  um  fémur  direito).  De  Saurópodes (Astrodon 
(=Pleurocoelus) valdensis) – três dentes. Estes materiais encontram-se no Museu Geológico, em Lisboa.

Por informação oral, soubemos da descoberta, na Boca do Chapim, de um fragmento de uma 
mandíbula com alguns dentes de Iguanodon, que se encontra depositada no Museu de História Natural 
da Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa e ainda não foi publicada.

Foram encontrados fragmentos de um maxilar, na Boca do Chapim, por Sauvage e originalmente 
considerados como sendo de um crocodilo,  Suchosaurus girardi, (SAUVAGE, 1898); contudo, em 2007, 
H.  Buffetaut  redescreveu  estes  achados  e  atribui-os  a  Baryonyx,  com  base  nas  semelhanças  que 
apresentam com o holótipo do Baryonyx walkeri, do Barremiano inglês (BUFFETAUT, 2007). Trata-se de 
uma importante descoberta, pois alarga a distribuição geográfica deste terópode. O Baryonyx parece ter 
sido  frequente  na região  ibérica,  no  conjunto  dos  dinossauros  do  Cretácico  Inferior,  o  que pode ter 
constituído um marco biogeográfico na distribuição deste animal entre a Europa e África.

Do material  do Museu Geológico existe um dente (nº. 10),  proveniente da Boca do Chapim, 
classificado  como  sendo  de  Iguanodon;  no  entanto,  um  estudo  efectuado  revelou  que  esse  dente 
pertence a um saurópode, Cf. Pelorosaurus (FIGUEIREDO, 2000).

Também na zona do Cabo Espichel, do Jurássico Superior, foram encontrados uma vértebra e 
um dente de um Megalosaurus (CARVALHO e SANTOS, 1993 p.10).

Em termos paleontológicos, o Cabo Espichel também tem sido conhecido graças às descobertas 
de vários trilhos de dinossauros, nas décadas de 1970 e 1980. Estes trilhos encontram-se nas seguintes 
jazidas: Praia do Cavalo e Pedra da Mua, do Jurássico Superior, e Lagosteiros,  do Cretácico Inferior 
(ANTUNES, 1976, 1990; ANTUNES e MATEUS, 2003; DANTAS, 1990; CARVALHO e SANTOS, 1992 e 
1993).
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 Descrição Geológica Praia das Aguncheiras

As  camadas  estratigráficas  estudadas  pertencem  à  formação  do  Papo-Seco,  atribuída  ao 
Barremiano  Inferior  (MANUPPELLA,  1999,  et  alii,  p.54),  com  cerca  de  127  milhões  de  anos.  Esta 
formação,  com  18,5  metros  de  espessura,  caracteriza-se  por  apresentar  margas  e  argilas  siltosas, 
verdes,  com  lenhite  e  gesso.  Apresenta  intercalações  de  arenitos,  com  estratificação  horizontal 
(MANUPPELLA, 1999, et alii, p.54). A fauna desta formação é constituída por restos de dinossauros, nas 
camadas areníticas grosseiras, e invertebrados (bivalves e gastrópodes) e ostracodos, nas margas. No 
limite superior desta formação encontram-se camadas de calcário siltoso, bioturbado e com restos de 
ostreídeos (MANUPPELLA, 1999, et alii, p.54).

Esta formação encontra-se entre a formação de Areia do Mastro e a Formação da Boca do 
Chapim.  Os ambientes  de sedimentação é lagunar  e estuarino (MANUPPELLA,  1999,  et  alii,  p.54  e 
DINIS, et alii, 2006, p.774). As camadas mais antigas, junto ao mar, ainda pertencentes à Formação de 
Areia do Mastro, têm uma fácies calcária carbonatada marinha. A estas camadas sobrepõem-se arenitos 
indicadores de um ambiente estuarino, que correspondem ao início da Formação do Papo-Seco. Sobre 
estas camadas encontram-se camadas margosas,  onde se encontraram vários restos de vertebrados 
marinhos e terrestres.

As camadas iniciais, que vem desde a Boca do Chapim e terminam na entrada sul da Praia das 
Aguncheiras, onde existem duas falhas, têm uma espessura de cerca de dois metros e são constituídas 
por  calcários  marinhos,  de  cor  clara.  Situam-se  junto  do  nível  do  mar  e  são  mais  antigas  que  as 
superiores. Em termos de fauna apresentam alguns fragmentos de carapaça de tartaruga e gastrópodes, 
bem como alguns dentes de peixe. As duas primeiras camadas, com cerca de 204cm de espessura, 
revelam  um  ambiente  marinho  de  baixa  profundidade,  com  vestígios  de  animais  endobentónicos  e 
epibentónicos.  Na  primeira  camada,  com  180cm,  encontra-se  bioturbação  (marcas  de  pequenas 
perfurações feitas pelos seres endobentónicos) e fósseis de bivalves e gastrópodes, e alguns dentes de 
peixe. Na segunda camada, com apenas 24cm, encontra-se bioturbação, gastrópodes e bivalves.

Estas camadas iniciais são sobrepostas por outras duas camadas margosas e arenosas, que 
indicam ambientes  estuarinos  e lagunares,  onde podemos encontrar  restos de  madeira carbonizada. 
Destas, a camada que se sobrepõe às iniciais é formada por arenitos finos de cor amarelada, a primeira 
camada  da  formação  do  Papo-Seco  (MANUPPELLA,  1999,  et  alii,  p.54),  onde  foi  encontrado  um 
fragmento de ulna  de um pequeno dinossauro.
 

Descrição dos Trabalhos Realizados

Desde 1996 que o Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP) tem desenvolvido 
um  conjunto  de  trabalhos  de  prospecção  sistemática,  de  paleontologia,  sob  orientação  do  primeiro 
signatário, na Boca do Chapim e na Praia das Aguncheiras. Este estudo assentou em vários trabalhos em 
prospecção e escavação paleontológica, escavações e recolha de amostras sedimentares, para análise 
laboratorial.

1 – Prospecção Paleontológica

Na Praia das Aguncheiras tem sido realizada a prospecção dos sedimentos ao longo da arriba, e 
que escorrem constantemente das camadas superiores. Tem sido feito um estudo mais aprofundado das 
camadas iniciais, que assentam sobre as camadas calcárias da formação de Areia do Mastro, localizadas 
na base. Por cima destas camadas encontram-se outras, bastante margosas, que indicam um ambiente 
lagunar, onde se encontram alguns restos de vertebrados, como por exemplo fragmentos de carapaça de 
tartaruga, dentes de peixes e ictiossauros, e restos de outros répteis. Nesta camada também existem 
alguns fragmentos de madeira carbonizada.

Durante  as  prospecções,  em  alguns  locais,  encontraram-se  sedimentos  provenientes  das 
camadas superiores, o que revelou uma mistura dos elementos das várias camadas da arriba. Torna-se 
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por isso necessários ter cuidados redobrados durante o trabalho de campo, em especial na referência 
estratigráfica dos elementos recolhidos. 

2 - Escavações

Nas camadas margosas  que se sobrepõem às iniciais foram desenvolvidas escavações, uma 
vez que se verificou nos trabalhos de prospecção uma considerável ocorrência de restos osteológicos.

3 – Recolha de amostras sedimentares para análise laboratorial

Foram efectuadas  várias  recolhas  sedimentares  de  camadas  que forneceram restos  ósseos 
importantes,  para  mais  tarde  se  efectuar  um  estudo  aprofundado  da  sua  micropaleontologia  e  da 
sedimentologia.  

A Paleontologia da Praia das Aguncheiras

A jazida  paleontológica  da  Praia  das  Aguncheiras  possui  um importante  conjunto  de  restos 
paleontológicos,  constituído  por  fósseis  de  invertebrados  e  vertebrados.  Dos  invertebrados  existem 
moldes internos de bivalves, gastrópodes (géneros:  Gymnentone, Nerinea e da família Naticoidea), de 
equinodermes  (géneros:  Heteraster e  Trochotiara).  Está  também  referenciada  a  ocorrência  de 
foraminíferos e ostracodos (MANUPPELLA, 1999, et alii, pp. 52 -54).

Durante os dez anos de investigações de campo a que se reporta este trabalho, foram recolhidos 
dentes de peixe (seláceos e peixes ósseos) e répteis (tartarugas, crocodilos, ictiossauros e dinossauros). 

Descrição dos vertebrados encontrados

1 – Peixes

Os picnodontiformes eram peixes especializados, muito comuns no Cretácico, que habitaram 
nos recifes. Caracterizavam-se por terem um corpo quase circular, alongado e comprido. As barbatanas 
eram largas, com raios em forma de garrafa, sobre os flancos. Tinham um bico curto e forte e dentes 
trituradores.

Nos peixes ósseos podem existir dentes não só nas mandíbulas, como também no palato: são 
os dentes do vómer ou vomerianos. No caso dos dentes de peixe encontrados na Praia das Aguncheiras, 
a quase totalidade são dentes do vómer e são de implantação acrodonta (característica dos peixes), de 
formato circular e sub-circular, sendo muito poucos os de forma alongada.

Gnathostomata (ZITTEL 1879)
Osteichthyes (HUXLEY 1880)

Pycnodontiformes (BERG 1937)
Pycnodontidae (AGASSIZ 1833)

Cf. Coelodus sp. (HAECKEL 1856)

Materiais:
Vários dentes do vómer.
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Fig. 1 – Dentes do vómer, de peixes da Praia das Aguncheiras.

2 – Répteis
2.1 – Tartarugas (Anapsídeos)

As tartarugas apareceram no Triásico e caracterizam-se por terem desenvolvido uma carapaça, 
constituída por uma parte ventral plana e outra dorsal convexa. A carapaça dorsal está formada por cinco 
séries de placas: dorsais, neurais, costais, distais e pigais. As encontradas na Praia das Aguncheiras são 
fragmentos de placas costais.

Testudines (BATSCH 1788)
Cf. Pleurodira (COPE 1865)

Materiais:
Vários fragmentos de carapaça.

2.2 – Diapsídeios (crocodilos, ictiossauros e dinossauros) 
Crocodilos

Os crocodilos são os únicos arcossauros que conseguiram sobreviver  até aos dias de hoje. 
Apareceram no Triásico, tendo desenvolvido formas terrestres e marinhas. Estas últimas extinguiram-se 
no final  do Cretácico. Os dentes dos crocodilos,  de implantação tecodonte, são cónicos e de secção 
redonda. No ano de 2003, foi encontrado nas arribas da Praia das Aguncheiras um dente de crocodilo.

Archosauromorpha (HUENE 1946)
Archosauria (COPE 1869)

Suchia (KREBS 1974)
Crocodylomorpha (WALKER 1970)

Crocodylia (OWEN 1842)

Materiais:
Um dente.
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Ictiossauros

Os Ictiossauros eram répteis marinhos, mais especializados, que se alimentavam de peixes e, 
provavelmente, também de cefalópodes. Desenvolveram um corpo fusiforme, de forma hidrodinâmica, 
semelhante a um peixe (daí o seu nome: ictiossauro = peixe réptil). A sua forma permitia-lhes serem 
rápidos e estar totalmente adaptados à vida nos mares, sem nenhum contacto com a terra firme. Eram 
muito comuns nos mares do Mesozóico e tinham uma vida pelágica, semelhante à dos actuais golfinhos. 
Frequentavam tanto os mares como os estuários e as lagoas, com ligação ao mar. 

Ichthyopterygia (OWEN 1840)
Ichthyosauria (BLAINVILLE 1835)

Ichthyosauridae (DE LA BECHE & CONYBEARE 1821)
Cf. Icthyosaurus sp (DE LA BECHE & CONYBEARE 1821)

Materiais: 
Cinco dentes.
 
Nos anos de 2003, 2005 e 2006 (CPGP.1.03.1, CPGP.1.03.7, CPGP.1.05.15,  CPGP.1.06.1  e 

CPGP.1.06.72) foram encontrados cinco dentes isolados de forma cónica, ligeiramente curva, de coroas 
afiladas, pontiagudas e com estrias finas e caneluras, e de secção subcircular. Apresentam uma canelura 
vincada, que contorna o dente. Assemelham-se aos dos ictiosauros pela forma, pela presença e forma 
das estrias e ainda pela canelura.

                                                             

Fig. 2 – Dentes de Icthyosaurus sp. (CPGP.1.06.1 e CPGP.1.06.72)

Dinossauros

Os dinossauros apareceram no Triásico Superior, há cerca de 228 milhões de anos. A origem 
dos dinossauros está num grupo de répteis que apareceu no final da Era Paleozóica, os arcossauros. 
Eram  um  sub-grupo  dos  répteis  diapsídeos.  Taxonomicamente  estes  arcossauros  dividem-se  em 
arcossauros primitivos e arcossauros ornitodrisianos. É a estes últimos que pertencem os dinossauros e 
os seus antepassados directos.

Os  dinossauros  eram  animais  unicamente  terrestres  e,  ao  longo  da  sua  evolução,  foram 
ocupando todos os nichos emersos do Mesozóico. Desenvolveram formas herbívoras e carnívoras, que 
originaram espécies adaptadas aos diferentes meios em que viviam. A classificação dos dinossauros tem 
por base a estrutura da cintura pélvica; uns tinham-na idêntica à dos répteis, os saurísquios, enquanto 
noutros  esta  era  idêntica  à  das  aves,  os  ornitísquios.  São  estes  os  dois  principais  táxones  de 
dinossauros.
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Dinosauria (OWEN 1842)
Ornithischia (SEELEY 1888)
Ornitopoda (MARSH 1881)

Iguanodontia (DOLLO 1888)
Camptosauridae (MARSH 1885)

Cf. Camptosaurus sp. (MARSH 1885)

Materiais:
Fragmento esquerdo de um maxilar, com quatro dentes (CPGP.1.99.7). Tem dois dentes do tipo 

molar, de secção rectangular, com uma crista na parte labial, no sentido vertical do dente. Na zona labial 
do  maxilar  apresenta  três  forâmenes  de  inserção  muscular.  Este  fóssil,  entretanto  já  publicado  por 
Octávio Mateus, apresenta características basais dos iguanodontídeos e os dentículos da maxila diferem 
do  Iguanodon  ou  de  outros  Iguanodontidea,  porque  não  mostram  mamilos  (MATEUS,  2007). 
Comprimento máximo:  9,2 cm

Fig. 3 – Vista labial do fragmento do maxilar de cf.  Camptosaurus; e localização na reconstituição de um crânio 
(CPGP.1.99.7)

Dinosauria (OWEN 1842)
Ornithischia (SEELEY 1888)
Ornitopoda (MARSH 1881)

Iguanodontia (DOLLO 1888)
Iguanodontidae (BONAPARTE 1850)

Iguanodon sp. (MANTELL 1825)
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Materiais:
Um dente do tipo molar, de secção rectangular. Apresenta, na parte lingual um sulco ao longo do 

dente e estrias finas. Na parte bocal é liso. (CPGP.1.01.2). 

Fig. 4 – Vista labial do dente CPGP.1.01.2.

Dinosauria (OWEN 1842)
Ornithischia (SEELEY 1888)
Ornitopoda (MARSH 1881)

Ornitopoda indet.

Fragmento da parte bocal de um dente (CPGP.1.03.1) e parte ventral de uma vértebra caudal 
posterior (CPGP.1.06.3). Trata-se de materiais muito fragmentados, que apresentam características dos 
ornitópodes,  mas  aos  quais  ainda  não  é  possível  atribuir  uma  classificação  mais  específica.  Estes 
materiais ainda não estão totalmente estudados, pelo que futuros trabalhos de gabinete poderão trazer 
novos dados. Medida máxima da vértebra: 11 cm.

Fig. 5 – Fragmento de vértebra (CPGP.1.06.3), fotografia de Hugo Machado
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Dinosauria (OWEN 1842)
Saurischia (SEELEY 1888)
Theropoda (MARSH 1881)

Tetanurae (GAUTHIER 1986)
Coelurosauria (HUENE 1914)
Maniraptora (GAUTHIER 1986)

Dromaeosauridae (COLBERT AND RUSSELL 1969)
Dromaeosauridae indet. 

Materiais:
Fragmento distal de ulna e um carpo. 

O fragmento de ulna foi encontrado nas camadas de calcário margoso, na base da plataforma 
delimitada por duas falhas, a sul da Praia das Aguncheiras. O carpo, foi encontrado nas arribas a norte da 
praia,  sem  contexto  estratigráfico.  O  úmero  é  proveniente  das  camadas  margosas  da  Praia  das 
Aguncheiras, que assentam nas camadas calcárias de base.

A ulna tem o número de inventário CPGP.1.99.4. Trata-se de um fragmento distal de ulna direita; 
apresenta a epífise distal completa e parte da zona mesial. A epífise distal é alargada e relativamente 
espalmada com o côndilo dorsal relativamente pronunciado e localizado a cerca de dois terços da sua 
largura. O sulco radial é pequeno. A secção da diáfice é arredondada. Apresenta também uma fractura na 
zona entre a diáfice e a epífice, que parece ter sido feita em vida, pois há uma regeneração óssea na 
parte mesial desta zona. Medida máxima: 106,1 mm.

O Carpo tem o número de inventário  CPGP.1.00.1. Está completo e é um carpo ulnar inteiro. 
Medida máxima: 26,1 mm.

Fig. 6 – Carpo (esquerdo) – CPGP.1.00.1 – e fargmento de ulna (direita); CPGP.1.99.4.

Dinosauria (OWEN 1842)
Saurischia (SEELEY 1888)
Theropoda (MARSH 1881)

Tetanurae (GAUTHIER 1986)
Coelurosauria (HUENE 1914)
Maniraptora (GAUTHIER 1986)

Dromaeosauridae (COLBERT AND RUSSELL 1969)
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Cf. Dromaeosauridae (COLBERT AND RUSSELL 1969)

Materiais:
Vértebra cervical(?) e úmero.

Fragmento de úmero esquerdo (nº:  CPGP.1.05.1). Este úmero tem secção oval e apresenta a 
epífise proximal mais larga que a parte mesial. A epfise proximal está deteriorada, sem a extremidade 
(apresenta apenas uma pequena parte da zona basal da intumescência,  a face bicipital e não tem a 
cabeça do úmero). Não tem a epífise distal. Medida máxima: 49.5 mm.

Fig. 7 – Vista craniana do úmero CPGP.1.05.1.

Dinosauria (OWEN 1842)
Saurischia (SEELEY 1888)
Theropoda (MARSH 1881)

Tetanurae (GAUTHIER 1986)
Tetanurae indet.

Materiais:
Um dente e um fragmento de dente.

 
Durante  os  trabalhos  de  campo foram recolhidos  dois  dentes  (um fragmento  e  um 

inteiro). Estes dentes têm a cora pontiaguda, as arestas serrilhadas e de secção oval espalmada. 
Durante estes trabalhos foram também recolhidos vários fragmentos de ossos de vertebrados 

indeterminados que, pelo seu grau de fragmentação não foi possível atribuir um táxon mais específico. 
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Conclusão

A Praia das Aguncheiras apresenta, ao longo de uma sequência sedimentar com  cerca de 60 
metros  de  altura,  vários  tipos  de  ambientes  do  Cretácico  Inferior:  ambientes  marinhos,  lagunares, 
lacustres e terrestres, registados nas diferentes camadas estratigráficas da arriba.

O presente artigo é ainda uma abordagem incompleta de todos os trabalhos de paleontologia 
realizados  pelo Centro  Português  de  Geo-História  e Pré-História,  na  zona do  Cabo  Espichel  e,  em 
especial, na Praia das Aguncheiras. Ainda estão por concluir alguns trabalhos de gabinete e laboratório, 
sobre os materiais recolhidos nas diversas campanhas de campo desenvolvidas desde 1998.

No entanto, apesar do carácter ainda preliminar deste artigo, pode concluir-se que a 
Praia  das  Aguncheiras  é  um  pólo  importante  para  o  conhecimento  dos  vertebrados  do  Cretácico 
português, destacando-se a descoberta, agora publicada, de alguns dinossauros e dos ictiossauros, os 
primeiros do Cretácico português.

Os trabalhos de paleontologia acima referidos  representam a continuidade  de uma equipa em 
permante em campo,  desde 1998,  por um lado – o  que é inédito naquela zona –,  e por outro,  uma 
contribuição para um conhecimento mais aprofundado das espécies de vertebrados fósseis do Cretácico, 
que viveram onde é hoje a Praia das Aguncheiras, mas também no restante território nacional.

É  importante  salientar  que com estes  trabalhos  se  conseguiu  também uma salvaguarda  de 
património natural,  quer dos “caçadores de fósseis”  quer  da acção destruidora dos agentes naturais. 
Assim, a comunidade científica tem à sua disposição uma colecção de vertebrados fósseis com grandes 
potencialidades, tanto para a investigação como para a divulgação patrimonial.

Pode ainda dizer-se que o património paleontológico da zona do Cabo Espichel (Pedra da Mua, 
Lagosteiros,  Boca do  Chapim e  agora  a  Praia  das  Agunccheiras)  é  importante  não  apenas  a  nível 
nacional,  mas  também  internacional.  São  de  destacar  as  várias  referências  em  várias  publicações 
estrangeiras aos vestígios (em especial aos de dinossauros) daquela zona. A publicação deste artigo visa 
contribuir para uma maior divulgação deste bem natural que é a zona do Cabo Espichel, quer nos meios 
científicos, quer no público em geral.
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