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RESUMO 

No presente trabalho, noticiam-se vestigios de plataforma de abrasao ma
rinha no Alto de Leiao (Pac;o de Arcos), que pela sua cota (150 m), devera ser 
considerada como calabriana. A sua superficie dispersam-se pequenos seixos, 
alguns deles talhados intencionalmente e posteriormente rolados pelo mar, os quais 
sao integraveis no estadio I da « Pebble Culture» marroquina. 

Do ponto de vista geologico, de acordo com os estudos de alguns autores, 
podemos considerar a estac;ao agora estudada como contemporanea do segundo 
cicIo calabriano, ja na sua fase regressiva. E pois a mais antiga estac;ao paleo Ii
tica dada a conhecer ate ao presente em Portugal. 

RESUME 

Le present travail concerne l'existence de vestiges d'une plate-forme d'abra
sion marine a Alto de Leiao (Pac;o de Arcos), qui par sa valeur altimetrique 
( 150 m), peut etre consideree comme calabrienne. Parmi les pauvres caiIIoutis, 
parsemes a la surface de cette plate-forme, nous avons recueiIIi un assez grand 
nombre de pieces taillees ulterieurement roulees, dont l'ensemble est comparable 
au stade I de la « Pebble Culture» du Maroc atlantique. D'apres les recentes 
etudes de quelques chercheurs, nous considerons cette station paleolitique comme 
etant contemporaine de la 2 erne phase regressive de la mer calabrienne. C'est done 
la plus ancienne de toutes les publiees jusqu'a present au Po~tugal. 

No decurso de prospec90es arqueol6gicas que desde ha anos 
temos realizado na area dos concelhos de Oeiras e Cascais, locali
zamos vestigios de antiga praia elevada calabriana, a 150 m de alti
tude, na qual se recolheram industrias liticas roladas, pertencen-
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centes a «Pebble Culture», que podemos considerar desde hi como 
as mais antigas ate agora descritas em Portugal (1). 

A area em questao e ocupada por plataforma agricultada, 
de 100 m de comprimento por 50 m de largura, a cerca de 170 m 
do v. g. de S. Miguel (173 m). A estrada de Leceia atravessa esta 
zona, indo entroncar com a que pelo interior liga Oeiras a Sintra. 

Os depositos da praia antiga, sao representados no local por 
pequenos seixos achatados muito rolados e ferritisados, quase 
exc1usivamente de quartzito, havendo contudo alguns de quartzo 
e rochas jaspoides, muito dispersos sobre 0 manto basaltico aflo
rante. Falha de orienta9ao noroeste-sudeste, localizada a cerca de 
1 km, atingiu os calcarios cretacicos, os quais se desenvolvem a 
sudoeste. 0 local dista do mar, em linha recta, perto de 4,5 km; 
nesse espa90, observam-se vestigios doutras plataformas mari
nhas a mesma altitude e a outras, mais baixas, desenvolvendo-se 
paralelamente a costa, que representam niveis c1assicos das trans
gressoes quaternarias mais recentes. Assim, a extensa plataforma 
de Porto Salvo, podera ser contemporanea do Siliciano I, dadas as 
altitudes que ai se observam, a volta dos 100 m; as transgressoes 
posteriores, correspondem plataformas menos extensas e mais 
recortadas. 

* 
* * 

Facto da maior importancia, divulgado pela primeira vez entre 
nos, e a existencia de seixos talhados, da «Pebble Culture», como 
parte integrante de deposito calabriano ou do que dele resta. Com 
efeito, parte da industria litica, apresenta-se muito rolada, de colo
ra9ao uniforme acastanhada (devida a impregna9ao de oxidos de 
ferro do manto basaltico aflorante), semelhante ados seixos intactos 
do deposito, factos que confirmam ser esta industria litica con
temporanea deste, ou ainda mais antiga do que ele. 
De resto, tal facto foi ja comprovado pelosautores do pre
sente trabalho, juntamente com G. Zbyszewski, que em locais 
diferentes, puderam observar industrias liticas «in situ» em depo-

(1) G. ZBYSZEWSKI e O. FERREIRA (1979) noticiaram 0 aparecimento de pe
-~as atribuidas it «Pebble Culture» na superficie de planalto pliocenico que se de
senvolve a 130-140 m acima do rio Tejo, na regiao a E de Vale de Cavalos. 
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sitos mais abundantes doutras praias calabrianas do litoral ocidental. 
A area foi ocupada, posteriormente ao Calabriano, como mostram 
as pe~as pertencentes a «Pebble Culture», apenas eolizadas e ainda 
as de otltras industrias, de silex e basalto, sem rolamento, de tipo 
Acheulense, Mustierense e posteriores. 

o quadro apresentado, baseia-se na tipologia proposta por 
P. BmERsoN (1961, 1966) no que se ref ere a localiza~ao do talhe 
(numa extremidade, de angulo ou em bordo lateral) e ao seu tipo 
(uni, bi e muldireccional); a designa~ao utilizada para os instru
mentos figurados nas estampas,e tambem a daquele autor. Aquela 
c1assifica~ao, meramente morfol6gica, acrescentamos outro factor, 
que consideramos muito importante, correspondente a variabili
lidade do angulo de levantamento das lascas (sub-horizontal e 
subvertical), pois ele, traduzindo a tecnica de lascamento, define a 
fun~ao especifica do instrumento - como raspador, nos casos de 
lascamento sub-horizontal,. ou como raspadeira, nos casos de las
camento subvertical (2). 

o material pertencente a «Pebble Culture», a seguir discri
minado, corresponde a duas series sucessivas, definidas pelo aspecto 
fisico dos artefactos: uma, mais antiga, constituida por 58 exem
plares fortemente rolados, sendo 56 de quartzito e 2 de quartzo; 
outra, mais recente, representada por 175 pe~as mais ou menos 
eolizadas, sendo 167 de quartzito, 3 de quartzo e 5 de rochas jas
p6ides. 

Da consulta do quadro a seguirapresentado, pode conc1uir-se 
que 0 talhe unidireccional e prevalecente em ambas as series, com 
especial incidencia nos seixos talhados na extremidade (serie I 
- 88,2 %; serie II - 93,3 %); a convergencia destes dois facto
res, a exemplo de outras esta~oes portuguesas actualmente em 
estudo e esta~oes africanas, caracteriza a fase mais arcaica da«Peb
ble Culture». 0 talhe unidireccional, num angulo ou num bordo 
lateral, tniduz ja evolu~ao tipol6gica que se expressa pelo aumento 
da parte activa do utensilio. Assim,o talhe de angulo pode ser con
siderado como fase de evolu~ao tipol6gica entre 0 talhe de uma 

(j) Raspadeira e raspador designam actualmente 0 mesmo instrumento; 
na terminologia pre-historica representam instrumentos morfologicamente dife
rentes. 



QUADRO TIPOL6GICO s. I s. II 

1. 1'alhe rtuma extremidade 34 (58,60 %) 105 (6 %) 

1 1 - T d t lh / unidireccional 30 (88,2 %) 98 (93, 3%) 
· IpO e a e ~ bOd ° • I 4(11,8 %) 7(6,7%) 1 lfeCClOna 

sub-horizontal . 21 (61,8 0/0) 35(33,3%) 

1.2-Angulo de talhe(subvertical 13 (38,2 %) 62(59%) 

com ambos os talhes 0(0 %) 8(7,6%) 

2. Talhe de angulo 8 (13,8%) 16(9,1 %) 

2 1 - T d t lh / unidireccional 5 (62,5 %) 16(100%) 
· IpO e a e"b·d· . I 3 (37,5%) . 0 (0 %) 1 IrecclOna 

~ /sub-horizontal 7 (87,5 %) 6 (37,5 %) 
2.2-Angulo de talhe", subvertical 1 (12,5 %) 10 (62,5 %) 

com ambos os talhes 0(0 %) 0(0 % ) 

3. Talhe num bordo lateral 14 (24,1 %) 42(24%) 

3 1 - T d t lh / unidireccional 10(71,4%) 31 (73;8%) 
· IpO e a e"bodo 

° 1 4 (28,6 0/0) 11 (26,2 0/0) 1 lfecClOna 

/ sub-horizontal 5(35,7%) 12(28,6%) 
3.2-Angulo de talhe"", subvertical 9 (64,3 %) 19(45,2%) 

com ambos os tallies 0(0 %) 11 (26,2 %) 

4. Diversos 2(3,4%) 12(6,9 %) . 

4.1 - Talhe multidireccional 2(100%) 10(83,3%) 

4.2 - Ortolitos 0(0 %) 2(16,7%) 

Nota - Nas pe9as que apresentam duas patinas, nao consideradas para efeitos estatisticos, 
9 sao predominantemente de talhe sub-horizontal e 7 de talhe subvertical. Dos dois talhes, 0 

mais antigo e, em geral, 0 sub-horizontal. 
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extremidade e 0 talhe de urn bordo lateral, traduzindo a procura 
do aproveitamento de urn bordo maior do seixo, ou seia, melhor 
rendimento deste. 0 facto de ser uma fase ou estadio de transi9ao, 
explica a fraca expressao numerica dele (serie 1- 13,8%; serie II 
-9,1 %). 

o talhe de urn bordo lateral representa, dentro do contexto da 
«Pebble Culture» forma evoluida, como atras ja se anteviu. Com 
efeito, 0 gume num bordo lateral, segundo 0 eixo maior do instru
mento, eramais eficiente do que os dois anteriores, para a fun9ao 
de raspador, que iulgamos ser a mais propicia a estes utensilios, 
por ser aquela que mais racionaImente aproveitava as caracteris~ 
ticas morfometricas do seixo. 

Finalmente, verifica-se que a serie II mantem a predominan
cia do talhe numa extremidade sobre 0 talhe lateral, tal como se 
tinha constatado na serie I, apesar de ser posterior. 0 facto explica
-se pela evolu9ao extremamente lenta da «Pebble Culture», a que 
tambem nao foram alheias as limita90es impostas peIa natureza, 
dimensoes e formato do material. 

* 
* * 

Os dados e conclusoes que apresentamos sao baseados, con
forme referimos, em esquemase defini90es precisas, elaboradas 
a fim de permitir uma nomenclatura universal para as industias 
integradas no contexte da «Pebble Culture». Eis os conceitos mais 
gerais quanto ao tipo de talhe dos seixos: 

Fractura simples-Os seixos com fracturas simples, apelidados 
prudentemente por P. BIBERSON (1961) por «galets a fractures 
simples», aos quais anos antes C. R. LOWE (1952) fazia correspon
der tres grupos - os «hemiliths» (fractura segundo 0 eixo menor 
do seixo); os «plagioliths» (fractura na diagonal ao eixo maior 
do seixo); e os «ortoliths» (fractura segundo 0 eixo maior de seixo), 
sao frequentes nas esta90es de «Pebble Culture» africanas, desde 
as do Uganda ate aquelas que se situam no deserto do Sahara e 
mesmo no Maghreb. Para alem da esquematiza9ao destes tres tipos 
de [racturas iniciais, feita pelo autor sul-africano acima referido, 

\. 
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outros tipos foram tambem por ele individualizados, sendo poste
riormente referidos por P. BmERSON (1966). Devemos mencionar 
que a «fractura simples» pode ter varias origens. A primeira, ainda 
hoje aceite por alguns pre-historiadores, corresponde a fragmen
tayao de seixos por aCyoes medi.nicas naturais, tais como fracturas 
termicas e choques produzidos pelas vagas, facilitados por c1iva
gens de rocha. Os fragmentos assim produzidos, seriam depois 
aproveitados pelo homem pre-historico, sobretudo como raspa
dores. A segunda hipotese aponta para 0 lascamento intenciomal 
de tais seixos produzido por pancada violenta de percutor activo, 
sobre 0 seixo, 0 qual era apoiado num percutor passivo-a bi
gorna; dificH e de saber qual das duas hipoteses prevalecia, dado 
serem ambas possiveis. 

Talhe unidireccional- Este tipo de talhe representa inequi
vocamente a forma mais primitiva de trabalho humano, marcando 
assim 0 inicio de longa evoluyao que nunca mais pararia. Esta 
expressou-se, de inicio, pelo aumento da parte activa do instru
mento, ao serem efectuados mUltiplos talhes, de forma paralela 
e sobretudo justaposta. Dai a nossa convicyao de serem as indus
trias microlusitanianas (3) essencialmente constituidas por raspa
dores genuinos, ;nao so aptos para esta funyao mas, tambem, 
para a de afiar chuyos de madeira, utilizados na caya. No entanto, 
o talhe unidireccional perdurou ao longo da Pre-Historia portu
guesa, tal como aconteceu nas regioes africanas do Maghreb, de 
onde esta industria e originaria, segundo pensamos. 

Talhe bidireccional - Este tipo de talhe e indicador 
de apreciavel destreza de maos e de apuramento da tecnica, 
pois dele resultava um gume duplamente afiado. De facto, a obten
yao de tais utensilios produzir-se-ia em dois momentos: no pri
meiro procedia-se ao levantamento, numa so face, de uma serie 
de lascas justapostas, resultando dai uma peya de lascamento uni
direccional,com gume rectilineo, semelhante as obtidas pelo pro
cesso anteriormente referido. Seguidamente, esta seria virada ao 

(B) « Lusitaniano» e «Microlusitaniano », foram as designa90es utilizadas 
por H. BREUlL e G. ZBYSZEWSKI (1946) na caracteriza9ao da «Pebble Culture» 
portuguesa. 
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ao contnirio e, a partir do mesmo gume, trabalhada por outros 
lascamentos, produzindo-se assim uma pe<;a bidireccional, com 
aresta em ziguezague, devida ao levantamento alternado de lascas. 
Estava-se, portanto, na presen<;a de urn gume apresentando 0 prin
cipio . da serrilha, muito mais eficaz do que 0 gume simplesmente 
rectilineo. 

Talhe multidireccional - Este tipo de talhe implicava sucessao 
de levantamentos de lascas, sem direcvao definida. 0 resultado 
desta tecnica era a obtenvao,como produto final, de diversos tipos 
de utensilios; tais como os discos, os poliedros e em fase mais 
avanvada, os esfer6ides e as «bolas», possivelmente utilizadas 
como armas de arremesso na pnitica da cava. Sao ainda de consi
derar os raspadores de forma piramidal e bipiramidal, raros na 
«Pebble Culture» portuguesa. 

* 
* * 

Ap6s a descrivao sumaria dos tipos de talhe que constituem 
hoje a nomenclatura internacional, chegou 0 momenta de corre
lacionarmos 0 local agora estudado e a sua industria Utica, 
com outros, existentes na Europa ocidental e, em especial, com os 
do Norte de Africa. Nas comparavoes com estes ultimos, teremos 
de admitir forvosamente a transposivao da «Pebble Culture» de urn 
continente para 0 outro. Com efeito, e hoje considerado facto 
aceite por muitos ge6logos e pre-historiadores, que 0 homem pre
-hist6rico tenha transposto 0 espavo que separa os dois continen
tes, seguindo pelo menos duas vias (ALIMEN, 1975); a que menor 
influencia teve no que se refere a Portugal teria sido a passagem 
do istmo Siculo-Tunisino. Seguindo esta via, os grupos hunianos 
portadores da «Pebble Culture», teriam deixado 0 continente 
africano na Tunisia, mais precimmenie na zona de Cabo Born. 
A transposivao da fossa tunisina, ou Canal da SiCilia, traduzir-se-ia 
por urn longo percurso de aproximadamente 150 km, torneando 
o «Banco da Aventura» eo «Banco Medina», atingindo-se final
mente a costa ocidental da Sicilia, numa zona compreendida entre 
Marsala e Agrigento, tal como parece comprovar a estavao cala
brian a de Faro Rosello,perto de Realmonte (BIANCHINI, 1969). 
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No entanto, e 0 Istmo Hispano-Marroquino que, quer pela 
sua posic;ao geognifica, quer pela curta distancia que separa os 
dois continentes (cerca de 15 km), maior importancia teni tido na 
migrac;ao de populac;oes africanas para a Europa ocidental. De 
salientar 0 facto desta pequena distancia, medida a partir de Tan
ger a Tarifa, poder ter sido ainda mais curta em epocas do Qua
termirio antigo, se considerarmos as plataformas submarinas dos 
dois continentes, certamente em fase de emersao parcial nos perio
dos de maximos regressivos atingidos nas epocas glaciares. Nestas, 
em particular durante 0 «Wurm», tera havido forte erosao dos 
fundos submarinos, sendo assim licito admitir, independentemente 
das varia90es eustaticas negativas, produzidas no Quaternario 
antigo que as cotas batimetricas existentes nesta epoca, no Istmo, 
fossem de qualquer modo de valor inferior. 

A passagem de urn continente para 0 outro, segundo H. Au
MEN (1975), teria tido inicio, como atras se disse, na costa marro
quina perto de Tanger, encurvando seguidamente para 0 Atlan
tico, em direcc;ao da cadeia montanhosa - 0 «Ridge» de G. Kel
ling e D. J. Stanley, que efectuaram estudos batimetricos naquela 
zona em 1972. Em seguida, encurvaria para Espanha, entrando no 
continente europeu em local proximo de Tarifa. A permanencia, em 
territorio espanhol, dos portadores da «Pebble Culture», e con
firmada por varias estac;oes, todas localizadas no suI do Pais, mar
cando como que trilhos seguidos pelos grupos humanos. Assim, 
para leste, encontramos a estac;ao de Cullar de Baza I, datada de 
1 M. a., que podera indicar 0 caminho daqueles que, pouco depois, 
haveriam de chegar a Vallonet, no suI de Franc;a (LUMLEY et aI., 1963). 
Para norte de Tarifa, encontramos a estac;ao de Carmona, perto de 
Sevilha, onde foram recolhidas algumas pe9as (BORDES e VIGUIER, 
1969). Na opiniao destes autores, deverao pertencer a fase ja evo
luida da «Pebble Culture». FinaImente, para oeste, encontramos 
a esta9ao de El Aculedero, sobranceira a Cadis e datada do Vila
franquiano superior. Nela foi recolhido material identico ao nosso 
«microlusitaniano», talhado em seixos achatados de secc;ao elipsoi
dal, englobados em areia argilosa avermelhada. Esta esta9ao marca 
o caminho, independentemente de poder ser mais moderna, daque
les que, seguindo ao longo da costa, chegaram pela primeira vez 
ao territorio que e hoie Portugal. Continuando a sua marcha, dei-
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xaram 0 seu testemunho na estayao calabriana do Mirouyo (ainda 
inedita), na costa ocidental algarvia; outros vestigios existem a 
norte, entre os quais se conta 0 local agora estudado. 

* * 
* 

o material Utico do Alto de Leiao, devera correlacionar-se 
com a fase I da «Pebble Culture», das quatro definidas por ·P. BI
BERSON (1961) para 0 Marrocos atlantico, sendo por conseguinte 
conforme salientamos no inicio deste trabalho, 0 testemunho 
segura mais antigo de actividade humana divulgado ate ao pre
sente em Portugal. Esta verificayao baseia-se nas conc1usoes cons
tantes do quadro estatistico,depois de comparadas com jazidas 
como as de Tardiguet-er-Rahla, Oued Mda, e Arbaoua (LECOIN
TRE, 1952; BIBERSON, 1957, 1961). 

Considerando a correlayao no aspecto geologico, devemos ter 
em conta 0 estabelecido por G. Choubert em varios trabalhos, 
entre as fases continentais e marinhas quaternarias marroquinas 
e as respectivas industrias paleoliticas. Por ora, realyaremos somente 
o facto de ja em 1958, G. ZBYSZEWSKI ter definido tres fases suces
sivas de oscilayoes eustaticas calabrianas no nosso Pais, as quais 
eram ao tempo inc1uidas ainda no Pliocenico; assim, haveria uma 
primeira fase aos 180-190 metros, segunda fase aos 150-160 metros 
e finalmente terceira fase aos 115-130 metros; modernamente, a 
existencia de tres cic10s calabrianos, esta praticamente consagrada. 
Nao contando com osefeitos de possivel tectonica quaternaria, pra
ticamente por estudar em Portugal, atribuimos 0 Alto de Leiao 
a segunda fase daquele autor. Mais precisamente, dado 0 facto 
de se verificar uma maior concentrayao dos vestigios do depo
sito junto a quebra de terreno, que delimita a area que se encontra 
imediatamente acima da plataforma de Porto Salvo, atribuida ao 
Siciliano I, pensamos poder tratar-se de vestigios do episodio 
final regressivo desta segunda fase. 

Outros restos daquilo que seria 0 litoral portugues no Qua
ternario mais antigo, revelando industrias roladas «in situ», encon
tram-se, como atras dissemos, em fase adiantada de estudos geo
logicos e arqueologicos. Pensamos que as informayoes forne-

! ,. 
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cidas por estacoes como estas, conducentes a reinterpreta
tacao de depositos desde ha muito considerados como plioce
nicos, so evidencia 0 valor do tabalho em comum que deveria 
existir entre geologos e pre-historiadores, indispensavel ao conhe
cimento das condicoes e extensao dos primeiros povoamentos 
humanos processados nesta finisterra da Europa e das suas rela
coes com os equivalentes, noutras partes dos continentes europeu 
e africano. 

Terminamos com uma palavra de homenagem ao Doutor 
G. Zbyszewski nosso Mestre e Amigo, a quem devemos tantos ensi
namentos de Geologia e Pre-Historia e a quem a Geologia e a 
Pre-Historia portuguesas tanto devem. 
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LEGENDA DAS ESTAMPAS 

Est. 1 - Talhe 1II1idireccionai numa extremidade. Todas as pe<;as figuradas pertencem 
a serie I, excepto a n.O 7. 

Est. 2 - . Talhe de angulo: lInidireccional (n ° 10) e bidirecciollal (n.o 9 ell). Todas 
as pe<;as figuradas pertencem a serie I. 

Est. 3 - Talhe unidireccional num bordo lateral (n. ° 12, 13, 14, 15 e 18). Pertencem 
a serie I as pe<;as n.O 13,14 e 18; a serie II a pe<;a nO 12; a pe<;a n.O 15 
apresenta trabalhos de duas epocas, evidenciandc-se 0 mais moderno em 
todo 0 bordo esquerdo da pe<;a e 0 mais antigo, menos nitidamente, na 
metade superior do bordo direito. 
Tallie multidireccional- disco realizado por levantamentos centripetos a 
partir da periferia do seixo original (n.o 16); Serie II. 
Ortolito, transformado em raspador por retoques marginais (n.o 17); 
Serie II. 
Raspador c6ncavo-convexo realizado por lascamento sub-horizontal e 

. subvertical (n.o 19). 

Est. 4 - Pormenor do gume fortemente rolado do raspador do angulo da Est. II, 
n.o. 10, realizado por talhes unidireccionais justapostos. 

NOTA - Todas as figuras estao a escala natural, excepto a da Est. IV. 
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\ 



ESTAMPA IV 




