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O sítio arqueológico do Cabeço dos Mouros foi identificado numa visita casual à área de Arruda dos 
Pisões, tendo-se observado à superfície abundante material lítico talhado, quase exclusivamente em 
sílex, de onde se destacam esboços de pontas de seta, pequenas lascas e esquírolas de adelgaça-
mento bifacial, suportes brutos, lascas de preparação e elementos termo-fracturados. Foi, neste âmbito, 
interpretado como uma oficina de talhe de pontas de seta, de cronologia calcolítica, incluída numa 
área onde se conhecem variados contextos semelhantes, com destaque para os vários loci dos sítios de 
Arneiro e Passal. Dado o elevado grau de perturbação registado no sítio, inviabilizando quaisquer pre-
tensas análises mais pormenorizadas, serve este trabalho para apresentar um novo sítio arqueológico, 
enquadrando-o no seu contexto cronológico e funcional, no quadro do Calcolítico da Estremadura.

The archaeological site of Cabeço dos Mouros was identified during an occasional visit to the area 
of Arruda dos Pisões. It was observed abundant knapped lithic material on the surface, mostly using 
flint, in which we highlight a set of arrowhead preforms, bifacial thinning small flakes and chips, rough 
blanks, preparation flakes and thermo-fractured elements. It was, in this context, interpreted as an 
arrowhead workshop, of Chalcolithic age, inlcuded in an area where various similar contexts are 
known, with emphasis on the several loci of the sites of Arneiro and Passal. Due to the high level of 
disturbance registered on the site, preventing any alleged further analysis, this paper has the intent to 
present this new archeological site, including it in its chronological and functional context, in the frame-
work of the Chalcolithic communities of Estremadura.

O sítio calcolítico de Cabeço 
dos Mouros: identificação de uma nova 
oficina de talhe de pontas de seta na área  
de Arruda dos Pisões (Rio Maior, Portugal)

1. Introdução

A área de Rio Maior é largamente conhecida 
na comunidade científica pela ocorrência abun-
dante de nódulos siliciosos nos seus depósitos ter-

ciários, circunstância que concorre para a favo-
rável instalação de comunidades paleo-huma-
nas nesta região desde o final do Plistocénico. 
Na área específica da bacia de Arruda dos 
Pisões (excluindo, neste contexto, áreas limítrofes 
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e igualmente importantes como Azinheira ou o 
canhão das Bocas), registam-se ocupações que 
se estendem por uma longa diacronia cronoló-
gica, desde o Paleolítico Médio ao Calcolítico. 
No que ao sítio de Cabeço dos Mouros diz res-
peito, e como se verá adiante, são de destacar 
os variados loci dos sítios de Arneiro e Passal, 
incluídos na área urbana de Arruda dos Pisões 
e que correspondem a oficinas de talhe calcolí-
ticas direccionadas para a produção de peças 
foliáceas (pontas de seta e dardo, punhais, 
alabardas).
Identificado durante uma visita casual à área 
por dois dos signatários (GL e CV), tendo-se 
observado abundante espólio lítico à superfí-
cie disperso por uma área circunscrita de cerca 
de 500 m2, este sítio foi interpretado à altura 
como uma oficina de talhe calcolítica voca-
cionada para a produção de pontas de seta 
(interpretação baseada na presença de esbo-
ços e fragmentos de pontas de seta, esquíro-
las de retoque, pequenas lascas resultantes de 
adelgaçamento bifacial, material de prepara-
ção e reavivamento, nódulos e lascas termo-
-fracturadas, usando sílex como suporte quase 
exclusivo).
Após comunicação desta ocorrência ao pri-
meiro signatário (MAA) e posterior visita ao 
sítio com o objectivo de inferir da sua poten-
cialidade científica, a sua interpretação fun-
cional e cronológica foi confirmada, tendo-se 
programado uma intervenção arqueológica a 
realizar no âmbito de acções de salvaguarda 
(visto o sítio se encontrar seriamente ameaçado 
por agentes erosivos e circulação de maquina-
ria agrícola).
Entretanto, e após contactos com o IGESPAR/
IP (dando notícia da identificação do sitio e 
informando sobre a intenção de efectuar son-
dagens de diagnóstico), o sítio foi gravemente 
afectado pela criação de uma pista de cross 
promovida pelo proprietário, o que implicou a 
decapagem de toda a área de dispersão de 
espólio arqueológico.
Contudo, tratando-se de um sítio inédito e de 
onde escassa informação se poderá ainda 
recolher (tendo igualmente em conta a sua 
importância relativa no contexto arqueoló-
gico em que se insere), julgou-se pertinente 
a sua divulgação, na tentativa de aclarar 
a visão sobre o povoamento calcolítico (e 
suas diversas modalidades) nesta área da 
Estremadura.

2. Localização e caracterização

Administrativamente, o sítio arqueológico encon-
tra-se no distrito de Santarém, concelho de Rio 
Maior, freguesia de Arruda dos Pisões. Situa-se 
no extremo norte de um planalto sobranceiro à 
bacia de Arruda dos Pisões, no topo da escarpa 
miocénica que bordeja a Sul aquela depressão. 
Localiza-se no cabeço onde se ergue o Vértice 
Geodésico «Engarnal», conhecido localmente 
por Cabeço dos Mouros (tendo assim rece-
bido esta designação). Posiciona-se, segundo 
a folha n.º 340 da Carta Militar de Portugal 

Fig. 1 – Localização 
do sítio arqueológico 
do Cabeço dos Mou-

ros no Extremo Oci-
dente peninsular.
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Fig. 2 – Localização 
do sítio arqueoló-
gico do Cabeço dos 
Mouros (1) na folha 
n.º 340 da Carta 
Militar de Portugal 
(esc. 1:25 000),  
com indicação dos 
sítios de Arneiro (2)  
e Passal (3).

(esc. 1:25 000), nas seguintes coordenadas UTM 
(datum Europeu 1950), medidas com GPS Gar-
min eTrex Legend, com uma precisão de 4 m: 
X: 0514123; Y: 4351378; Z: 154 m.
Ou, em coordenadas geográficas (datum WGS84): 
Lat. (N): 39º18’35,2”; Long. (W): 08º50’14,9”.
Geologicamente, implanta-se, segundo a folha 
n.º 27C da Carta Geológica de Portugal (esc. 
1:50 000), sobre as formações calcárias de San-
tarém e Almoster (Miocénico superior), sobrancei-
ras aos depósitos areníticos da Ota (Miocénico 
inferior a médio).
A consulta da base de dados Endovélico, da 
responsabilidade do IGESPAR, assim como a 
recolha de informação junto a J. Zilhão (dado 
ter realizado trabalhos nesta área), permite 
supor que se trata efectivamente de uma 
ocorrência arqueológica inédita, sendo o seu 
registo indispensável à salvaguarda desta 
informação.
O sítio arqueológico caracteriza-se pela dis-
persão de espólio arqueológico (quase exclu-
sivamente espólio lítico) numa área circuns-
crita de cerca de 500 m2, distinguível por uma 
mancha de sedimento silto-argiloso onde se 
encontram escassos clastos calcários. As carac-
terísticas deste espólio permitem definir a cro-

nologia e funcionalidade deste sítio, interpre-
tado assim como uma oficina de talhe calcolí-
tica direccionada para a produção de pontas 
de seta.
O espólio surgia maioritariamente em valas 
abertas recentemente pelos rodados de 
máquinas agrícolas e em valeiras resultantes 
da escorrência de águas pluviais. A quase ine-
xistência de espólio nas áreas onde não se regis-
tam tais perturbações permitia, à primeira vista, 
supor que se mantinha a integridade contextual 
do sítio, possivelmente com depósitos conserva-
dos in situ.
Aquando da primeira visita ao sítio por MAA, a 
totalidade do espólio visível à superfície foi reco-
lhido, acção que todavia se revelou premonitória. 
Com efeito, com a segunda visita (após contactos 
com o IGESPAR, de modo a definir zonas preferen-
ciais de sondagem) constatou-se que toda a área 
havia sido alvo de decapagem mecânica com vista 
à criação de uma pista de cross, o que eliminou 
quaisquer vestígios arqueológicos não recolhidos 
que tivessem subsistido à superfície (obliterando 
assim as evidências arqueográficas do sítio). Da 
mesma maneira, a criação de lombas e ram-
pas de salto permitiram evidenciar o escasso 
potencial estratigráfico conservado, encon-
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Fig. 3 – Localização 
do sítio arqueoló-

gico do Cabeço dos 
Mouros (1) na folha 

n.º 27C da Carta 
Geológica de Portu-
gal (esc. 1:50 000), 

com indicação dos 
sítios de Arneiro (2)  

e Passal (3).

trando-se a pouco espessa camada de super-
fície (sedimento silto-argiloso de tonalidade 
castanho-avermelhada, contendo materiais 
arqueológicos) imediatamente acima de níveis 
estéreis (sedimento argiloso de tonalidade 
vermelho-acobreada com abundantes clastos 
calcários), não se confirmando assim a suposi-
ção inicial de se preservarem depósitos in situ.

3. Espólio arqueológico

Como referido, o espólio recolhido é quase exclu-
sivamente lítico, destacando-se assim a escassez 
de cerâmica (um único elemento foi recolhido, cor-
respondendo a um pequeno fragmento incarac-
terístico de recipiente cerâmico). Tal facto será 
talvez reflexo do carácter funcional específico 
deste sítio, interpretado como oficina de talhe.
O espólio em sílex corresponde a 96,7% da 
indústria de pedra lascada recolhida, represen-
tado nas seguintes classes tecnológicas: prepara-
ção/reavivamento, debitagem, núcleos, utensílios, 
esboços de utensílios e resíduos de talhe.
Foram identificadas pontas de seta inacabadas 
e fragmentadas, esquírolas de retoque, peque-
nas lascas resultantes de adelgaçamento bifa-
cial, material de preparação e reavivamento, 
nódulos debitados e lascas termo-fractuadas. 
Os utensílios propriamente ditos, não necessa-
riamente produzidos no local, resumem-se a 
alguns fragmentos de lâminas e lascas retoca-
das ou com sinais de uso, entalhes, um possível 
“elemento de foice” e fragmentos de utensílios 
(possivelmente resultantes de levantamentos de 
recuperação).
Em relação à produção específica de artefactos, 
esta parece estar direccionada particularmente 
para a produção de pontas de seta, tendo-se 
recolhido exemplares em todos os estádios de 
fabrico. Foram recolhidos suportes brutos, «lascas 
esquiroladas», esboços de pontas de seta (dois 
deles podendo corresponder, pela sua largura, a 
esboços de ponta de dardo ou punhal), pontas de 
seta (maioritariamente de base côncava a muito 
côncava) aparentemente terminadas mas frac-
turadas e pequenos fragmentos possivelmente 
resultantes de levantamentos de recuperação, 
para além dos possíveis núcleos de lascas (bipo-
lares e incaracterísticos) e de todos os resíduos 
de talhe consequentes desta produção específica 
(pequenas lascas e esquirolas de adelgaçamento 
bifacial), representando assim toda a cadeia 

operatória da produção de pontas de seta.
Neste contexto, por «lascas esquiroladas» 
entendem-se suportes com levantamentos rasan-
tes contínuos junto a pelo menos um dos bordos. 
Poderá tratar-se de lascas onde se regista o 
esquirolamento inicial de adelgaçamento neces-
sário à produção de peças bifaciais, à seme-
lhança dos exemplares recolhidos no Zambujal, 
interpretados como tentativas de fabrico de ins-
trumentos bifaciais através de lascagem bipolar 
(Uerpmann & Uerpmann, 2003, p. 269). Foram, 
desta maneira, entendidas como o estádio ini-
cial da confecção de pontas de seta, não se 
tratando necessariamente de esboços nem de 
suportes brutos propriamente ditos.
Grande parte do espólio recolhido (cerca de 
90%, incluindo exemplares de todas as classes 
tecnológicas) encontra-se bastante afectada 
por alterações térmicas registando-se altera-
ções do tipo crazing (fissuras térmicas) e potlid 
(cúpulas térmicas) que terão possivelmente 
motivado o seu abandono; com efeito, regista-
-se a lascagem indesejável de alguns suportes 
durante o adelgaçamento bifacial devido pre-
cisamente a estas alterações. 
Tal facto será resultado da aplicação não con-
trolada de tratamento térmico prévio à confor-
mação de utensílios (neste caso específico, pon-
tas de seta). Este método seria aplicado tanto 
em núcleos como directamente sobre os supor-
tes propriamente ditos, facto visível nos esboços 
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Fig. 4 – Aspectos do 
sítio arqueológico do 
Cabeço dos Mouros. 
A: aspecto geral da 
área de dispersão  
de espólio; B: aspecto 
geral da área após  
a criação da pista  
de cross; C: aspecto 
do sítio visto da bacia 
de Arruda dos Pisões; 
D: aspecto da bacia 
de Arruda dos Pisões 
vista do sítio.

O sít io calcol ít ico de Cabeço dos Mouros:  identif icação de uma nova oficina de talhe de pontas de seta na área 
de Arruda dos Pisões (R io Maior)
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Resíduos de talhe

2,8%Utensílios

2,2%Núcleos

20,9%Debitagem
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Fig. 5 – Relação 
percentual do espó-
lio recolhido (sílex 
e calcedónia) no 
sítio arqueológico 
de Cabeços dos 
Mouros por classe 
tecnológica.

recolhidos, sendo evidente em alguns exempla-
res a diferença de lustre entre as faces ventrais 
das peças e os levantamentos subsequentes.
Numa análise macroscópica, é possível deter-
minar que o sílex é, regra geral, de boa quali-
dade, de grão fino, registando escassas falhas 
internas (observam-se somente falhas no cór-
tex cimentadas por óxidos de ferro), com cór-
tex fino regular (±1 mm), bastante rolado, com 

superfícies alteradas, variando entre o córtex 
pulverulento de aspecto calcário e o córtex de 
aspecto ferruginoso. Registam-se sílices opacos 
a semitranslúcidos, apresentando uma gama de 
tonalidades distribuídas entre vermelho (MSCC 
7.5R 4/6, dusky red), castanho-avermelhado 
(MSCC 2.5YR 3/4, reddish brown), rosa-acinzen-
tado (MSCC 10R 6/2, grayish red) e cinzento-
-esverdeado (MSCC 5Y 4/2, grayish olive). Esta 
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variância pode ser observada por vezes na 
mesma peça, especialmente em sílices zona-
dos. A textura mudstone é uma caracterís-
tica homogénea no conjunto, observando-se 
excepcionalmente algumas áreas grossei-
ras que poderão corresponder a zonamentos 
micro- e macroquártzicos (aumentando até à 
formação de geodes), assim como escassos 
vestígios bioclásticos deficientemente preser-
vados. Estas características são típicas das 
silicificações cenomanianas encontradas em 
posição secundária nos depósitos miocénicos 
na área entre Amieira e Arruda dos Pisões 
(Matias, 2012).
Recolheram-se ainda elementos sobre calce-
dónia (lasca semi-cortical e base de núcleo), 
quartzo (resíduos de talhe) e quartzito (lascas, 
seixo-núcleo, resíduos de talhe). Em termos 
percentuais, estas matérias-primas correspon-
dem respectivamente a 0,6%, 0,9 e 1,8% do 
conjunto, denotando-se assim a sua utilização 
meramente residual.

  Sílex Calcedónia Quartzo Quartzito Total 

Preparação/reavivamento 

Lascas corticais/semicorticais 33 1   34 

Lascas laminares corticais/semi-

corticais 
1 

 
  1 

Flancos de núcleo 10    10 

Tablettes 3    3 

Bases de núcleo  1   1 

Debitagem 

Lascas não corticais 56   3 59 

Lâminas não corticais 3    3 

Lamelas não corticais 7    7 

Núcleos 

Bipolares 1    1 

Incaracterísticos 4    4 

Choppers    1 1 

Nódulos debitados 2    2 

Utensílios 

Entalhes 3    3 

Lâminas retocadas 1    1 

Lascas retocadas/com sinais de uso 2    2 

Raspadeiras 1    1 

«Elementos de foice» 1    1 

Esboços de ponta de seta 7    7 

Fragmentos de ponta de seta 6    6 

Fragmentos retocados 2    2 

«Lascas esquiroladas» 5    5 

Resíduos de talhe 

Esquírolas 65  1 2 68 

Restos de talhe 97  2  99 

Nódulos fragmentados 9    9 

Total  319 2 3 6 330 

Quadro 1 – Inventá-
rio do espólio lítico 

recolhido no sítio 
arqueológico de 

Cabeço dos Mouros.

4. O sítio do Cabeço dos Mouros no quadro 
da produção e circulação de artefactos de 
pedra lascada no Calcolítico da Estremadura

Os diversos moldes de exploração de matéria-
-prima e produção de artefactos de pedra las-
cada durante o Neolítico e Calcolítico da Estre-
madura portuguesa foram já apresentados nou-
tros locais (cf. Andrade, 2011; Andrade & Car-
doso, 2004; Andrade & Matias, 2011, 2013), 
definindo-se quatro modelos genéricos base-
ados no registo arqueográfico disponível: 1) 
pequenos sítios de exploração com produção 
ocasional de artefactos, tais como Pedreira do 
Aires, Monte das Pedras, Casal Novo e Casal 
de Rocanes (Andrade, 2011; Andrade & Car-
doso, 2004; Andrade & Matias, 2011); 2) 
áreas de exploração extensiva com produção 
lítica especializada, tais como Casas de Baixo 
e Arruda dos Pisões (Zilhão, 1994; Forenbaher, 
1998, 1999, 2006); 3) habitats instalados junto 
a fontes de matéria-prima e orientados para 
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Fig. 6 – Exemplos do 
espólio lítico recolhido 
no sítio arqueoló-
gico de Cabeço dos 
Mouros. 
1–3: esboços  
de ponta de seta; 
4–7: pontas de seta 
aparentemente  
concluídas mas fractu-
radas; 8: fragmento  
de esboço de possível 
ponta de dardo ou 
punhal; 9: fragmento 
de possível esboço 
de ponta de dardo 
abandonado devido  
à lascagem indesejá-
vel resultante da fissu-
ração térmica;  
10–11: fragmentos de 
«lascas esquiroladas».

O sít io calcol ít ico de Cabeço dos Mouros:  identif icação de uma nova oficina de talhe de pontas de seta na área 
de Arruda dos Pisões (R io Maior)

Os sítios de Arruda dos Pisões, aos quais se soma 
agora o sítio de Cabeço dos Mouros, são precisa-
mente reflexos de áreas de exploração extensiva 
com produção lítica especializada relacionadas 
com a consolidação das comunidades calcolíti-
cas, sendo assim «testemunhos de um uso espe-
cializado da zona, relacionado com a abundân-
cia de matéria-prima de boa qualidade, para 
a fabricação de facas, punhais e alabardas no 
Neolítico final e Calcolítico» (Zilhão, 1997, p. 574). 
No entanto, não serão de excluir ocupações desta 
área referentes a etapas mais precoces da Pré-
-História das antigas comunidades camponesas, 
talvez com modelos de exploração não tão orga-
nizados, sugeridas pelo sítio do Sobral, locali-
zado igualmente na área urbana de Arruda dos 
Pisões, onde foi recolhida «indústria lítica con-
tendo lâminas e lamelas de tecnologia neolítica, 
associadas a cerâmica lisa de pasta grosseira e 
friável» (Zilhão, 1997, p. 574).
No entanto, três circunstâncias opõem o sítio 
de Cabeço dos Mouros aos sítios de Arneiro e 
Passal: 1) a sua posição topográfica; 2) o seu 
contexto geológico; 3) o carácter particular do 
espólio identificado. Com efeito, se os dois últi-
mos se localizam na área baixa de Arruda dos 
Pisões sobre depósitos do Miocénico inferior a 
médio, o primeiro localiza-se no topo da escarpa 
do Miocénico superior sobranceiro àquela bacia, 
registando-se em Arneiro e Passal a produção 
de grandes peças bifaciais, o que parece não 
ocorrer em Cabeço dos Mouros (onde apenas 
se identificaram contextos de produção quase 
exclusiva de pequenas pontas de seta).
Tratando-se Arneiro e Passal de oficinas de talhe, 
a sua posição junto a fontes de matéria-prima é 
coerente numa lógica de optimização de esfor-
ços. Com efeito, os nódulos de sílex seriam reco-
lectados na bacia, onde se encontram em posi-
ção secundária nos depósitos miocénicos na área 
entre Amieira e Arruda dos Pisões (aqui presen-
tes por transporte fluvial, provenientes da ero-
são dos afloramentos cenomanianos localizados 
a norte, na faixa Alcanena-Rio Maior), sendo aí 
explorados e trabalhados.
Correspondendo Cabeço dos Mouros a um con-
texto aparentemente semelhante, não é assim 
evidente a sua localização no topo da escarpa, 
onde não existe sílex disponível e para onde os 
blocos teriam obrigatoriamente que ser transpor-
tados. Porquê então a localização particular de 
Cabeço dos Mouros? Intuitivamente, poderíamos 
sugerir que se trata de um local de talhe secun-

a produção de artefactos líticos, tais como Vila 
Pouca e Santana, relacionados com as supos-
tas «minas» de Campolide (Forenbaher, 1998, 
1999; cf. Andrade & Matias, 2011 a respeito 
da interpretação das «minas» de Campolide); 
4) pequenos acampamentos instalados junto a 
povoados de maiores dimensões com produção 
lítica intensiva, tais como Barotas e Monte do 
Castelo, relacionados com o povoado fortificado 
de Leceia (Cardoso & Costa, 1992; Cardoso & 
Norton, 1997–1998).
Estes quatro modelos poderão ser compilados 
em dois modelos básicos, possivelmente depen-
dentes de factores cronológicos: 1) sítios de 
exploração ocasional, de acordo com movi-
mentos sazonais e necessidades imediatas, 
relacionados com o advento e afirmação das 
primeiras comunidades camponesas (Neolítico); 
2) sítios de exploração permanente com produ-
ção lítica especializada, de acordo com apro-
visionamento constante de matérias-primas, 
relacionados com a consolidação de comunida-
des camponesas estáveis (Calcolítico).

Revista Portuguesa de Arqueologia –  volume 17 | 2014 | pp. 113–126



120

Fig. 7 – Exemplos  
do espólio lítico reco-
lhido no sítio arqueo-

lógico de Cabeço  
dos Mouros. 

1: núcleo;  
2–5: flancos  

de núcleo; 6: frag-
mento de lâmina;  
7-8: fragmentos  

de lamelas;  
9: lasca retocada, 
possível «elemento  

de foice»; 10: frag-
mento de raspadeira.
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dário localizado nas imediações de uma área 
habitacional, para onde os blocos seriam trans-
portados já sumariamente conformados, encon-
trando-se a fonte de aprovisionamento no fundo 
da escarpa. Contudo, não foram até ao momento 
identificados vestígios de áreas de habitat calco-
lítico no entorno imediato de Cabeço dos Mouros, 
pelo que esta questão continua em aberto.
Como dito, não há registo da produção de 
grandes peças bifaciais no Cabeço dos Mouros, 
apenas de pequenas pontas de seta de base 
côncava a muito côncava, indicando que ape-
nas pequenos núcleos e suportes seriam para 
aqui transportados, voltando-se mais uma vez 
à questão da distância em relação à área de 
aprovisionamento de matéria-prima e à acep-
ção deste sítio como oficina de talhe secundária 
(no sentido em que não se encontra propria-
mente junto à fonte de matéria-prima).
De um ponto de vista tecnológico, e tendo em 
conta a variedade tipológica que se regista no 
Calcolítico estremenho (cf. por exemplo Foren-
baher, 1999), parece que a exploração dos 
núcleos se direcciona aqui especificamente para 
a obtenção de lascas passíveis de serem transfor-
madas em pequenos foliáceos. O sítio de Cabeço 
dos Mouros, e outros contextos interpretados 
exclusivamente como oficinais de talhe, aproxima-
-se assim e aparentemente dos esquemas propos-
tos para o sítio de Cabezo Juré (Nocete, Lizcano 
& Nieto, 2004), registando-se a exploração de 
núcleos para obtenção de lascas de feição sensi-
velmente trigonal usadas como suporte preferen-
cial à produção de pontas de seta. 
A tecnologia de produção de pontas de seta em 
Cabeça dos Mouros, tendo em conta o espólio 
recuperado, dividir-se-ia assim, após extracção 
do suporte, entre um primeiro adelgaçamento 
por debitagem bipolar (aplicado em exem-
plares de maior espessura, evidente no esqui-
rolamento e maceração dos bordos que alguns 
esboços apresentam) com percutor macio de 
modo a evitar a fractura indesejável do suporte, 
e a finalização por levantamentos rasantes obti-
dos por pressão, contando-se ainda com o tra-
tamento térmico prévio. Seriam posteriormente 
introduzidos em áreas de habitat como esboços 
ou já como artefactos concluídos.
No entanto, regista-se igualmente no Calcolí-
tico estremenho a produção de pontas de seta 
sobre suportes laminares, realidade que até ao 
momento não está representada em contextos 
estritos de produção, parecendo estes obede-

cer a padrões e modelos operativos estabele-
cidos (cf. divergências tecnológicas entre supor-
tes em Márquez, 1995–1996). Assim, tratar-se-
-á a produção de pontas de seta sobre supor-
tes laminares apenas do reaproveitamento de 
outros utensílios fracturados, já em área habi-
tacional, estando assim a escolha do suporte 
(lasca ou lâmina) dependente da sua disponi-
bilidade? Ou, por outro lado, estará depen-
dente da sua função? Esta diversidade tipológica 
reflecte-se especialmente nos conjuntos presentes 
em contextos funerários, como se poderá ver, entre 
outros exemplos, nas colecções provenientes das 
grutas da Marmota, Buraca da Moura da Rexal-
dia ou Cova da Moura.
Como já referido, «o tipo de retoque que muitos 
exemplares apresentam (retoque invasor ou cobri-
dor bifacial) elimina frequentemente os caracteres 
que permitiriam determinar a morfologia original 
do suporte (localização do bolbo, orientação das 
nervuras no anverso, espessura e largura origi-
nal, etc.)» (Carvalho, 1998, p. 46). No entanto, é 
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Fig. 8 – Esboços  
de foliáceos recolhi-
dos no sítio arqueoló-
gico de Cabeços dos 
Mouros. O exemplar 
do centro em cima 
poderá, pela sua 
dimensão, correspon-
der a uma ponta  
de dardo ou punhal; 
o exemplar da direita 
em baixo foi abando-
nado devido à lasca-
gem indesejável  
do suporte aquando 
do adelgaçamento, 
resultante de fissura-
ção térmica.

O sít io calcol ít ico de Cabeço dos Mouros:  identif icação de uma nova oficina de talhe de pontas de seta na área 
de Arruda dos Pisões (R io Maior)

Fig. 9 – Amostra  
do material residual 
(esquírolas e restos  
de talhe) recolhido  
no sítio arqueológico 
de Cabeços  
dos Mouros.
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Fig. 10 – Aspecto 
microscópico de 

alguns elementos 
particulares do sítio 

arqueológico de 
Cabeços dos Mouros. 

A: esboço de ponta 
de seta com levan-
tamentos rasantes 

posteriores ao tra-
tamento térmico, 

notando-se divergên-
cias de lustre entre 
os levantamentos e 

a área dorsal da 
peça; B: lasca com 
bordo esquirolado 

possivelmente resul-
tante de uso; C: lasca 

de preparação com 
microfracturas térmi-
cas; D e E: lasca com 

presença de micro-
vestígios bioclásticos; 
F: lasca cortical com 

córtex rolado, com 
óxidos de ferro.
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lógico supor que os exemplares que apresentam 
altos índices de alongamento terão sido produzi-
dos sobre suportes laminares reutilizados, sendo 
as lascas o suporte preferencial para a produ-
ção de pontas de seta ab initio, independente-
mente do contexto cronológico e como se pode 
evidenciar por alguns exemplos arqueográficos 
específicos.
No povoado do Neolítico Final de Vale de Lobos/
Belas Clube de Campo (escavações de Alexan-
dra Valente, colecção lítica em estudo pelo pri-
meiro signatário), estão presentes pontas de seta 
aparentemente usando segmentos de lâmina 
como suporte, embora os esboços recolhidos 
neste sítio se trate de exemplares usando exclusi-
vamente lascas como suporte. Já no sítio do Cal-
colítico Inicial de Quinta da Granja 3 (escavações 
de César Neves e Cristina González, a quem se 
agradece), onde se recolheram abundantes esbo-
ços de ponta de seta sobre lasca, existem igual-
mente esboços usando segmentos de lâmina como 
suporte (embora com peso minoritário dentro do 
conjunto). Refira-se, a título de curiosidade, que 
ambos sítios não distam grandemente de áreas 
de aprovisionamento, situando-se Vale de Lobos/
Belas Clube de Campo a cerca de 4 km das sili-
cificações cenomanianas da área de Carenque 
(onde se localizam as oficinas de talhe de Monte 
das Pedras e Funcheira) e Quinta da Granja 3 a 
cerca de 5 km das silicificações cenomanianas da 
área de Cós-Alpedriz (onde se localizam as ofi-
cinas de talhe de Pomar e Tojeiras) e a cerca de 
10 km das silicificações cenomanianas da área 
da Nazaré.
Contudo, e apesar da presença comprovada de 
esboços de foliáceos (e, por conseguinte, a evi-
dente ultimação destes utensílios) em povoados 
da Estremadura portuguesa, não há evidências 
claras de produção «doméstica» exclusiva de 
pontas de seta em áreas específicas de talhe 
intra-habitat (como se regista no fortim 1 de Los 
Millares ou no já referido sítio de Cabezo Juré, 
por exemplo), na medida em que estes vestígios 
de talhe se encontram dispersos por toda a área 
habitacional sem evidente segregação espacial 
da actividade.
Seja como for, o que importa ressalvar é que os 
sítios de Arruda dos Pisões são reflexo, durante 
o Calcolítico, de esquemas dinâmicos de ocupa-
ção do território, registando-se a circulação de 
produtos dentro de um mesmo sistema de povo-
amento que poderá incluir uma ou mais comuni-
dades. Usando o exemplo da região de Ourém, 

recentemente abordada no âmbito do estudo de 
um modelo específico de exploração de maté-
ria-prima (Andrade & Matias, 2013), é possível 
delimitar com maior ou menor rigor este modelo 
interpretativo.
Para além dos povoados e áreas funerárias refe-
renciados na região de Ourém, foi possível defi-
nir dois modelos de exploração de matéria-prima 
aparentemente contemporâneos mas suportados 
em moldes diversos, exemplificados pelos sítios 
de Casas de Baixo e Cabeça Gorda 1: o pri-
meiro corresponde, tal como a área de Arruda 
de Pisões, a uma extensa oficina de talhe direc-
cionada preferencialmente para a produção de 
foliáceos; o segundo corresponde a um pequeno 
acampamento com exploração ocasional, possi-
velmente desenvolvida no âmbito de outras acti-
vidades de subsistência. Foi possível estabelecer 
o paralelo crono-cultural entre estes dois sítios 
(separados por cerca de 7 km) com base na com-
paração de proveniências de sílex e na defini-
ção de um tecno-complexo específico de redução 
de núcleos, relacionando-os igualmente com os 
espaços funerários e habitacionais localizados na 
envolvência imediata.

Revista Portuguesa de Arqueologia –  volume 17 | 2014 | pp. 113–126



123

Fig. 11 – Esboços  
de peças foliáceas  
de Arneiro e Passal 
 
(1-2 adaptado de 
Zilhão, 1997, p. 581, 
fig. 31.6; 3 adaptado 
de Zilhão, 1997,  
p. 583, fig. 31.7;  
4-6 adaptado de 
Zilhão, 1997, p. 585, 
fig. 31.9).

O sít io calcol ít ico de Cabeço dos Mouros:  identif icação de uma nova oficina de talhe de pontas de seta na área 
de Arruda dos Pisões (R io Maior)

Neste caso, a circulação de produtos intra e extra-
-comunidade está atestada, por exemplo, na ala-
barda proveniente da gruta da Buraca da Moura 
da Rexaldia ou no punhal da gruta da Marmota 
(recolhas da Sociedade Torrejana de Espeleolo-
gia e Arqueologia), usando como suporte sílex 
morfologicamente semelhante ao de Caxarias (cf. 
descrição em Aubry & alii, 2009, pp. 155–157), 
onde se localiza a oficina de talhe de Casas de 
Baixo, da qual distam cerca de 20 km, sendo 
lógico supor que aí seria a sua área de fabrico, 
indicando uma comunidade bem organizada (ou 
várias), com padrões de ocupação do território 
bem definidos denotando uma clara segregação 
espacial das actividades relacionada com a cres-
cente complexidade inerente à consolidação das 
comunidades calcolíticas.
Assim, tendo em conta a semelhança entre os 
padrões registados nesta área e aqueles regis-
tados na área de Arruda dos Pisões (e ape-
sar das óbvias lacunas contextuais), será lógico 
supor que se enquadrariam em esquemas com-
paráveis do ponto de vista de uma profícua 
exploração do território. Contudo, no estado 
actual dos conhecimentos, não é possível defi-
nir com rigor modelos de interacção específicos 

materializados em redes de povoamento coe-
sas durante o Calcolítico na área particular de 
Rio Maior (destacando-se somente as utilizações 
funerárias das grutas da Senhora da Luz e um 
ou outro povoado na zona de Bocas) e na área 
geral da Alta Estremadura, ao contrário do que 
já se consegue definir para a área da península 
de Lisboa (cf. por exemplo Sousa, 2010).
O sítio de Cabeço dos Mouros, articulado com os 
sítios de Arneiro e Passal, vem no entanto reforçar 
a suposição da existência de esquemas dinâmi-
cos de ocupação do espaço nesta área específica, 
sendo essencial, neste contexto, um maior investi-
mento na investigação desta problemática con-
creta com o objectivo de delinear com maior rigor 
os diversos patamares da ocupação calcolítica da 
Estremadura, incluindo estes sítios dentro da esfera 
de influência de um povoado de maiores dimen-
sões, enquadrando-os numa rede de povoamento 
complexa (possivelmente incluindo povoados, 
necrópoles, áreas de aprovisionamento e locais 
especializados), delineando modelos/padrões 
específicos de ocupação e exploração de recursos 
durante o Calcolítico da Estremadura.

Torres Novas, Dezembro de 2012

Revista Portuguesa de Arqueologia –  volume 17 | 2014 | pp. 113–126



124

Fig. 12 – Esboços  
de peças foliáceas  
de Arneiro e Passal  

(1-4 adaptado  
de Forenbaher,  

1999, p. 35, fig. 7;  
5-13 adaptado  
de Forenbaher,  

1999, p. 35, fig. 8).
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Fig. 13 – Fraccio-
namento da cadeia 
operatória da pro-

dução de pontas de 
seta proposto para o 
sítio de Cabezo Juré 

(adaptado de Nocete, 
Lizcano & Nieto , 

2004, p. 367), regis-
tando-se a explora-
ção de núcleos para 

obtenção de lascas de 
feição sensivelmente 

trígonal usadas como 
suporte à produção 
de pontas de seta.
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O sít io calcol ít ico de Cabeço dos Mouros:  identif icação de uma nova oficina de talhe de pontas de seta na área 
de Arruda dos Pisões (R io Maior)

Fig. 14 – Produção 
experimental de pon-
tas de projéctil sobre 
sílex cenomaniano 
recolhido na área  
da Azinheira, Rio 
Maior. A: adelga-
çamento de esbo-
ços de foliáceos por 
debitagem bipolar; 
B: suportes fractura-
dos devido à utiliza-
ção de percutor duro 
durante a debitagem 
bipolar.

Fig. 15 – Esboços  
de pontas de seta 
recolhidos em contex-
tos habitacionais  
do Neolítico Final  
e Calcolítico Inicial. 
A: Vale de Lobos/
Belas Clube de 
Campo (escava-
ções de Alexandra 
Valente, colecção 
lítica em estudo pelo 
primeiro signatário),  
o exemplar da direita 
corresponde a uma 
ponta de projéctil  
em fase de recupera-
ção; B: Quinta  
da Granja 3 (escava-
ções de César Neves 
e Cristina González), 
o exemplar do cen-
tro corresponde a um 
esboço sobre suporte 
laminar; o exemplar 
da direita em baixo 
corresponde a uma 
ponta de seta em 
fase de recuperação.

Fig. 16 – Alabarda 
proveniente da gruta 
da Buraca da Moura 
da Rexaldia (reco-
lhas da Sociedade 
Torrejana de Espele-
ologia e Arqueolo-
gia), produzida sobre 
sílex morfologica-
mente semelhante ao 
de Caxarias, onde 
se localiza a oficina 
de talhe de Casas de 
Baixo, da qual dista 
cerca de 20 km.
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