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5. O estudo da cole��o de Marinho/93
5.1. Carater�sticas gerais

O conjunto de materiais resultantes das sucessivas interven��es 

efetuadas na jazida de Marinho integra atualmente um total de 2259 artefactos. 

Destes, 675 foram analisados no quadro do estudo levado a cabo na d�cada 

de noventa do s�culo passado (Meireles, 1992). 

Foi sobre os remanescentes 1584, resultantes, como temos vindo a 

sublinhar, da derradeira campanha de escava��es realizada (1993), que 

empreendemos o nosso exerc�cio de aplica��o pr�tica e avalia��o cr�tica do 

SLA.

A apresenta��o deste estudo obedecer� � l�gica das categorias 

estruturais constantes no seio do pr�prio sistema, contemplando, por isso, quer 

aquelas que s�o organicamente assumidas enquanto tal, quer aquelas que

apenas s�o admitidas implicitamente do ponto de vista funcional.

Antes de passarmos uma an�lise mais fina e depurada dos materiais, 

come�aremos por fazer uma muito sum�ria apresenta��o de conjunto.

Assim, dos 1584 artefactos analisados, 1327 dizem respeito a BP, 

congregando assim 83,7% do total da cole��o; a segunda categoria mais 

representativa s�o as BN1GE, contabilizando 110 exemplares e 

correspondendo dessa forma a 7,1% do efetivo global; seguem-se as BN2GC 

com 84 pe�as, o que em pontos percentuais equivale a 5,3% do total; as 

BN1GC n�o s�o muito representativas, alcan�ando apenas 45 artefactos e uns 

condizentes 2,8%; com muito pouco peso no total da cole��o est�o os IGF 

(independentemente do suporte), que com 10 pe�as n�o v�o al�m de 0,6%. 

Por �ltimo, temos ainda que referir as Bn (Bases naturais) ou objectos n�o 
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transformados, representadas por apenas 8 pe�as e que, por isso, apenas 

alcan�am 0,5% do conjunto.

No que respeita � mat�ria-prima assistimos ao dom�nio praticamente 

absoluto do quartzito, com uma percentagem na ordem dos 97,9%, 

correspondendo a 1551 pe�as. O quartzo n�o ultrapassa 32 artefactos, 

ficando-se, assim, pelos 2%. De registar ainda uma BP em xisto, o que lhe 

confere a representa��o simb�lica de 0,1%.

Para encerrar esta breve apresenta��o de conjunto, resta-nos revelar os 

dados relativos ao grau de desgaste observ�vel nos artefatos. Deste modo, a 

grande maioria das pe�as apresenta-se sem desgaste (R1), enquadrando-se 

nesta categoria 1063 pe�as, a que corresponde 67,1% do total. A categoria de 

desgaste interm�dio (R2) � a segunda mais significativa, com um valor 

percentual 24,7% e num�rico equivalente a 391 pe�as. Finalmente, os 

utens�lios muito rolados (R3) s�o minorit�rios, ficando-se pelos 130, o que em 

valor percentual equivale a 8,2%.

Categorias Estruturais Unidades Percentagem

Bases Naturais 8 0,5%

Bases Positivas 1327 83,7%

Bases Negativas 1� Gera��o 

Configura��o
45 2,8%

Bases Negativas 1� Gera��o 

Explora��o
110 7,1%

Bases Negativas 2� Gera��o 

Configura��o
84 5,3%

Instrumentos de Grande Formato 10 0,6%

Imagem 19. Tabela de valores absolutos e percentuais da cole��o artefactual de Marinho/93 

5.1.1. Bases Naturais (Bn)

Sob este designativo referimo-nos aos objetos que, n�o sendo 

propriamente transformados ou explorados, foram parte integrante dos 

processos de produ��o, evidenciando ou n�o, por isso, vest�gios de utiliza��o 

na sua superf�cie (cf. Cap. 2.4.1).

No caso vertente, analis�mos oito objetos que, dado n�o evidenciarem 

marcas de percuss�o indiciadoras da sua participa��o em a��es que 
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impliquem impacto sobre mat�rias duras, foram inclu�dos na sub-categoria 

Bn(b). N�o foram contabilizados quaisquer artefactos adstritos �s sub-

categorias Bn(a) e Bn(c).

No que concerne ao grau de rolamento, 50% das pe�as integram-se no 

grau mais baixo (R1) e os restantes 50% no interm�dio (R2). Quanto � litologia 

dos suportes, este consistem, exclusivamente, em seixos rolados de quartzito.

Relativamente ao grau de transforma��o/explora��o destes objectos, ele

� praticamente inexistente, sendo que, por isso, 100% dos artefactos se 

revelam pouco explorados. 

Podemos tamb�m acrescentar que dos oito artefactos considerados, um 

�nico revela a ocorr�ncia de dois levantamentos (12,5%), enquanto os 

restantes sete apresentam um �nico levantamento (87,5%). Estes negativos 

resultam, em nosso entender, das atividades de percuss�o em que os mesmos 

ter�o estado envolvidos.

O car�cter facial expressado por estas pe�as � bastante uniforme, dado 

ser 100% unifacial. Do mesmo modo, o panorama verificado ao n�vel do 

car�cter centr�peto � igualmente mon�tono, j� que 100% das Bn(b) se 

enquadram na categoria 1C. 

O car�cter de obliquidade �, por sua vez, bastante equilibrado, visto que, 

cada uma das quatro modalidades consideradas, plano, simples, semi-abrupto 

e abrupto, representa um valor de 25%.

J� no que respeita � profundidade das extra��es verificadas, esta

indicia-nos que 25% dos exemplares integram a categoria marginal e os 

restantes 75% ficam-se pela modalidade muito marginal. A aresta frontal �

sempre reta, do mesmo modo que a sagital o � tamb�m, al�m de assim�trica.

Por fim, assinale-se que nesta categoria n�o foram considerados os 

morfo-potenciais dos seus representantes, dado o escasso n�vel de

transforma��o que os mesmos denotam.

5.1.2. Bases Positivas (BP)

O efetivo das BP contabilizadas na cole��o artefactual de Marinho/93 

ascende a 1327 pe�as. Os valores dimensionais m�dios desta categoria 

estrutural s�o: 44mm de comprimento, 41mm de largura e 16mm de espessura. 
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O seu grau de desgaste � globalmente reduzido, j� que 67% delas se 

enquadram na categoria R1, 24% na R2 e apenas 9% na R3.

No que concerne � mat�ria-prima, o quartzito � o recurso litol�gico 

absolutamente dominante, com a percentagem do seu valor a rondar os 98%. 

O quartzo fica confinado a 1,9% e o xisto tem uma exist�ncia t�o somente 

vestigial (0,1%).

O n�mero de BP fraturadas � bastante consider�vel, j� que as mesmas 

atingem cerca de 67% do total. Delas, a modalidade mais comum � a 

longitudinal (38,7%), logo seguida pela m�ltipla (36,8%).

Tipo de fratura valor 

absoluto
Longitudinal 347

Proximal 15

Lateral Direita 23

Lateral Esquerda 31

Transversal 86

Obl�qua 66

M�ltipla 330

Imagem 20: Tabela dos tipos de fraturas registadas nas BP

Quanto � natureza do tal�o, este �, na sua grande maioria, cortical, com 

os valores deste a rondar os 86%. Os tal�es de tipo n�o-cortical s�o na ordem 

dos 10%, contando-se ainda 4% de BP cujo tal�o � de imposs�vel 

determina��o. Relativamente ao car�cter do tal�o, o panorama � igualmente 

desequilibrado, j� que 96% dos efetivos o apresentam em plataforma, sendo os 

restantes 4% indeterminados. Em rela��o � morfologia do tal�o, a esmagadora

maioria �, naturalmente, n�o-facetada (86,3%), sendo os restantes 9% 

unifacetados, 0,5% bifacetados e 0,2% multifacetados; 4% do conjunto dos 

tal�es revelou-se indetermin�vel.

Quanto as bolbos das BP da cole��o de Marinho/93 e excluindo as 54 

pe�as indetermin�veis, das restante 62% apresentam-nos bem desenvolvidos, 

sendo porem esbatidos nas restantes 38%.
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Foi ainda tido em aten��o o atributo da curvatura da face inferior; aqui e 

sem contabilizar, mais uma vez, as 54 pe�as indetermin�veis, a variante mais 

observada � a convexa, com 32,3%, a qual se seguem a reta (28,2%), c�ncava 

(24%), convexo-c�ncava (7,9%), convexo-reta (5,9%) e c�ncavo-reta (1,8%) .

Por �ltimo, foi igualmente apreciada a quantidade de c�rtex natural da 

rocha preservado na face superior da BP. Neste dom�nio s�o dominantes os 

suportes completamente n�o corticais, com uma percentagem na ordem dos 

59,3%, enquanto que as BP totalmente corticais contabilizam 11,2% da 

cole��o; relativamente �s restantes, as corticais dominantes representam 

13,2% e as n�o-corticais dominantes det�m um valor de 12,3%; h� de novo 4% 

que se revelam indetermin�veis.

Curvatura da face inferior valor 

absoluto
Convexa 411

C�ncava 305

Reta 359

Convexo/C�ncava 100

C�ncavo/Reto 23

Convexo/Reto 75

Imagem 21: Tabela variantes da Face Inferior das BP

5.1.3. Bases Negativas de 1� Gera��o de Configura��o (BN1GC)

No que concerne a esta categoria estrutural, a cole��o de Marinho/93 

conta com 45 pe�as. Os valores dimensionais m�dios para ela s�o os 

seguintes: 97 mm de comprimento, 76 mm de largura e 36 mm de espessura.

� semelhan�a das outras categorias estruturais consideradas, tamb�m 

nesta as pe�as pouco desgastadas as mais numerosas. Assim, na modalidade 

R1 enquadram-se 64,5% das BN1GC, sendo que 28,9% integram a categoria 

R2; apenas tr�s exemplares exibem um desgaste acentuado (6,6%).
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Imagem 22: BN1GC MAR/93 N� 54

No que diz respeito � sua litologia, esta categoria congrega unicamente 

instrumentos estabelecidos a partir de seixos rolados de quartzito. O grau de 

explora��o dos respetivos volumes poder-se-� considerar globalmente 

mediano, com um valor na ordem dos 71,2%. Da mesma forma, s�o em muito 

maior n�mero os artefactos pouco explorados relativamente aos muito 

explorados, numa rela��o de 26,6% para 2,2%, respetivamente. N�o foi 

contabilizada qualquer BN1GC esgotada.

Imagem 23: BN1GC MAR/93 N�95
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Imagem 24: BN1GC MAR/93 N�75

Quanto ao car�cter facial destes instrumentos, apenas se admitem duas 

modalidades, a unifacial e a bifacial. A primeira est� muito mais representada 

(88,8%) que a segunda (11,2%).

O car�cter centr�peto, que indica a transforma��o da periferia 

experimentada por estes objetos, reflete que os mesmos passaram por um 

reduzido processo de transforma��o. Assim, na cole��o de Marinho/93, a 

grande maioria (75,6%) conheceu configura��o apenas numa quarta parte do 

seu contorno (1C), enquanto 22,2% foram talhadas em 2/4 da periferia (2C) e 

apenas 2,2% em 3/4 do contorno (3C).

Os �ngulos das extra��es praticadas conhecem uma ampla variedade. 

N�o obstante, assinale-se uma clara predomin�ncia dos semi-abruptos e 

simples, com valores a rondar os 46% e os 28%, respetivamente, seguidos j� a

bastante dist�ncia pelos abruptos (15,6%) e pelos planos (8,9%).

Car�cter de obliquidade valor 

absoluto
Plano 4

Simples 13

Semi-Abrupto 21

Abrupto 7

Imagem 25: Tabela Car�cter de Obliquidade praticado nas BN1GC

A profundidade do talhe encontra-se em conson�ncia com o car�cter 

centr�peto, cujos dados j� se encontram explanados acima. De facto, ambos os 
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atributos evidenciam a reduzida transforma��o dos suportes. Assim, 68,9% das 

BN1GC evidenciam um talhe marginal e 13,3% muito marginal. Apenas 17,8%

delas, correspondendo a oito pe�as, exibem um talhe profundo, n�o se 

registando qualquer exemplar com um talhe muito profundo.

A aresta frontal das BN1GC � maioritariamente convexa, com um valor a 

rondar os 57,8%. Entretanto, as variantes reta e convexa/c�ncava assumem a 

mesma propor��o na ordem dos 15,5%. As menos comuns acabam por ser as 

arestas frontais c�ncavas com 11,2%.

Um outro atributo tido em aten��o refere-se � forma da aresta sagital. 

Aqui, das tr�s variantes consideradas, a encurvada � a que ocorre mais vezes, 

nomeadamente em 41,5% das pe�as. As variantes reta e sinuosa recolhem 

35,8% e 22,6% dos artefactos, respetivamente. No que respeita � simetria da 

mesma aresta, esta � em 100% dos casos assim�trica, devido ao car�cter 

rolados dos suportes.

No que concerne ao posicionamento da zona activa em rela��o ao eixo 

morfol�gico, vemos que h� um maior n�mero de artefactos no qual aquela se 

encontra em posi��o distal (57,7%). Os restantes 42,3% correspondem aos 

artefactos que det�m a sua zona ativa em posi��o lateral.

Imagem 26: BN1GC MAR/93 N�71 (Configura uma zona funcional robusta de morfo-potencial 

semi-tri�drico).

O morfo-potencial distal das BN1GC � objeto de algumas varia��es, 

ainda que uma grande maioria, vinte e quatro, o apresentem diedro convexo, o 

que corresponde a 53,4% do total dos artefactos. Os restantes morfo-
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potenciais, nomeadamente os retos, c�ncavos e convexos/c�ncavos revelam

todos valores aproximados. Assim os convexos/c�ncavos correspondem a 

17,7%, os rectos a 15,5% e os c�ncavos ficam-se pelos 13,4%. Inserida neste 

�ltimo conjunto de objetos encontra-se uma BN1GE de morfo-potencial semi-

tri�drico. Os morfo-potenciais, quer sejam laterais ou distais (relativamente ao 

eixo morfol�gico da pe�a) encontram-se sempre associados a outros diedros 

ou a zonas em que foi preservado o c�rtex natural da rocha. 

No que diz respeita � m�dia de levantamentos praticado, tal valor 

corresponde ao n�mero cinco. Esta circunst�ncia deve-se ao elevado n�mero 

de bases com poucos negativos de extra��es, inclusivamente quatro delas 

apenas evidenciam um levantamento.

Por �ltimo, n�o queremos terminar a apresenta��o desta categoria 

estrutural sem referir, que subsistem em n�s algumas d�vidas relativamente � 

integra��o nela de alguns artefactos, d�vidas essas que a aplica��o do SLA 

n�o nos permitiu igualmente ultrapassar.

5.1.4. Bases Negativas de 1� Gera��o de Explora��o (BN1GE) 

Relativamente � apresenta��o desta categoria estrutural � nossa 

inten��o, primeiramente, faz�-lo numa postura globalizante e enunciar os 

dados de conjunto, para, de seguida, procedermos ent�o a uma an�lise mais 

fina, que neste particular, dir� respeito �s diferentes estrat�gias ou modos de 

explora��o que tivemos a possibilidade de individualizar.

Na cole��o de artefactos de Marinho/93 esta categoria estrutural conta 

com um total de 110 pe�as. Os valores dimensionais m�dios calculados para 

todo o conjunto, proporcionaram os seguintes resultados: Comprimento 

102mm; largura 89mm; e espessura 55mm. 

Destas 110 pe�as e no que concerne � sua litologia, 104 t�m por suporte 

seixos rolados de quartzito, correspondendo a uma percentagem na ordem dos 

94,5%, sendo as restantes 6 em quartzo (5,5%). Catorze artefactos

apresentam-se fracturados (12,8%), oito dos quais com fracturas longitudinais 

e tr�s transversais; os restantes tr�s s�o fragmentos de n�cleos adscritos a 

distintos TOTI.
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Onze das BN1GE analisadas, correspondendo a 9,9%, revelam apenas 

terem sido objeto de uma �nica extra��o, das quais seis s�o, como adiante 

veremos, pertencentes ao TOTI de Pr�-Configura��o de Grandes 

Instrumentos; as restantes cinco s�o BN1GE fraturadas, que integram o TOTI 

designado de Longitudinal Unipolar Massivo Recorrente.

No que concerne ao grau de desgaste, podemos afirmar que, de uma 

maneira generalizada as BN1GE apresentam-se pouco erosionadas. Deste 

modo, 76,6% integram a categoria R1, 20,7% a categoria R2, sendo que 

apenas 2,7% se encontram muito erosionadas, inserindo-se, por isso, na 

modalidade R3.

Quanto aos suportes, h� um dom�nio quase absoluto daqueles de tipo 

seixo rolado, os quais contabilizam 96% do total. Por precau��o, foram 

contabilizados 4% de suportes indeterminados, pois o adiantado estado de 

explora��o que apresentam, impossibilita a inequ�voca avalia��o da sua 

verdadeira natureza. �, contudo, bastante prov�vel que tamb�m eles se 

apresentassem inicialmente sob a forma de um seixo rolado.

Este aspeto leva-nos, de imediato, para os diferentes graus de 

explora��o exibidos pelas BN1GE. Neste particular, 7,2% das pe�as 

evidenciam um estado de explora��o esgotado e 10,8% delas encontram-se 

intensamente exploradas. S�o em maior n�mero as BN1GE mediana e pouco 

exploradas, contando, respetivamente, com 39,6% e 42,3% do total desta 

categoria estrutural.

Estes valores permitem-nos inferir, numa primeira aproxima��o, da 

ado��o de uma estrat�gia oportunista e despreocupada de capta��o e 

explora��o da mat�ria-prima, a qual estaria dispon�vel em relativa abund�ncia, 

n�o impondo, por isso, a necessidade de desenvolvimento de posturas mais 

racionais e controladas na gest�o dos recursos litol�gicos.

O car�cter facial anuncia-se, em grande medida, como unifacial, j� que 

envolve 75,7% das pe�as. A larga dist�ncia encontram-se as bifaciais, 

contabilizando 12,6% do conjunto. Os exemplares trifaciais correspondem

apenas a 0,9% e os multipolares, representados sobretudo pelos artefatos 

esgotados ou intensamente explorados, a um valor de 10,8%. 

O car�cter centr�peto revela uma maior equidade entre as diferentes 

modalidades consideradas. Assim, 34,2% das pe�as apresenta transforma��o 
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em apenas � da sua periferia (1C) e 32,4% enquadram-se na modalidade 2C.  

As pe�as transformadas em � da sua periferia representam19,8%,enquanto 

aquelas exploradas em todo o seu contorno se ficam pelos 13,5%.

Quanto a car�cter de obliquidade, este revela um panorama bastante 

diversificado, sobretudo quando comparado com os �ngulos das extrac��es 

verificados nas BN1GC, o que n�o constitui verdadeiramente uma surpresa, 

dado tratarem-se de bases de explora��o.

Os �ngulos de explora��o mais comuns correspondem aos simples 

(39,7%), seguidos de perto pelos semi-abruptos (34,2%) e a maior dist�ncia 

pelos abruptos e pelos planos, com valores que correspondem a 21,5% e a 

4,6%, respectivamente.

Car�cter Obliquidade valor absoluto

Plano 5%

Simples 43

Semi-Abruptos 38%

Abruptos 24%

Imagem 27: Tabela Car�cter de Obliquidade nas BN1GE

O atributo de an�lise seguinte debru�a-se sobre a profundidade do talhe. 

Neste particular verifica-se que o talhe muito marginal tem uma propor��o 

perfeitamente insignificante, na ordem dos 2,7%, contrastando com o talhe de 

�ndole marginal o qual ascende aos 33,3%. Por outro lado e ainda que a 

explora��o seja, como vimos antes, maioritariamente unipolar, o talhe revela-se 

profundo, j� que esta variante � a mais siginificativa, ascendendo aos 44,1%. 

Quanto ao talhe muito profundo, este alcan�a igualmente alguma 

representatividade, com uma valor de 19,8%.

Finalmente, no que respeita ao invent�rio dos diferentes modos de 

explora��o ou Temas T�cnicos Operativos Indirectos (TOTI) identificados na 

cole��o de Marinho/93, a sua discrimina��o levou-nos ao estabelecimento da 

seguinte rela��o de oito temas aut�nomos, a saber: Longitudinal Unipolar 

Massivo Recorrente (LUMR), Unipolar Massivo Recorrente Radial (UMRR), 

Multipolar (Multi.), Bipolar Ortogonal (Bip.Ort.), Centr�peto Unipolar (Cen. Uni.), 
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Pr�-Confugura��o de Grandes Instrumentos (PGCI), Bipolar Centr�peto (Bip. 

Cen.), e Longitudinal Polarizado (Lon. Pol.).

Vejamos agora, um pouco mais em detalhe, as caracter�sticas 
individuais de cada um.

Imagem 28: Gr�fico Modelos de Explora��o/TOTI presentes nas BN1GE de Marinho/93

5.1.4.1. TOTI Longitudinal Unipolar Massivo Recorrente

Estamos perante um modelo de explora��o de cariz preferencialmente 

unifacial, onde cada extra��o procura conduzir � obten��o de uma BP de 

grande volume, marcada pela presen�a de amplas superf�cies corticais, n�o s� 

na zona do tal�o mas igualmente nas zonas laterais do suporte.

� o mais significativo dos TOTI identificados na cole��o de Marinho/93, 

com 44,6% do total de objetos da categoria, o que corresponde a quarenta e 

nove unidades, catorze das quais se apresentam fraturadas. As suas m�dias 

dimensionais s�o: 98mm de comprimento, 84mm de largura e 50mm de 

espessura. 

O talhe que preside � sua explora��o � de caracter�sticas 

exclusivamente unifaciais, sendo aquela pouco ou medianamente praticada. Do 

ponto de vista quantitativo verifica-se uma predomin�ncia dos representantes 

Long. Pol.; 0,9%

UMRR; 20%; 

Cent. Uni.; 5,4%; 

LUMR; 44,6% 

Bip. Ort.; 10,9% 

Bip. Opo.; 1,9%
Multipolar; 10,9%

P.G.I.; 5,4%; 

Temas OperatÄrios TÅcnicos Indiretos
Long. Pol. UMRR Cent. Uni. LUMR

Bip. Ort. Bip. Opo. Multipolar P.G.I.
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da categoria 1C (55,1%), seguida das pe�as integr�veis na 2C (36,7%);

entretanto, s�o pouco representativas as pe�as que atestam a 3C (8,2%), n�o 

se verificando nenhuma 4C. 

Quanto car�cter de obliquidade o panorama � bastante diversificado,

real�ando-se contudo os �ngulos semi-abruptos e abruptos, com valores de 

32,7% e 22,5% respetivamente. Os �ngulos simples, bem como a combinat�ria 

de semi-abruptos com abruptos alcan�am um valor de 14,3%. A associa��o 

simples/semi-abruptos re�ne 8,2% dos objetos e as restantes unidades, 

nomeadamente planos e as combinat�rias planos/simples, planos/abruptos e 

simples abruptos apresentam, cada uma delas, valores de 2%.

Imagem 29: BN1GE MAR/93 N�7 - TOTI LUMR

Quanto � profundidade do talhe, o panorama � dominado pelas 

modalidades marginal e profunda, com a primeira a congregar 57,2% deste 

TOTI e a segunda 34,7%. As BN1GE muito marginais representam apenas 

6,1% e as muito profundas meramente 2%.

Assinale-se que uma das BN1GE deste conjunto viu a sua explora��o 

interrompida e posteriormente retomada. 

5.1.4.2. TOTI Unipolar Massivo Recorrente Radial

Este TOTI corresponde a um modelo de explora��o original, identificado 

na jazida de Marinho, onde surge com uma representa��o significativa.
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Uma das inequ�vocas vantagens inerentes � utiliza��o do SLA, prende-

se com uma melhor descodifica��o das diferentes estrat�gias e t�cnicas 

colocadas ao servi�o do talhe da pedra. Neste seguimento, foi-nos poss�vel

reconhecer um TOTI original, o qual se encontra representado atrav�s de um 

tipo particular de artefactos, que, em estudos anteriores (Meireles, 1992), 

haviam sido integrados na categoria dos seixos talhados.

Imagem 30: BN1GE MAR/93 N�26 TOTI UMRR

Imagem 31: BN1GE MAR/93 N�96 – TOTI UMRR
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Estabelecido o seu “novo” estatuto, procur�mos encontrar uma 

denomina��o que o definisse, tendo esta reca�do na designa��o Unipolar 

Massivo Recorrente Radial.

Nela, o conceito unipolar reporta-se ao seu car�cter unifacial; o de 

massivo resulta do modelo de explora��o desenvolvido; recorrente decorre do 

facto da sequ�ncia de extra��es retomar, para cada uma delas, o local exato 

onde terminou a anterior; e radial, devido � dire��o e ordem seguida pelas 

pr�prias extra��es. 

Imagem 32: BN1GE - MAR/93 N�25 – TOTI UMRR.

Frequentemente, num estado avan�ado da sua explora��o, estas

BN1GE s�o caracterizadas pela exist�ncia de uma superf�cie central residual 

de c�rtex. Em termos morfol�gicos, tal modelo foi sobretudo desenvolvido a 

partir da explora��o de seixos rolados tendencialmente espessos, com 

morfologias naturais arredondadas ou semi-circulares. 

Na cole��o de Marinho/93, este TOTI re�ne vinte e duas pe�as (19,8%), 

uma das quais se encontra fragmentada. Os valores dimensionais m�dios da 

categoria s�o: 96mm de comprimento, 94mm de largura e 54mm de espessura.

Estas BN1GE apresentam-se maioritariamente exploradas de forma 

mediana (81,9%), sendo que tr�s delas se encontram muito exploradas

(13,6%) e apenas uma pouco explorada (4,5%).

O talhe � exclusivamente unifacial e quanto ao seu car�cter centr�peto, a 

modalidade 3C � a que conhece maior aceita��o, com metade dos objetos 

(50%), seguida a alguma dist�ncia pela 2C (36,4%) e, por �ltimo, pela 1C, com 

tr�s BNG1E deste modelo (13,6%).
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Em rela��o ao car�cter da obliquidade, este TOTI distribui-se entre 

v�rias modalidades, a saber: a melhor representada � a simples, com 4 

unidades (36,4%), seguem-se a simples/semi-abrupta e a semi-

abrupta/abrupta, com quatro unidades cada uma (2 x 18,1%), depois temos a 

semi-abrupta e a simples/abrupta, com duas unidades tamb�m cada uma (2 x 

9,1%) e, finalmente, a abrupta e a plana, com um representante cada uma (2 x 

4,6%). Relativamente � profundidade do talhe, este � profundo na esmagadora 

maioria das BN1GE de UMRR observadas (86,3%). 

Para concluir, assinale-se, ainda, que em duas destas BN1GE est�

presente um talhe remontante (ou sobrelevado), uma das t�cnicas justamente 

respons�vel pela produ��o de BP com superf�cie superior totalmente n�o-

cortical, as quais, como vimos antes (cf. 4.1.2.), s�o dominantes na cole��o 

artefactual da esta��o de Marinho/93.

Imagem 33: BN1GE MAR/93 N�68 – TOTI UMRR (pr�tica de um talhe sobrelevado, o qual 

proporciona a obten��o de BP com a face superior totalmente n�o-cortical).

5.1.4.3. Multipolar

Correspondem de BN1GE que n�o obedecem a nenhuma estrat�gia 

pr�-definida de explora��o e em que a sele��o das superf�cies onde s�o 

praticadas as extra��es decorre, essencialmente, das caracter�sticas 

(morfol�gicas, volum�tricas, etc.) do pr�prio suporte.
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Congrega doze unidades, alcan�ando por isso uma percentagem de 

10,9% no seio da categoria estrutural. Os seus valores dimensionais m�dios 

s�o: 76mm de comprimento, 65mm de largura e 49mm de espessura. Estes 

valores pouco elevados justificam-se pela circunst�ncia destas BN1GE se 

encontrarem, ou bastante exploradas (33,3%), ou mesmo esgotadas (58,3%). 

Registe-se a presen�a de uma �nica unidade medianamente explorada (8,4%).

Quanto � natureza litol�gica das bases naturais utilizadas, verifica-se 

que as seis BN1GE de quartzo presentes na categoria fazem todas parte deste 

TOTI de explora��o. O talhe nelas praticado �, como n�o podia deixar de ser, 

de car�cter multifacial, representado em toda a sua periferia (modalidade 4C, 

com 75% das pe�as) ou em � da mesma (3C, equivalente a 25%). Quanto � 

sua profundidade daquele, ele � muito profundo em 11 unidades (91,6%) e 

profundo em apenas uma (8,4%).

No que concerne aos �ngulos de extra��o, o mais comum acaba por ser 

a combinat�ria simples/semi-abruptos, que alcan�a 50% do total. Os �ngulos 

planos/simples e planos/semi-abruptos correspondem cada um a 16,6%; as 

extra��es com �ngulos simples ou abruptos valem 8,4% tamb�m cada uma.

Assinale-se que uma das unidades analisada, conheceu, num primeiro 

momento, uma explora��o de tipo Unipolar Massivo Recorrente Radial, sendo 

posteriormente objeto de explora��o atrav�s do modelo Multipolar. Por esta 

circunst�ncia, foi neste segundo modelo de explora��o que ela foi integrada.

Imagem 34: BN1GE N�37 – TOTI Multipolar
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5.1.4.4. TOTI Bipolar Ortogonal

Este TOTI configura uma superf�cie de explora��o contendo duas 

plataformas de percuss�o perpendiculares entre si, das quais resultam 

extra��es que se disp�em de forma ortogonal (Carbonell et. al, 1999).

O modelo Bipolar Ortogonal corresponde a 10,9% do total das BN1GE

analisadas, com um efetivo absoluto de 12 unidades. As medidas dimensionais 

m�dias dos seus representantes s�o: 107mm de Comprimento, 88mm de 

Largura e 56mm de Espessura.

A explora��o destas BN1GE nunca se revela muito exaustiva, bem pelo 

contr�rio, j� que 63,6 % delas se apresentam pouco exploradas, enquanto as 

restantes o s�o medianamente (36,4%). De igual modo e no que concerne ao 

seu car�cter centr�peto, o n�vel de transforma��o nunca � muito elevado, j� que 

as modalidades mais representadas s�o a 2C e a 1C, (54,5% e 27,3%, 

respetivamente). As modalidades 3C e 4C complementam o total, com 9,1 

pontos percentuais cada uma.

Quanto aos �ngulos de incid�ncia do talhe, eles s�o predominantemente 

simples (45,4%), seguindo-se os planos/simples (27,3%), os abruptos (18,2%) 

e, por �ltimo, os simples/abruptos com 9,1%. J� quanto � profundidade, este 

par�metro � dominado pelas categorias marginal e profunda, cada uma com 

45,4%, verificando-se apenas um exemplar de explora��o muito profunda 

(9,1%).

Imagem 35: BN1GE N�48 – TOTI Bipolar Ortogonal
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5.1.4.5. TOTI Centr�peto Unipolar

Este modelo de explora��o conta com seis representantes, um dos 

quais se encontra fraturado, correspondendo aquele n�mero a 5,4% do total 

desta categoria estrutural. As dimens�es m�dias observadas para os 

exemplares deste TOTI s�o: 105mm de comprimento, 96mm de largura e 

54mm de espessura. 

Maioritariamente os seus representantes apresentam-se medianamente 

explorados (57,2%), registando-se 28,6% que s�o pouco explorados e 14,2% 

esgotados, o que em termos pr�ticos corresponde apenas a uma BN1GE).

Relativamente ao seu car�cter centr�peto, observa-se um ligeiro 

destaque para a modalidade 4C, com 42,8%, contabilizando-se ainda 28,6% 

para as 1C e 3C.

Em rela��o aos �ngulos de talhe ou car�cter de obliquidade, a realidade 

observada � igualmente bastante diversificada, destacando-se uma igualdade 

entre �ngulos planos, planos/simples e semi-abruptos, todos com um valor 

28,6%; os �ngulos abruptos s�o os menos significativos, contando com 14,2%.

Por �ltimo e relativamente � profundidade do talhe, esta � muito 

profunda em cinco das sete unidades analisadas, completando assim 71,6% do 

total e profunda e marginal nas outras duas (2 x 14,2%).

Imagem 36: BN1GE MAR/93 N�45 – TOTI Centr�peto Unipolar
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5.1.4.6. Pr�-Configura��o de Grandes Instrumentos

Devido �s grandes dimens�es das bases naturais utilizadas, a explora��o 

destas BN1GE ter-se-� verificado atrav�s da t�cnica de percuss�o com 

percutor fixo

A Pr�-Configura��o a que aqui se faz alus�o, reporta-se n�o � 

prepara��o de uma plataforma de percuss�o na BN1GE, com vista � extra��o 

de um tipo de BP pr�-determinada, antes reflete uma cuidadosa sele��o das 

caracter�sticas morfol�gicas do volume de mat�ria-prima e do ponto de 

percuss�o, por forma a que desta conjuga��o seja poss�vel estabelecer um 

relativo controlo da forma das BP a extrair.

Assim, o objetivo fundamental deste TOTI passa pela obten��o de 

suportes de grande dimens�o, com formas tendencialmente ovaladas ou 

elipsoidais, total ou parcialmente corticais.

S�o em n�mero de seis as BN1GE adstritas a este TOTI, alcan�ando 

assim uma percentagem de representa��o na categoria de 5,4%. As m�dias 

dimensionais observadas s�o de 183mm de comprimento, 146mm de largura e 

97mm de espessura.

Imagem 37. BN1GE N�3 - TOTI PCGI (escala 20 cm)
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De uma forma geral, estas unidades revelam-se muito pouco 

exploradas, com apenas um levantamento praticado, obviamente de natureza 

unifacial.

Quanto ao par�metro da periferia, esta reparte-se equitativamente (50% 

cada) entre as modalidades 1C e 2C. J� quanto � incid�ncia dos �ngulos de 

talhe a situa��o � algo mais diversificada, sendo 2 simples (33,3%), 2 semi-

abruptos (33,3%), 1 semi-abrupto/abrupto (16,7%) e um plano (16,7%).

Imagem 38. BN1GE n�66 - TOTI PGI (escala 20 cm)

O talhe � quase exclusivamente profundo (cinco unidades, que 

representam 83,3%), verificando-se apenas uma BN1GE em que aquele 

poder� ser tido como marginal (17,7%).

5.1.4.7. TOTI Bipolar Oposto

De novo estamos diante de um TOTI pouco representado na cole��o de 

Marinho/93, com apenas duas unidades (1,9% do total na categoria). Os seus 

valores dimensionais m�dios s�o: 89mm de comprimento, 154mm de largura e 

85mm de espessura.

O talhe praticado � de natureza unifacial em ambas as BN1GE, 

apresentando-se uma pouco explorada e a outra medianamente. Uma foi 

explorada em 2/4 da sua periferia (2C), j� a outra conheceu uma explora��o 

em todo o seu contorno (4C). Em ambas os �ngulos de talhe s�o planos e 

abruptos e a sua profundidade muito acentuada.
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5.1.4.8. TOTI Longitudinal Polarizado

As BN1GE adstritas a este modelo de explora��o s�o facilmente 

identific�veis, o mesmo n�o se verificando com as bases positivas dele 

extra�das.

Este modelo caracteriza-se pela explora��o se realizar a partir de uma 

aresta, conhecendo levantamentos paralelos e/ou subparalelos. Nele verifica-

se frequentemente a necessidade de efetuar uma configura��o da plataforma 

de percuss�o, por forma a manter um �ngulo de extra��o adequado (Carbonell 

et. al., 1999).

No conjunto das BN1GE estudadas, este TOTI representa apenas 0,9%, 

contando apenas com um �nico representante. As dimens�es do mesmo s�o: 

104mm de comprimento, 71mm de largura e 92mm de espessura. Trata-se de

uma pe�a intensamente explorada com talhe trifacial, abrupto e muito profundo. 

As suas superf�cies de lascamento apresentam-se muito abruptas e lisas. 

5.1.5. Bases Negativas de 2� Gera��o de Explora��o (BN2GE)

A cole��o artefactual de Marinho/93 n�o contempla qualquer artefacto 

integr�vel nesta categoria estrutural.

5.1.6. Bases Negativas de 2� Gera��o de Configura��o (BN2GC)

O conjunto de materiais l�ticos de Marinho/93 integra 84 representantes 

desta categoria estrutural, sendo que em 5 deles se procedeu � configura��o 

de zonas de morfopotencial funcional duplo.

No que concerne �s litologias representadas no seu seio, estas s�o 

dominadas, uma vez mais de forma esmagadora, pela presen�a de suportes 

em quartzito (97,7%), que correspondem a um efetivo de 82 unidades; os 2,3% 

remanescentes pertencem ao quartzo, com somente 2 representantes.

Relativamente ao grau de desgaste dos representantes desta categoria 

estrutural, aquele distribui-se pelas tr�s modalidades habituais, a saber: a R1, 

com 58 unidades, � largamente dominante (69%); a R2 ocorre em 19 situa��es 

(23%); finalmente, a R3 apenas regista 7 ocorr�ncias (8%).
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Imagem 39. BN2GC N�49 – Morfotipo Raspador simples obl�quo lateral esquerdo definido por 

um retoque simples, direto, cont�nuo, semi-abrupto

Do ponto de vista dimensional, as medi��es efectuadas permitiram 

encontrar as seguintes m�dias de resultados: 61 mm para o comprimento; 65 

mm para a largura; e 25 mm para a espessura. Este conjunto de valores 

reflete, � semelhan�a do que j� se tinha verificado com as BP, uma clara 

tend�ncia para o estabelecimento preferencial de suportes com morfologias 

quadrangulares ou arredondadas, ainda que, agora, estas ocorram sob a forma 

de um m�dulo de dimens�es superiores, em m�dia cerca de 20 mm para as 

duas primeiras vari�veis mencionadas.

Esta circunst�ncia s� pode ser interpretada como o resultado de uma 

pr�tica seletiva secund�ria, que se traduziu, em ordem ao estabelecimento da 

componente industrial representada pela utensilagem sobre lasca, na escolha 

de suportes de dimens�es superiores � m�dia.

Imagem 40. BN2GC - MAR/93 N�10 – Morfotipo Raspador inverso desviado rectil�neo
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� semelhan�a do observado igualmente nas BP, tamb�m agora se 

regista uma elevada presen�a de suportes fraturados (45 unidades, o que 

equivale a 53,5%), sendo a sua distribui��o pelas diversas modalidades 

consideradas apresentada na seguinte tabela.

Fracturas
Longitudinal Transversal Obl�qua Lateral dta. Lateral esq. Proximal M�ltipla

17 2 4 2 - 1 19

37,8% 4,4% 8,9% 4,4% - 2,2% 42,2%

Tabela 6: Tipo de fracturas nas BN2GC

Passando a centrar a nossa aten��o na caracteriza��o dos pr�prios 

processos de configura��o dos suportes, da an�lise dos atributos considerados 

no �mbito do SLA sobressai o facto de, quanto � natureza dos seus tal�es, 

estes se revelarem esmagadoramente corticais (67 unidades – 80%), enquanto 

que os n�o corticais apenas alcan�am 15% (13 unidades), sendo as restantes 

4 unidades (5%) indetermin�veis. Quanto aos tal�es n�o corticais, 12 deles s�o 

unifacetados (lisos) e apenas 1 bifacetado (diedro).

Imagem 41. BN2GC - MAR/93 N�21– Morfotipo Raspador inverso lateral direito, convexo, 

definido por um retoque inverso parcialmente sobreelevado

J� relativamente � sua morfologia, a esmagadora maioria dos tal�es (80 

unidades) s�o da modalidade plataforma (95%), sendo os remanescentes 4 

indetermin�veis (5%).
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Imagem 42. BN2GC - MAR/93 N�22 – Morfotipo Raspador transversal convexo

Da an�lise da face inferior dos suportes destaque-se que, relativamente 

� sua curvatura, 32 unidades apresentam-na convexa (38,1%), 20 c�ncava 

(23,8%), outras 20 recta (23,8%), 6 convexo-c�ncava (7,1%), 3 convexo-recta 

(3,6%) e as restantes 3 s�o indetermin�veis (3,6%). Quanto � 

representatividade do tal�o, a maioria, 58 unidades (69%), apresentam-na bem 

desenvolvida, enquanto as restantes 26 t�m-na esbatida (31%)

Centremos agora a nossa aten��o no conjunto de atributos que 

caracterizam a a��o do retoque, ou seja, nos pr�prios processos de 

configura��o respons�veis pelos padr�es de transforma��o das BP em 

BN2GC.

Imagem 43. BN2GC - MAR/93 n�40 – Morfotipo Denticulado transversal, convexo, alternante.
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Assim, come�ando pelo car�ter facial do retoque, das 84 unidades em 

presen�a, 64 delas integram o agrupamento unifacial (76,2%) e apenas 20 

representam o bifacial (23,8%). Quanto � amplitude daquele, 54 unidades 

(64,3%) integram-se na categoria 1C, 22 na 2C (26,2%) e apenas 8 na 3C 

(9,5%)

Imagem 44. BN2GC MAR/93 n�26 – Morfotipo Denticulado inverso transversal

Relativamente ao modo, 46 unidades revelam um retoque simples 

(54,8%), noutras 19 � semi-abrupto (22,6%), em 7 unidades o retoque pode 

considerar-se abrupto (8,3%), em 5 � simples/semi-abrupto (5,9%), em mais 

em 4 revela-se semi-abrupto/abrupto (4,8%) e, finalmente, em 3 � 

simples/abrupto (3,6%); quanto ao retoque plano, o mesmo est� ausente na 

defini��o de todas as pe�as.

Imagem 45. BN2GC - MAR/93 N�25 – Morfotipo Denticulado inverso, transversal, convexo
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Passando agora a analisar a dire��o do retoque, diremos que na maioria 

das situa��es (41 unidades) ele � direto (48,8%), inverso em 27 (32,1%), 

alternante em 13 (15,5%), alterno em 2 (2,4%) e bifacial em 1 (1,2%). J� em 

rela��o � sua profundidade, em 67 situa��es ele � marginal (79,8%), muito 

marginal em 15 (17,8%) e profundo em apenas 2 casos (2,4%).

Imagem 46. BN2GC MAR/93 N�17 – Morfotipo Furador bilateral convergente 

Seguidamente analisaremos as situa��es verificadas no dom�nio da 

delinea��o do retoque e neste particular diremos que em 38 unidades ele se 

mostra cont�nuo (45,2%), denticulado em 18 unidades (21,4%), entalhe em 

mais 14 (16,7%), descont�nuo em 9 (10,7%), cont�nuo/entalhe em 2 (2,4%), 

cont�nuo/denticulado noutras 2 (2,4%) e descont�nuo/denticulado em apenas 1 

(1,2%).

Quanto � morfologia da zona retocada, esta apresenta-se convexa em 

37 situa��es (44%), c�ncava em 24 (28,6%) recta noutras 10 situa��es 

(11,9%), sinuosa em mais 9 (10,7%) e, finalmente, convexa/c�ncava em 4 

(4,8%).

No que concerne � forma da aresta sagital, esta revela-se recta em 41 

unidades (48,8%), encurvada em 31 (36,9%) e sinuosa em apenas 12 (14,3%). 

J� em rela��o � sua simetria os resultados poder�o considerar-se mais 

equilibrados, j� que em 45 situa��es a aresta � sim�trica (53,6%) e noutras 39 

� assim�trica (46,4%).
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Imagem 47. BN2GCMAR/93 N�7 – Morfotipo furador com retoque bilateral convergente directo 

Por �ltimo, iremos encerrar esta aprecia��o a prop�sito das 

caracter�sticas da categoria estrutural das BN2GC, estabelecendo a rela��o 

entre estas e os modelos de configura��o (morfotipos) mais comummente 

referenciados no seio dos conjuntos de materiais l�ticos paleol�ticos analisados 

sob a �gide do SLA.

Assim, no conjunto de 84 unidades representativas desta categoria 

estrutural foram reconhecidos os seguintes morfotipos e respetivos

quantitativos absolutos e valores percentuais assinalados na tabela 7.

Morfotipos

Raspadores Denticulados Entalhes Furadores Raspadeiras “Becs” Lascas 
retocadas Diversos

25 27 12 8 3 2 3 4

29,7 32,1 14,3 9,5 3,6 2,4 3,6 4,8

Tabela 7: Morfotipos de configura��o

Dos dados sobressaem dois morfotipos, denticulados e raspadores, que, 

em conjunto, contabilizam mais de metade do total dos efetivos reconhecidos 

(62 unidades), o que equivale a 73,8% do total das BN2GC.
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Imagem 49. BN2GC MAR/93 N�6 – Morfotipo Furador com retoque bilateral convergente

Segue-se a categoria dos entalhes, com 12 unidades (14,3%), enquanto 

o quarto lugar � ocupado pelos furadores (8 unidades) que, juntamente com os 

2 representantes do morfotipo dos “Becs”, situam em 11,9% o valor total dos 

artefactos de morfopotencial tri�drico.

Por �ltimo, refer�ncia ainda para a presen�a de 3 raspadeiras (2 s�o de 

natureza at�pica), a que se juntam 3 lascas retocadas e ainda mais 4 

instrumentos contabilizados na categoria dos “diversos”, a qual re�ne 1 faca de 

dorso natural, 1 “raclette”, 1 pe�a dupla (denticulado/furador) e 1 uma plaqueta 

com retoque bifacial marginal 2C.

Imagem 50. BN2GC MAR/93 N�14 – Morfotipo Entalhe Simples com retoque direto e cont�nuo
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Ainda a prop�sito do car�ter morfo-potencial das BN2GC presentes na 

cole��o de Marinho/93 e no �mbito de uma aprecia��o igualmente generalista, 

poder-se-� afirmar que, com exce��o dos utens�lios que correspondem aos 

morfotipos furador e “bec”, todos os restantes revelam um morfo-potencial de 

tipo di�drico. Dentro destes e com exce��o dos entalhes cujo di�dro � c�ncavo, 

nos restantes (raspadores, denticulados, raspadeiras, lascas retocadas, etc.) 

dominam em absoluto os di�dros convexos e abruptos. Em rela��o �s 

categorias dos furadores e dos “becs” e como j� assinal�mos, o seu morfo-

potencial apresenta-se tri�drico.

Imagem 51. BN2GC - MAR/93 N�44– Morfotipo Raspadeira at�pica, retoque cont�nuo, bilateral, 

directo, simples e semi-abrupto

Quanto � caracteriza��o do morfo-potencial das zonas proximais de 

todas as categorias referenciadas, este � caracterizado como natural, quando 

os suportes ainda conservam a superficie cortical, ou di�drico, quando aquela 

foi removida ou suprimida.

5.1.7. Instrumentos de Grande Formato (IGF)

Como j� tivemos a oportunidade de mencionar aquando da explana��o 

dos diferentes crit�rios de an�lises adoptados para o estudo das categorias 

estruturais (cf. 3.4.4.1.), os investigadores que se identificam com o SLA 

admitem, no quadro de uma certa vis�o heterodoxa do pr�prio sistema, a 

exist�ncia de um subagrupamento artefactual apelidado recorrentemente de 

Instrumentos de Grande Formato (IGF). 
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Tais artefactos, resultando quer de TOTD, quer de TOTI, podem ser 

estudados e analisados, respetivamente, enquanto BN1GC ou BN2GC. Nesse 

sentido e ainda que efetuada de forma individual, passaremos primeiramente a 

explicitar os dados relativos aos IGF sobre BN1GC, deixando para segundo 

lugar aqueles estabelecidos a partir de BN2GC.

5.1.7.1. IGF sobre BN1GC
Nesta subcategoria estrutural contamos apenas com duas unidades.

A primeira (Triedro n�3) corresponde a uma BN1GC, em quartzito, com 

as seguintes dimens�es: Comprimento:130mm; largura:89mm; espessura:

58mm.

Revela um grau de desgaste reduzido (R1), tendo como suporte uma 

base natural representada sob a forma de um seixo rolado de quartzito. 

Evidencia um grau de explora��o m�dio, praticado em � da sua periferia (3C). 

Relativamente ao car�cter da obliquidade do talhe, os �ngulos de ataque 

praticados s�o de incid�ncia simples e semi-abrupta. Quanto � profundidade do 

talhe, esta � muito acentuada.

O car�cter da aresta frontal revela-se convexo e, no que concerne � 

aresta sagital, esta exibe-se sinuosa e assim�trica. Foram contados um total de 

dezassete levantamentos neste BN1GC, destinados � configura��o final do 

artefacto. 

A zona ativa localiza-se em posi��o distal relativamente ao eixo 

morfol�gico do artefacto. Os morfo-potenciais patentes nesta BN1GC s�o os 

seguintes: na zona proximal regista-se o c�rtex natural do suporte e nos bordos 

laterais aquele configura-se como um diedro. Em contrapartida, a zona distal, 

define-se como uma forma claramente tri�drica, a qual, em �ltima an�lise, 

caracteriza e assume-se como o morfo-potencial dominante.

De uma maneira geral podemos caracterizar, sumariamente, este 

artefacto do seguinte modo: trata-se de uma BN1GC de grande formato, 

constru�da atrav�s de uma talhe trifacial, que converge para a sua zona distal. 

O bordo lateral esquerdo (faces A/C) configura um morfo-potencial di�drico, o 

mesmo ocorrendo relativamente ao bordo lateral direito (face B/C) e ao bordo 

central (face A/B). Do ponto de vista morfol�gico, o bordo esquerdo � 



118

tendencialmente convexo, o central tamb�m, enquanto o direito � c�ncavo. A 

zona basal conserva uma reserva cortical natural.

Imagem 52: IGF sobre BN1GC MAR/93 - Triedro n�3

O segundo artefacto (Biface n�2) encontra--se igualmente configurado a 

partir de um seixo rolado de quartzito, de morfologia tendencialmente achatada. 

Os valores dimensionais do instrumento s�o os seguintes: Comprimento: 

122mm largura: 74mm; espessura: 37mm. O grau de desgaste do artefacto � 

baixo (R1) e o seu estado de explora��o mediano. 

O seu afei�oamento foi praticado bifacialmente em cerca de � da 

periferia (3C). Os levantamentos observ�veis s�o profundos e os �ngulos de 

extrac��o dos mesmos s�o planos e simples. A aresta frontal apresenta-se 

convexa e, no que respeita � sagital, esta revela-se sinuosa e assim�trica.

A zona activa desta BN1GC ocupa tanto a zona dos bordos laterais do 

instrumento, como a sua extremidade distal.

Por �ltimo, resta-nos expor os diferentes morfopotenciais exibidos por 

esta BN1GC. Assim, a zona proximal do artefacto conserva ainda o c�rtex 

natural do suporte. Os bordos, tanto os laterais como o distal, revelam um 

morfo-potencial que se caracteriza por uma superf�cie di�drica.
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Imagem 53. IGF sobre BN1GC MAR/93 – Biface n�2

Em s�ntese, os IGF sobre BN1GC da cole��o de materiais Marinho/93 

partilham algumas similaridades, nomeadamente a n�vel t�cnico, ainda que 

conformando morfo-potenciais estruturais distintos.

No dom�nio das afinidades, estas s�o vis�veis ao n�vel dos suportes de 

mat�ria-prima utilizados (seixos rolados de quartzito), no car�cter da 

profundidade do talhe praticado, no �mbito da periferia transformada e na 

disposi��o das zonas activas, bem como na distribui��o da aresta sagital.

A principal diferen�a observada entre os dois utens�lios verifica-se ao 

n�vel do respetivo morfo-potencial estrutural, sendo que no primeiro ele � 

predominantemente tri�drico, conseguido atrav�s da pr�tica de um talhe 

trifacial convergente, enquanto no segundo ele � fundamentalmente di�drico, 

quer ao n�vel dos seus bordos laterais, como da sua extremidade distal,

conformando uma distinta solu��o adaptativa para o mesmo tipo de suporte.

5.1.7.2. IGF sobre BN2GC

No �mbito desta sub-categoria estrutural contabilizamos um total de oito 

unidades.

A primeira, (Uniface 1) corresponde a uma BN2GC sobre quartzito, cujas 

dimens�es m�ximas s�o as seguintes: Comprimento: 123mm; largura: 86mm; 
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espessura:46mm. O grau de desgaste deste artefacto � bastante reduzido 

(R1).

Relativamente aos seus caracteres de an�lise enquanto BP, os dados 

extra�dos s�o um pouco escassos. Dado que o tal�o da lasca suporte se 

apresenta suprimido e/ou recoberto pelo talhe praticado, todos as 

caracter�sticas relacionadas com tal par�metro, nomeadamente a sua natureza, 

dimens�es, car�cter e morfologia, s�o simplesmente indeterminados. A 

supress�o do tal�o desta BN2GC determinou, assim, a exist�ncia de uma BP 

de superf�cie cortical dominante sobre a n�o-cortical.

Quanto � an�lise do bolbo da BP suporte, as suas caracter�sticas s�o 

igualmente indetermin�veis, visto tamb�m ele ter sido suprimido.

No que respeita � caracteriza��o da curvatura da face inferior do 

artefacto, que se apresenta predominantemente cortical, aquela revela-se 

convexa. 

Os caracteres de an�lise respeitantes � BN2GC propiciam, desta feita, 

uma maior informa��o.

Imagem 54. IGF sobre BN1GC MAR/93 – Uniface n� 1

Come�ando pelo car�cter facial, podemos mencionar a sua 

unifacialidade, registada em toda a sua periferia (4C). O afei�oamento e 

retoque do instrumento podem ser caracterizados do seguinte modo: simples 

quanto ao seu �ngulo de talhe, muito profundo, directo no que respeita � 

dire��o e cont�nuo quanto � sua delinea��o. 
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Relativamente � morfologia dos dois bordos constru�dos, esta revela-se 

convexa, ao servi�o de uma forma geral tendencialmente amigdal�ide.

As arestas sagitais (esquerda e direita) apresentam-se algo sinuosas e 

assim�tricas em ambos os casos. O morfo-potencial da pe�a �, em todo o seu 

per�metro, di�drico convexo.

O segundo artefacto desta categoria (Uniface n�4), tem como mat�ria-

prima uma BP de quartzito, cujos valores dimensionais s�o os seguintes: 

Comprimento 100mm; largura 63mm; espessura: 43mm. Uma vez mais o grau 

de desgaste do utens�lio � baixo (R1).

No que concerne ao conjunto de aspectos que caracterizariam a sua BP 

de suporte, uma vez mais os mesmo s�o imposs�veis de estabelecer, pelo 

facto da superf�cie do tal�o da BP ter sido totalmente suprimida. Por isso, nada 

poderemos avan�ar quanto � sua natureza, dimens�es, car�cter e morfologia. 

Situa��o an�loga � vivida em rela��o � caracteriza��o do bolbo da BP, 

bem como a determina��o da superf�cie de c�rtex presente aquando da sua 

extra��o. No que respeita � curvatura da face inferior j� � poss�vel afirmar que 

esta se revela convexa.

Relativamente aos caracteres de an�lise enquanto BN2GC, podemos 

desde logo referir o seu car�cter unifacial. O retoque est� presente em tr�s 

caras do instrumento (3C), podendo ser caracterizado nos seguintes termos: 

direto na sua dire��o, cont�nuo na sua delinea��o, convexo na sua morfologia 

e, finalmente, com uma profundidade bastante acentuada.

No que concerne � caracteriza��o da aresta sagital, a mesma apresenta-se 

sinuosa, ainda que sim�trica. Finalmente, podemos ainda avan�ar que o morfo-

potencial do artefacto se apresenta, em todo o seu per�metro, di�drico convexo, 

� exce��o da zona da base que conserva o c�rtex natural do suporte.

O artefacto seguinte (Triedro n�1) encontra-se estabelecido sobre uma 

BP em quartzito, patenteando o seguinte conjunto de dimens�es m�ximas: 

Comprimento 132mm, largura 68mm e espessura 35mm. O seu grau de 

desgaste � reduzido (R1).
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No que concerne aos caracteres de an�lise da superf�cie do tal�o da BP, 

podemos mencionar que, quanto � sua natureza, ele apresenta-se n�o cortical, 

com uma morfologia unifacetada e um car�cter de plataforma.

Na face inferior da BP, o seu bolbo apresenta-se bastante desenvolvido, 

determinado que a curvatura da mesma se apresente convexa-c�ncava. 

Relativamente � face superior, o seu estado inicial seria o de uma superf�cie 

totalmente cortical. 

Este utens�lio foi afei�oado unifacialmente em cerca de 2/4 da sua 

periferia (2C). O retoque revela-se semi-abrupto e abrupto quanto ao seu 

modo, marginal no que respeita � profundidade, direto no que concerne � 

direc��o e a sua delinea��o apresenta-se cont�nua, definindo uma morfologia 

c�ncava. A aresta sagital assume uma forma sinuosa e assim�trica. 

Imagem 55. IGF sobre BN2GC MAR/93 – Triedro n�1

Quanto ao car�cter morfo-potencial do artefacto, o mesmo encontra-se 

bem afirmado, situando-se essencialmente no ter�o distal do suporte e 

revelando uma configura��o tri�drica; as restantes superf�cies conservam o 

c�rtex natural do suporte.

O quarto utens�lio desta categoria corresponde novamente a uma 

BN2GC em quartzito (Triedro n�2) com os seguintes valores dimensionais: 
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Comprimento: 126mm; largura: 80mm; espessura: 43mm. O seu grau de 

desgaste � novamente reduzido (R1)

No que concerne aos atributos de an�lise relativos � superf�cie do tal�o 

(natureza, car�cter e morfologia), estes n�o puderam ser determinados em 

virtude do mesmo ter sido suprimido.

Iguais dificuldades ocorrem relativamente � an�lise da face inferior da 

BP suporte, situa��o que igualmente determina a indefini��o da �rea do bolbo. 

Assinala-se, todavia, que quanto � curvatura desta face, a mesma se revela 

globalmente convexa. No que respeita � face superior, tamb�m n�o foi poss�vel 

compreender a express�o detida pela superf�cie cortical aquando da extra��o

inicial da BP.

Relativamente � an�lise deste utens�lio enquanto BN2GC, a informa��o 

� mais assertiva. Assim, quanto ao car�cter facial, este � multifacial; da mesma 

forma, o afei�oamento foi praticado em toda a periferia da pe�a (4C).

Imagem 56. IGF sobre BN2GC MAR/93 – Triedro n�2

Quanto � caracteriza��o do retoque, este pode ser definido nos 

seguintes termos: muito profundo, bifacial, cont�nuo e convexo. A aresta sagital 

� sinuosa e assim�trica.

Dado esta BN2GC ter conhecido retoque em toda a sua periferia, os 

seus morfo-potenciais conhecem diferentes configura��es: na zona proximal � 

di�drico, ainda que com uma pequena reserva cortical; as zonas laterais 
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revelam igualmente superf�cies di�dricas, ainda que a do lado direito se 

apresente c�ncava e a do lado esquerdo convexa. 

Contudo, a caracter�stica mais singular e definit�ria deste utens�lio 

ocorre, necessariamente, na sua zona distal, a qual conforma um volume 

piramidal.

O quinto artefacto desta sub-categoria (Machado-de-m�o n�55), tem, 

uma vez mais, no quartzito a sua mat�ria-prima de elei��o, revelando os 

seguintes valores dimensionais: 154 mm de comprimento, 81 mm de largura e 

30 mm de espessura. O seu grau de rolamento �, tamb�m ele, pouco 

significativo (R1). 

Relativamente aos atributos de an�lise referentes � BP, verificamos que 

o tal�o �, quanto � sua natureza e car�cter, n�o-cortical e em plataforma 

respectivamente. A sua morfologia � n�o facetada.

No que concerne � face inferior podemos salientar o aspeto 

desenvolvido do bolbo, bem como uma curvatura convexa-c�ncava. J� a face 

superior, aquando da extra��o da BP apresentaria uma superf�cie 

completamente cortical (CC).

Quanto � sua caracteriza��o enquanto BN2GC, devemos, antes de 

mais, salientar o car�cter bifacial do talhe, praticado em 2/4 da periferia do 

artefacto (2C). Os �ngulos de retoque s�o planos e restritos � periferia do

utens�lio, a qual, por isso, det�m uma profundidade marginal. A dire��o do 

retoque � bifacial e descont�nua ao longo do bordo do artefacto, conferindo-lhe 

uma morfologia convexa.

A aresta sagital � encurvada e simultaneamente assim�trica. O morfo-

potencial deste artefacto � pouco desenvolvido, verificando-se meramente duas 

superf�cies di�dricas: uma na zona proximal e outra configurando um diedro 

reto na zona distal. Esta �ltima encontra-se, ali�s, parcialmente suprimida, em 

resultado de um conjunto de pequenas extra��es alternantes, provavelmente 

consequ�ncia da sua utiliza��o.

A silhueta geral da pe�a � em “U” e para tanto contribuem duas 

extra��es invasoras diretas praticadas no ter�o proximal (uma delas de 

grandes dimens�es).
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Imagem 57. IGF sobre BN2GC MAR/93 – Machado de M�o n�55

O sexto exemplar de BN2GC corresponde a um artefacto em quartzito

(Machado-de-m�o n�2) cujas medidas m�ximas s�o as seguintes: 

Comprimento: 170mm; largura:80mm; espessura: 64mm. 

A BP suporte regista a presen�a uma fratura longitudinal, paralela ao 

eixo morfol�gico do objeto, n�o nos tendo sido poss�vel estabelecer, contudo,

se a mesma se ficou a dever a um ato volunt�rio, destinado a configurar a 

morfologia da pe�a, ou se resultou de uma atitude involunt�ria.

Quanto � caracteriza��o dos atributos do suporte, come�amos por 

salientar que, no que respeita � superf�cie do tal�o, esta se revela cortical, em 

plataforma e n�o facetada. A face inferior revela um bolbo desenvolvido e uma 

curvatura convexa. O c�rtex da face superior � dominante relativamente � 

superf�cie n�o-cortical.

Enquanto BN2GC, este utens�lio resultou da aplica��o de um talhe 

unifacial, restrito a � do contorno da sua periferia (1C). Os negativos do 

retoque revelam-se profundos e com inclina��o simples. Quanto � dire��o dos 

mesmos, apresentam-se inversos, descont�nuos na sua delinea��o, dando 

origem ao estabelecimento de uma morfologia globalmente convexa. A aresta 

sagital � sinuosa e assim�trica.

Relativamente ao seu morfo-potencial, poder-se-� afirmar que o mesmo 

revela uma expans�o limitada � zona distal, a qual se caracteriza por uma 
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superf�cie di�drica, sendo as demais definidas pela manuten��o das 

superf�cies corticais naturais do suporte.

O pen�ltimo exemplar desta sub-categoria estrutural (Machado-de-m�o 

n�4 – BN2GC) est� representado por uma BN2GC de grande formato, cujas 

dimens�es m�ximas s�o as seguintes: Comprimento: 243mm; largura: 141mm; 

espessura: 30mm. O seu grau de desgaste �, novamente, escasso (R1).

Com uma litologia indeterminada, a superf�cie da BP suporte revela-se 

cortical, em plataforma e a sua morfologia n�o facetada. Na sua face inferior, 

n�o foi poss�vel estabelecer com clareza o verdadeiro desenvolvimento 

alcan�ado pelo bolbo, visto que este foi objeto de uma supress�o parcial. Deste 

facto resulta que a curvatura desta face � praticamente inexistente, podendo

por isso qualificar-se como reta. Quanto � sua face superior, a mesma 

apresenta-se totalmente cortical. 

Relativamente aos atributos de an�lise que caracterizam o 

estabelecimento desta BN2GC, poder-se-� afirmar que a mesma foi 

concretizada atrav�s de um talhe unifacial, praticado em cerca de 2/4 da 

periferia do suporte (2C), atrav�s de um afei�oamento inverso, descont�nuo e 

morfologicamente convexo. Os �ngulos de talhe s�o predominantemente 

planos e a profundidade das extra��es praticadas revela-se marginal. A aresta 

sagital conforma-se sinuosa e assim�trica.

Os morfo-potenciais est�o limitados � zona proximal e distal, sendo que 

nesta �ltima temos um diedro reto e na primeira um diedro convencional. As 

zonas mesiais mant�m o c�rtex natural da BP.

Os levantamentos inversos que atr�s mencionamos destinaram-se a 

adelga�ar a zona proximal do suporte, atrav�s da supress�o parcial do bolbo. 

Na zona distal, sobre a extremidade do bordo esquerdo foram praticados 

alguns pequenos levantamentos, que regularizam a morfologia geral do 

suporte. A zona ativa ou morfo-potencial distal � transversal em rela��o ao eixo 

morfol�gico do utens�lio, revelando a presen�a de inequ�vocos vest�gios de 

utiliza��o. 

Finalmente, o oitavo exemplar de BN2GC (Machado-de-m�o n�668), 

encontra-se estabelecido a partir de uma BP em quartzito com as seguintes 
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dimens�es m�ximas: Comprimento: 87mm; largura: 59mm; espessura 23mm. 

O seu grau de desgaste � reduzido (R1)

O tal�o do suporte � cortical, em plataforma e n�o-facetado. Na face 

inferior o suporte apresenta um bolbo bem desenvolvido, o que confere � sua 

superf�cie uma morfologia convexo-reta. Quanto � face superior, evidencia uma 

superf�cie cortical dominante sobre a n�o-cortical.

O talhe praticado nesta BN2GC foi de car�cter unifacial e circunscrito a 

� da sua periferia (1C). A sua caracteriza��o pode ainda ser formalizada nos 

seguintes termos: simples quanto ao seu modo, marginal no que respeita � 

profundidade; direto relativamente � sua dire��o; descont�nuo no que concerne 

� sua delinea��o e convexo no que respeita � sua morfologia. A aresta sagital 

apresenta-se reta e disposta simetricamente.

Quanto ao morfo-potencial do instrumento, este encontra-se, como em 

muitos outros IGF, limitado � zona distal, exibindo uma superf�cie di�drica. O 

restante contorno da BN2GC conserva o c�rtex natural da pe�a.

Imagem 58. IGF sobre BN2GC MAR/93 – Machado de M�o n� 668

Em jeito de conclus�o preliminar sobre esta sub-categoria estrutural 

gostar�amos de salientar alguns aspetos, que julgamos merecedores de 

destaque.

Assim, assinala-se, primeiramente, a reduzida representa��o detida por 

esta sub-categoria estrutural no conjunto da cole��o artefactual de Marinho/93, 
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� semelhan�a, ali�s, do que j� se havia tamb�m verificado com o conjunto de 

materiais proveniente das anteriores escava��es.

Um segundo aspeto que julgamos igualmente merecedor de destaque e 

que de novo vem confirmar as “impress�es” estabelecidas atrav�s dos estudos 

anteriores, prende-se com o car�cter tecnicamente pouco elaborado a que 

obedece a configura��o da esmagadora maioria dos artefactos presentes nesta

categoria. Com efeito e � exce��o, porventura, da BN2GC (Uniface n�1), todos 

os demais exemplares caracterizam-se por uma acentuada economia de 

gestos, traduzida na pr�tica de um talhe dirigido quase que exclusivamente 

para a defini��o das zonas funcionais. Em consequ�ncia do desenvolvimento 

desta estrat�gia de configura��o resultam morfologias pouco diferenciadas, 

sen�o mesmo algo mon�tonas.  

Saliente-se, no entanto, que para este desiderato contribui, em nosso 

entender decisivamente, a utiliza��o de BP “pr�-determinadas”, n�o em 

consequ�ncia de qualquer tipo de prepara��o pr�via da BN1GE donde foram 

extra�das, mas antes de uma cuidada sele��o da forma do suporte natural 

utilizado, bem como da localiza��o do plano de percuss�o que presidiu � sua 

extra��o.

5.1.8. S�mula das caracter�sticas da ind�stria de Marinho/93

Da an�lise e avalia��o que acabamos de empreender das principais 

categorias estruturais presentes na cole��o de materiais de Marinho/93, 

poderemos deduzir, em jeito de s�ntese, as seguintes carater�sticas:

- No que concerne �s mat�rias-primas exploradas, observa-se uma 

exclusiva representa��o das litologias presentes nas forma��es 

quatern�rias locais, sob a forma de seixos rolados de quartzito e de 

quartzo. Os primeiros det�m uma prefer�ncia verdadeiramente 

esmagadora, com uma representa��o de 97,9%, relegando, assim, o 

quartzo para um papel quase simb�lico (2%); de assinalar ainda a 

exist�ncia de uma �nica BP (0,1%) estabelecida sobre uma rocha 

xistosa.
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- A circunst�ncia da grande maioria dos artefactos que a integram revelar 

um reduzido grau de desgaste (67,1%), juntamente com o facto de 

terem sido observadas v�rias situa��es em que � poss�vel proceder � 

efetiva��o de remontagens, leva-nos a concluir que a cole��o de 

materiais de Marinho/93, n�o obstante proveniente de um contexto 

sedimentar coluvionar, n�o ter� sido objeto de um transporte muito 

significativo, causador de uma perturba��o e dispers�o acentuada do 

registo.

- Da observa��o das BN exploradas e/ou configuradas no �mbito, 

respetivamente, dos sucessivos TOTD e TOTI desenvolvidos, � poss�vel 

perceber a exist�ncia de uma modula��o daquelas, a qual se traduz 

pela elei��o de suportes tendencialmente mais delgados e compridos 

para a concretiza��o dos primeiros e mais espessos e normalizados 

para os segundos, mesmo quando, neste �ltimo caso, eles se destinam 

� obten��o de suportes para o fabrico de instrumentos de tipo IGF.

- No quadro de uma avalia��o global do sistema de produ��o 

representado pela cole��o de Marinho/93, os processos de configura��o 

diretos de utensilagem (TOTD) ocupam um lugar sempre secund�rio, 

quer ao n�vel da ind�stria no seu todo, aqui com uma representa��o que 

n�o ultrapassa 3% (47 unidades: 45 BN1GC + 2 IGF sobre BN1GC), 

quer ao n�vel exclusivo da pr�pria utensilagem, onde se situa em 32,3%.

- Ainda no �mbito de tais processos, os morfotipos dominantes s�o 

claramente representados pelos seixos talhados, com 45 unidades, aos 

quais se juntam um biface e um tri�dro. Em rela��o aos primeiros 

convir� destacar que os seus processos de configura��o se traduzem 

pela implementa��o de esquemas normalmente pouco elaborados, 

concretizados atrav�s de um n�mero reduzido de extra��es, que, como 

tal, determinam uma reduzida modifica��o das BN que servem de 

suporte.

- Quanto aos esquemas de explora��o desenvolvidos, estes encontram 

express�o num conjunto bastante diversificado de TOTI, a saber e por 
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ordem decrescente de representa��o: Longitudinal Unipolar Massivo 

Recorrente, Unipolar Massivo Recorrente Radial, Multipolar, Bipolar 

Ortogonal, Centr�peto Unipolar, Pr�-configura��o de Grandes 

Instrumentos, Bipolar Oposto e Longitudinal Polarizado. Perante esta 

realidade ter-se-� que concluir que o dom�nio dos processos de 

explora��o menos elaborados � esmagador, sendo de salientar que os 

raros testemunhos da presen�a de esquemas mais complexos (com pr�-

determina��o) ocorrem unicamente de forma indireta, atrav�s da 

identifica��o de algumas, raras e at�picas BP (3 poss�veis unidades).

- Relativamente �s BP constata-se um claro predom�nio daquelas cuja 

produ��o se encontra associada a estados avan�ados de explora��o/ 

produ��o de suportes, representados por lascas com reduzidas 

superf�cies de reserva cortical. Os planos de percuss�o das BP s�o 

dominados amplamente pelas formas corticais, com estas a ocuparem 

86% do total, correspondendo 10% �s express�es n�o corticais e, por 

�ltimo, 4% a formas indeterminadas. Das segundas acima referidas, a 

esmagadora maioria � lisa ou unifacetada, confirmando tamb�m neste 

apartado o dom�nio dos esquemas pouco elaborados, cabendo aos 

tal�es di�dros (bifacetados) e aos multifacetados presen�as apenas 

vestigiais.

- Da combinat�ria dos dois �ltimos t�picos referenciados sobressai a 

no��o de que as estrat�gias de explora��o desenvolvidas no seio da 

cole��o de Marinho/93, se, por um lado, denotam um grau de 

complexidade pouco acentuado, consubstanciado no facto dos 

esquemas com pr�-determina��o se revelarem praticamente ausentes, 

por outro, atendendo � natureza evolu�da das BP produzidas e � pr�pria 

natureza dos TOTI dominantes, n�o deixam de dar prova de um relativa 

elabora��o e avan�o ao n�vel das estrat�gias de explora��o praticadas.

- As BP que posteriormente � sua obten��o foram objecto de 

configura��o constituem uma minoria (84 utens�lios) no c�mputo global 

daquela categoria, adotando um m�dulo dimensional claramente 

superior � m�dia das restantes lascas. A sua transforma��o processou-
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se, sobretudo, atrav�s da concretiza��o de um retoque simples, 

cont�nuo, predominantemente direto. Os morfotipos dominantes 

estabelecidos correspondem aos denticulados, seguidos de perto pelos 

raspadores, depois os entalhes e a seguir os furadores.

- No que concerne ao morfopotencial da utensilagem, as respetivas 

estrat�gias de configura��o, tanto ao n�vel da utensilagem de pequeno 

como de grande formato, perseguem o estabelecimento de zonas 

funcionais representadas, sobretudo, pela cria��o de gumes di�dricos 

amplos e convexos, carater�sticas que o SLA convencionalmente 

associa � assun��o de desempenhos polifuncionais.

- Quanto aos IGF, dos 10 utens�lios referenciados nesta categoria, 

apenas 2 foram concretizados sobre BN1GC, enquanto os restantes 8 o 

foram a partir de BN2GC. Os morfotipos dominantes correspondem aos 

machados de m�o, com 4 unidades, seguidos pelos tri�dros e pelos 

bifaces/unifaces, com 3 unidades cada.

- Como corol�rio final da an�lise empreendida, poder-se-� salientar o 

predom�nio avassalador dos TOTI sobre os TOTD (com 97% para as 

categorias representativas dos primeiros, contra 3% para as dos 

segundos) e uma orienta��o das estrat�gias de configura��o claramente 

direcionadas para o fabrico de utens�lios de pequeno/m�dio tamanho.
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Imagem 59.  Matriz morfogenÄtica da indÅstria da colecÇÉo de Marinho/93.
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5.2. Proposta de enquadramento regional da cole��o de materiais de 
Marinho/93

Ainda que n�o corresponda ao objetivo principal da nossa disserta��o, 

julgamos apropriado, dentro daquelas que s�o as limita��es deste trabalho, 

proceder a um enquadramento regional da cole��o de materiais que 

analis�mos, no quadro das ind�strias l�ticas paleol�ticas regionais.

Este enquadramento, de cariz essencialmente tecnol�gico, poderia 

abarcar, enquanto termos de compara��o, um significativo n�mero de jazidas 

identificadas unicamente na regi�o do NO.

No entanto, dada a tem�tica espec�fica do nosso estudo e por forma a 

assegurar a sua coer�ncia, optamos por confrontar a cole��o de materiais de 

Marinho/93 unicamente com outros conjuntos artefactuais igualmente 

analisados segundo a metodologia do SLA. 

Na verdade e como teremos oportunidade de referir mais � frente (cf. 

Cap. VI), manifesta-se de uma consider�vel complexidade a compara��o 

anal�tica com materiais estudados segundo procedimentos distintos, sobretudo 

quando o nosso conhecimento dos materiais em causa resulta apenas da 

consulta bibliogr�fica.

O assumir desta posi��o, ainda que restrinja os nossos termos 

comparativos, n�o se nos afigura particularmente gravoso, j� que, na verdade, 

grande parte dos s�tios afetos ao Paleol�tico Inferior do NW Peninsular, 

nomeadamente aqueles situados na Galiza, correspondem, frequentemente, a 

recolhas de materiais de superf�cie, alguns dos quais de proveni�ncia 

desconhecida e/ou contexto estratigr�fico duvidoso.

Esta fragilidade do registo arqueol�gico � cientificamente assumida por 

alguns investigadores, como podemos comprovar pelas palavras de Maria 

L�pez Cordeiro, a prop�sito das jazidas Paleol�ticas da zona de Ourense: “….si 

bien disponemos, en un principio, de un elevado n�mero de yacimientos 

(cincuenta y seis), un estudio m�s detenido nos permite constatar que mas del 

90% de esos denominados yacimientos, son hallazgos de superficie 

evidenciados por el registro de un n�mero escaso de artefactos que, en la 

mayor parte de los casos, no alcanza los cinco ejemplares. (1998:50) ”.
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Assim, confrontados, por um lado com as limita��es e fragilidades do 

registo do NO e, por outro, com a necessidade de assegurar a coer�ncia 

interna da an�lise comparativa a realizar, opt�mos por privilegiar esta �ltima, 

alargando o �mbito geogr�fico dos termos de compara��o a utilizar, cientes 

que ao faz�-lo nos expomos � cr�tica, porventura assertiva, de que exageramos 

no �mbito e alcance da nossa an�lise. Pensamos, contudo, que n�o nos 

restava outra alternativa.

Deste modo e para que n�o nos afastemos do essencial, apresentemos, 

desde j�, os s�tios arqueol�gicos que ir�o figurar no nosso enquadramento 

regional. 

Em primeiro lugar, tratando-se, por excel�ncia, do local que mais 

promoveu a difus�o do SLA, teremos em conta algumas das jazidas da Serra 

de Atapuerca, nomeadamente os n�veis do Complexo Galeria, bem como o 

n�vel TD10 de Gran Dolina.

Seguidamente, ser� tamb�m contemplada a jazida galega de A Piteira 

(To�n, Ourense), cuja cole��o artefactual foi estudada segundo os moldes do 

SLA por Lombera Hermida, no ano de 2005. 

Por �ltimo, iremos tamb�m recorrer ao estudo desenvolvido por Fernando 

D�ez Martin a prop�sito da Jazida de Montemayor-Corcos, analisada na sua 

obra intitulada “El Poblamiento Paleol�tico en Los P�ramos del Duero” (2000)
15.

Comecemos, ent�o, por observar a ind�stria l�tica do Complexo Galeria, 

cujo posicionamento cronol�gico se situa no intervalo compreendido entre 500 

e 200 mil anos (Falgu�res et al., 2001). Tal jazida comporta tr�s zonas

diferenciadas: Tres Simas, Covacha de los Zarpazos e Galeria, sendo esta 

�ltima aquela que ir� merecer a nossa maior aten��o.

Nela, nos seus dois loci, Trincheira Galer�a (TG) e Trincheira Norte (TN) e 

numa �rea de escava��o aproximada de 40m2, recuperaram-se mais de 1600 

15
Ficam igualmente exclu�das desta an�lise comparativa, as jazidas referenciadas no contexto de um 

recente e merit�rio projeto intitulado “Ocupaci�ns humanas durante o Pleistoceno na cuenca media do Mi�o” (F�bregas 

Valcarce ,et al., 2007, 2008, 2009, Lombera Hermida et al., 2008), as quais, ainda que integradas no NW Peninsular e 

os seus materiais estudados mediante a aplica��o do SLA, as quais resultam ainda de recolhas de superf�cie 

desprovidas de contexto estratigr�fico. 
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artefactos l�ticos (Rodr�guez �lvarez & Lozano, 2008), sendo os n�veis mais 

representativos referenciados como TN2, TN5 e TG11.

Apesar da sua diferenciada proveni�ncia espacial, a ind�stria recolhida 

nestes tr�s n�veis foi estudada conjuntamente (idem, ibidem), dada a 

homogeneidade verificada ao n�vel das suas caracter�sticas elementares.

Assim, come�ando pelo n�vel TN2 e no que concerne �s mat�rias-

primas nele preferencialmente utilizadas, estas correspondem, respetivamente, 

ao s�lex, ao quartzito e ao arenito silicificado.

Relativamente as principais categorias estruturais presentes e para al�m 

de uma consider�vel percentagem de objetos indeterminados (32% do total), 

as mais significativas s�o as BP, as BN2GC e as BN.

Ainda neste particular saliente-se o reduzido significado detido pelas

BN1GE, circunst�ncia explicada pelo facto das fases iniciais de produ��o e 

explora��o dos artefactos ter decorrido no exterior da jazida, verificando-se,

assim, uma fragmenta��o das cadeias operat�rias.

N�o obstante tal situa��o, foram identificados atrav�s dos produtos de 

explora��o, sete TOTI, sendo o mais comum o Centr�peto, seguido pelo 

Longitudinal unipolar massivo recorrente, pelo Multipolar e ainda pelo de Pr�-

configura��o de Grandes Instrumentos. Estas estrat�gias de explora��o foram 

praticadas, indistintamente, em todas as mat�rias-primas. 

No que concerne � gest�o diferenciada dos recursos litol�gicos constata-

se, quanto aos Instrumentos de Configura��o de m�dio e grande formato, 

designadamente os bifaces e machados-de-m�o, que os mesmos s�o 

elaborados exclusivamente a partir de seixos rolados de quartzito e arenito. Em 

contrapartida, os instrumentos de pequeno formato (BN2GC), onde 

predominam os denticulados e raspadores, recorrem sobretudo � explora��o 

de BN de s�lex.

Em s�ntese, a Matriz Morfogen�tica que domina o n�vel TN2 poder� 

caracterizar-se do seguinte modo (Carbonell et al., 1999b): 

- Bom desenvolvimento alcan�ado pelos TOTD, ainda que estes sejam 

identificados unicamente pelos seus produtos finais.

- Assinal�vel diversidade de TOTI, sendo os mais representativos os 

Centr�peto, Longitudinal Unipolar Massivo Recorrente, Pr�-configura��o de 

grandes instrumentos e Multipolar.
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Quanto ao n�vel TN5, a sua Matriz Morfogen�tica � mais simples, sendo 

caracterizada pela:

- Aus�ncia de TOTD.

- Presen�a dos TOTI Centr�peto, Unipolar longitudinal massivo recorrente 

e Pr�-configura��o de grandes instrumentos.

Por fim, a matriz morfogen�tica do n�vel TG11 indica a presen�a de TOTD 

e de tr�s TOTI. Entre estes �ltimos, assinala-se o Centr�peto, Longitudinal 

unipolar massivo recorrente e de Pr�-Configura��o de Grandes Instrumentos.

A conjuga��o das caracter�sticas t�cnicas destes tr�s n�veis levou os 

respons�veis pelo seu estudo a propor que tal registo (Galeria) fosse integrado 

no Modo de Produ��o 2, identificado com o tecno-complexo Acheulense 

(Carbonell et al., 1999b).

Relativamente ao n�vel de TD10 de Gran Dolina, nele foram recuperados 

mais de 20.000 artefactos l�ticos, assocados a uma ocupa��o situada, grosso 

modo, entre 350-300 Ka (Falgu�res et al., 2001).

A zona escavada, correspondendo a cerca de 85m2, revelou-se bastante 

pr�diga em informa��o arqueol�gica, verificando-se a presen�a das distintas 

etapas das cadeias operat�rias, facto que possibilitou a pr�tica de 

remontagens.

As mat�rias-primas preferenciais foram, em primeiro lugar, o s�lex, 

orientado sobretudo para o fabrico de instrumentos de configura��o mais 

pequenos e, em segundo lugar, o quartzito e a arenito ambos explorados 

predominantemente visando o fabrico de IGF. Estes recursos litol�gicos s�o, 

de uma maneira geral, de origem local, tendo sido recolhidos nos terra�os do 

rio Arlaz�n (Rodr�guez �lvarez & Lozano, 2008). 

Quanto � Matriz morfogen�tica de TD10 ela � caracterizada por:

- Escassa presen�a de TOTD, que se traduz na baixa representa��o 

detida pelos IGF e BN1GC.

- No que concerne aos TOTI, verifica-se uma coabita��o de estrat�gias 

de explora��o mais simples, com outras mais evolu�das.

- Quanto �s primeiras, o TOTI melhor representado � o Centr�peto, 

seguido pelo Unifacial unipolar, Bipolar ortogonal e, finalmente, o Bipolar 

oposto (idem, ibidem).
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- Quanto �s mais evolu�das, representado nalgumas BN1GE de 

explora��o, refira-se a presen�a do m�todo de Levallois, centrado na obten��o 

padronizada de BP pr�-determinadas (idem, ibidem).

- As BN2GC s�o bastante significativas, predominando os morfotipos 

denticulados, raspadores e pontas. Ainda em rela��o a esta categoria 

estrutural, assinale-se o seu escasso tamanho, circunst�ncia que contribui para 

que, na globalidade, a ind�stria proveniente de TD10 apresente valores 

dimensionais m�dios baixos, uma vez que 60% dos artefactos nele 

representados det�m um comprimento m�ximo inferior a 20mm. 

Para esta ind�stria proveniente do n�vel TD10 de Gran Dolina � proposta 

a sua integra��o num momento de transi��o entre os Modos de Produ��o 2 e 3 

(Carbonell et al. 2001; Rodr�guez 2004).

Finalizada a apresenta��o dos termos de compara��o oriundos da jazida 

de Atapuerca, iremos seguidamente proceder � caracteriza��o da ind�stria 

proveniente da esta��o de A Piteira, em To�n, Ourense, implantada entre os 

vales dos rios Barba�a e Minho.

A cole��o l�tica re�ne um total de 388 pe�as, recuperadas em contexto de 

escava��o realizada pela Universidade de Santiago, em 1974. Os artefactos 

evidenciam um rolamento significativo (ainda que heterog�neo) e uma 

acentuada p�tina, facto que levou � considera��o de que estes materiais ter�o 

sido recolhidos n�o in situ, mas em posi��o secund�ria (Lombera Hermida, 

2005).

A mat�ria-prima mais usada corresponde ao quartzito, seguido do 

quartzo. Em rela��o ao primeiro, observa-se a ocorr�ncia de uma clara sele��o 

aplicada aos recursos de melhor qualidade, associada � implementa��o dos 

TOTI tecnicamente mais evolu�dos.

De uma maneira geral, a ind�stria � composta por consider�vel n�mero 

de BN2GC de variados morfotipos, destacando-se os denticulados e os 

raspadores. Verifica-se igualmente a presen�a de IGF (bifaces e machados-de-

m�o) e uma pouco representativa amostra de BN1GC (seixos talhados). No 

que concerne aos modos de explora��o foram reconhecidas algumas 

estrat�gias evolu�das (Levallois). 
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A valoriza��o destas caracter�sticas fez com que alguns autores 

(Rodr�guez Garcia, 1975; Villar Quinteiro, 1997) atribu�ssem inicialmente esta 

ind�stria ao Mustierense de Tradi��o Acheulense. Um estudo mais recente

realizado no �mbito do SLA, empreendido por Lombera Hermida (2005), 

possibilitou uma segunda leitura para o mesmo registo.

Assim e segundo este autor, na cole��o de A Piteira estar�o 

representadas duas Matrizes morfogen�ticas, as quais correspondem a duas 

fases de ocupa��o distintas. 16

A primeira, de maior dura��o e intensidade, refere-se a uma etapa mais 

antiga, com procedimentos t�cnicos e morfotipos de cariz arcaico (Matriz 1); a 

segunda corresponde a um momento mais recente e evolu�do, o qual encontra 

a sua principal express�o ao n�vel do desenvolvimento de estrat�gias de 

explora��o mais elaboradas (BN1GE) e consequentes BP (Matriz 2). 

A Matriz 1 evidencia a presen�a de maior n�mero de TOTD, com vista � 

elabora��o de BN1GC de grande formato, como choppers e picos, bem como o 

TOTI de Pr�-configura��o de grandes instrumentos, visando de obten��o de 

BP de grande formato com vista � sua transforma��o em BN2GC (machados-

de-m�o e bifaces). 

Esta pr�-configura��o � praticada n�o ao n�vel da prepara��o da BN1GE, 

mas antes atrav�s da cuidadosa sele��o da BNa e da criteriosa escolha dos 

planos de percuss�o. Desta matriz fazem ainda parte os TOTI Unifacial 

longitudinal marginal e Unifacial longitudinal massivo, bem como o TOTI 

Multipolar donde s�o provenientes as BP de quartzo.

Segundo Lombera Hermida (2005), esta primeira matriz expressa, assim, 

as caracter�sticas de um Modo de Produ��o 2 evolu�do “… con un mayor peso 

de las BN2GC sobre las BN1GC (cantos tallados), BP y �tiles de gran formato, 

estandarizaci�n morfot�cnica y morfopotenciales distales jerarquizantes

(Lombera Hermida, 2005:30).

A segunda matriz apresenta unicamente um TOTD, dirigido � obten��o de 

utens�lios tipo Rabot. No dom�nio dos TOTI regista-se uma coabita��o entre, 

por um lado, alguns modos de explora��o simples, tais como o Unifacial 

16 Da leitura deste autor constata-se que as ferramentas decisivas que fundamentam a sua proposta de 
individualiza��o de dois momentos de ocupa��o, resumem-se n�o tanto ao uso do SLA, mas antes no reconhecimento 
de os morfotipos mais arcaicos (ex: Choppers) exibirem graus de rolamentos e �ndices de patinamento mais 
acentuados que aqueles observados em alguns produtos mais evolu�dos (ex: lascas levallois) (idem, ibidem). 
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unipolar longitudinal marginal e o Bifacial bipolar oposto e, por outro, um TOTI 

mais evolu�do, representando pelo Bifacial centr�peto hierarquizado e pr�-

determinado, o qual se encontra estreitamente relacionado com estrat�gias de 

obten��o de suportes pr�-determinados (BP de tipo levallois).

Em s�ntese, esta segunda matriz seria reveladora de uma segunda 

ocupa��o, de dura��o mais curta que a primeira e com um efetivo instrumental 

menor, contando, por�m, com o desenvolvimento de estrat�gias de produ��o 

pr�-determinadas, bem como com uma significativa percentagem de BN2GC 

de pequeno formato, as quais evidenciam n�o apenas uma complexifica��o 

t�cnica relativamente � Matriz 1, mas tamb�m uma sele��o da mat�ria-prima 

inerente � sua elabora��o.

Estes aspetos, ao qual falta acrescentar o n�mero residual de BN1GC

presentes, configuram um conjunto l�tico t�pico atribu�vel ao Modo de Produ��o 

3 (idem, ibidem).

Partamos agora para o nosso terceiro e �ltimo termo comparativo, 

correspondente � cole��o de materiais proveniente da jazida de Montemayor-

Corcos, na regi�o dos Par�mos do Rio Douro, estudada e publicada por F. 

D�ez Martin (2010). 

Esta cole��o resulta da reuni�o de v�rios conjuntos de materiais 

provenientes de recolhas operadas nas plataformas dos P�ramos do Rio 

Douro, na zona da Meseta Norte.

No que respeita �s litologias exploradas, verifica-se um dom�nio 

esmagador do quartzito, com uma representa��o m�nima na ordem dos 90%, a 

que se segue o quartzo, com valores que, em m�dia, n�o ultrapassam mais de 

5% do total. Tratam-se de mat�rias-primas de origem local, provavelmente 

oriundas do Vale do Rio Douro e seus afluentes, com dimens�es m�dias 

bastante homog�neas, tanto ao n�vel das Bases de Configura��o como de 

Explora��o.

Do ponto de vista t�cnico, as principais caracter�sticas da ind�stria s�o:

- Pouca import�ncia detida pelos TOTD, n�o representando mais de 5% 

do total da cole��o os instrumentos produzidos no seu seio.

- As BN1GC encontram-se escassamente transformadas, observando-se 

uma significativa homogeneidade ao n�vel dos seus processos de redu��o.
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- Escassa representa��o de IGF, particularmente dos morfotipos triedro 

e machado-de-m�o; em contrapartida, os bifaces s�o mais numerosos, ainda 

que evidenciando morfologias mon�tonas.

- Quanto aos TOTI, D�ez Martin (2000) estabelece e reconhece a 

presen�a de seis estrat�gias de explora��o distintas, que referiremos de 

acordo com a respectiva ordem de presenta��o quantitativa: Unipolar (Unifacial 

e Bifacial) (34,5%), N�o-hierarquizado (34,3%), Centr�peto (14,6%), Unipolar 

bifacial oposto (8,2%), Multipolar (6,3%) e Pr�-determinado (levallois) (2,1%).

Assim e ainda que se observe, pontualmente, a pr�tica de t�cnicas de 

explora��o mais avan�adas, como a Levallois ou a centr�peta com prepara��o 

pr�via dos planos de percuss�o, acabam por ser as estrat�gias mais simples 

que predominam.

Relativamente a este aspeto, gostar�amos de recorrer a uma cita��o do 

pr�prio autor, bastante exemplificativa da sua posi��o: “A pesar de que las 

t�cnicas m�s complejas son conocidas y dominadas, est�s no parecen resultar 

de todo apropiadas. Quiz�s la relaci�n entre inversi�n de tiempo y esfuerzo y 

los resultados obtenidos no compensen al tallador paleol�tico que, por otra 

parte, encuentra un mayor dinamismo y versatilidad en patrones de talla m�s 

sencillos desde el punto de vista t�cnico pero que pueden llegar a resultar 

igualmente productivos. Pensamos, de este modo, que la tendencia a aplicar 

modelos unipolares y, en menor medida, discoides es una cuesti�n 

primordialmente de efectividad e de aplicaci�n de la t�cnica a principios del 

m�ximo ahorro e aprovechamiento (D�ez Martin, 2000:138).

- Quanto �s BP, estas evidenciam grandes reservas corticais, sendo 

pouco abundantes as pe�as relativas a fases mais avan�adas de explora��o, 

predominando, por isso, os tal�es corticais. Entre as BP de transforma��o ou 

BN2GC, verifica-se um retoque preferencial de tipo cont�nuo, simples, profundo 

e direto, destacando-se quantitativamente os morfotipos dos raspadores e das 

lascas retocadas, com uma segunda linha ocupada pelos denticulados e 

entalhes. De uma maneira geral, os utens�lios configurados visam a obten��o 

de uma zona ativa caracterizada por diedro amplo convexo, levando o autor a 

concluir pelo car�cter polifuncional deste conjunto artefactual (idem, ibidem).

Em s�ntese, da leitura da Matriz morfogen�tica da jazida de Montemayor-

Corcos ressaltam os seguintes aspectos: o dom�nio dos TOTI sobre os TOTD, 
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numa rela��o de 80% para 20%; estrat�gias de explora��o simples e unifaciais 

dominantes; o predom�nio dos instrumentos de pequena dimens�o (BN2GC), 

sobre os IGF.

Face a tal conjunto de caracter�sticas, o autor prop�e a atribui��o da

cole��o analisada a um momento de transi��o entre os Modos de Produ��o 2 

e 3.

Aqui chegados, � altura de, muito resumidamente, situarmos a jazida de 

Marinho relativamente aos s�tios anteriormente apresentados, explanando os 

pontos de contacto e as dissemelhan�as mais significativas da jazida minhota 

em rela��o aqueles. 

Remetendo para a s�ntese que anteriormente apresent�mos das 

principais caracter�sticas da cole��o de materiais de Marinho/93 (cf. Cap. 

5.1.8), passemos, ent�o, a proceder ao seu enquadramento no �mbito das 

jazidas que escolhemos para o efeito.

Assim, a cole��o artefactual de Marinho/93 estabelece-se 

exclusivamente a partir da explora��o de recursos litol�gicos de origem local, 

sob forma de seixos rolados de quartzito e quartzo, com uma predomin�ncia 

esmagadora para os primeiros. Neste apartado, o panorama � id�ntico ao 

observado nas jazidas de A Piteira e de Montemayor-Corcos, enquanto difere 

substantivamente daquele verificado nas esta��es do Complexo de Atapuerca.

Relativamente �s categorias estruturais e come�ando pelas BN1GE, 

constatamos que a jazida de Marinho, onde predominam as estrat�gias de 

explora��o menos sofisticadas (Longitudinal unipolar massivo recorrente, 

Unipolar massivo recorrente radial, Multipolar e Bipolar ortogonal) encontra os 

seus mais pr�ximos paralelos, quer em Montemayor-Corcos, quer em Galeria.

Nestas duas �ltimas jazidas, os TOTI mais evolu�dos (pr�-determinados) 

ocupam um lugar considerado como residual, n�o obstante proporcionarem 

valores que conseguem ser superiores �queles observados na nossa cole��o. 

Tal facto poderia levar-nos a pensar que a jazida de Marinho corresponderia a 

um momento tecnologicamente menos evolu�do, quando comparado com 

aquelas. Por�m, a circunst�ncia da domin�ncia detida pelas BP com reduzida 

ou mesmo nenhuma representa��o cortical na sua face superior, sugere, pelo 

contr�rio, que n�o obstante a aparente simplicidade daqueles TOTI, os 
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mesmos foram desenvolvidos e explorados de uma forma bastante intensiva e 

organizada, dando conta, por isso, do que julgamos ser uma acentuada 

padroniza��o das produ��es obtidas, reflexo tamb�m do que pensamos ser 

uma racional e “evolu�da” explora��o dos recursos dispon�veis. 

Em refor�o desta mesma ideia situamos igualmente o ocorrido ao n�vel do 

TOTI que conduz � Pr�-configura��o de grandes instrumentos. Com efeito, 

quer ao n�vel da jazida de A Piteira (Matriz 1), quer de Atapuerca (TD10), quer 

de Marinho, observa-se que a conceptualiza��o deste TOTI � bastante 

id�ntica, visto que a Pr�-configura��o se manifesta n�o ao n�vel da prepara��o 

das superf�cies de percuss�o para a obten��o de BP de morfologias pr�-

determinadas, mas antes na criteriosa sele��o da morfologia da BN e na 

escolha do plano de percuss�o, com vista � produ��o de um suporte de 

grandes dimens�es e de morfologia controlada, visando a sua posterior 

transforma��o num IGF.

Analisadas as principais caracter�sticas no que respeita aos TOTI, 

vejamos agora as especificidades inerentes aos TOTD.

Em Marinho, os TOTD, (congregando as BN1GC e IGF sobre estes 

mesmos suportes) t�m um peso muito residual na cole��o, n�o contabilizando 

mais do que 3%. Ainda que igualmente pouco preponderante, esta categoria 

estrutural acaba por alcan�ar valores ligeiramente superiores nas outras 

esta��es consideradas. De facto, tanto na Piteira como em Montemayor-

Corcos o valor � superior aos 4% (com 4,3% e 4,2% respetivamente), enquanto 

que no Complexo Galeria os valores se aproximam dos 7%, nos n�veis TN2 e 

TG11. Ainda neste particular e comparativamente a Marinho/93, s� o n�vel TN5 

apresenta um efetivo mais baixo, contabilizando apenas um exemplar de 

BN1GC em quartzito, o qual n�o representa mais de 1,1% do total.

No contexto global das esta��es consideradas, a cole��o de Marinho/93 � 

uma das que exibe um valor de representatividade mais baixo desta categoria 

de instrumentos. Na verdade, tendo em considera��o que a mesma, quando 

representativa, � muitas vezes entendida como um indicador de arca�smo 

tecno-tipol�gico, observamos, ainda assim, como a esta��o minhota se afasta 

dessa adjetiva��o. De facto, a an�lise destes valores permite refutar uma ideia 

j� antiga, segundo a qual as esta��es do litoral do Minho seriam prof�cuas 

neste tipo de objetos e que os mesmos refletiriam um atraso tecnol�gico 
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regional, quando comparado com outros locais semelhantes da Pen�nsula 

Ib�rica.

Dirigindo agora as nossas aten��es para as BN2GC, vemos que, em 

Marinho, ainda que esta categoria seja a terceira melhor representada, com 

cerca de 8% do total (acrescentando, neste caso, os IGF sobre BN2GC), ela 

apresenta valores mais baixos do que nas outras esta��es.

Assim, em Atapuerca e come�ando pelo Complexo Galer�a, nos n�veis de 

TN2, TN5 e TG11 os valores s�o de 10,9%, 25,5% e 34,5%, respectivamente; 

em TD 10 e ainda que n�o disponhamos de n�meros concretos, � referida uma 

grande preponder�ncia deste tipo de artefactos face aos IGF e �s BN1GC. 

Relativamente � Piteira, o valor dos instrumentos configurados ronda 13,8% e, 

em Montemayor-Corcos dispomos apenas dos �ndices entre suportes n�o-

transformados e suportes transformados, estabelecendo-se uma rela��o de 

80,2% para 19,8%, respetivamente.

No que respeita aos morfotipos mais preponderantes verificamos, entre 

Marinho e as restantes esta��es, um cen�rio id�ntico, uma vez que e � 

excep��o de Montemayor-Corcos, s�o os denticulados e os raspadores os 

instrumentos melhor representados. Na jazida mesetenha e ap�s os 

raspadores, o segundo morfotipo mais numeroso corresponde �s BP com 

retoque assistem�tico.

Estes instrumentos de configura��o espelham, frequentemente, 

processos de sele��o da mat�ria-prima. Na Piteira eles estabelecem-se sobre 

o quartzito de melhor qualidade e em TD10 (Atapuerca) sobre o s�lex, sendo o 

quartzito mais direccionado para os IGF. Relativamente a Marinho, esta 

sele��o manifesta-se ao n�vel dos comprimentos modulares m�dios, j� que as 

BP escolhidas para processos de configura��o s�o, de uma maneira geral, 20 

mm maiores que as restantes, � imagem, ali�s, daquilo que se verifica em 

Montemayor-Corcos.

No quadro de uma vis�o sint�tica de conjunto, o retoque destes 

instrumentos revela-se simples, direto e cont�nuo, privilegiando a obten��o de 

morfopotenciais distais ou laterais di�dricos, associados a outros 

morfopotenciais di�dricos ou naturais, refletindo, assim, uma escassa 

transforma��o das suportes prim�rios, bem como uma racional economia de 

gestos, que encontra tamb�m express�o similar na categoria dos IGF.
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Em Marinho, estes �ltimos correspondem � categoria estrutural menos 

representativa, contando apenas 10 unidades. Estes instrumentos de 

configura��o s�o usualmente entendidos como “imagem de marca” das 

ind�strias bifaciais do Modo de Produ��o 2 (Acheulense), nas quais pontificam 

morfotipos como os Bifaces, Machados-de-M�o e Triedros. No contexto deste 

modo de produ��o e com o aproximar do final do Pleistoc�nico M�dio, estes 

tipos de utens�lios tendem a ver normalmente diminu�da a sua representa��o 

no quadro das ind�strias.

Na verdade, nas cole��es que utilizamos neste an�lise e � exce��o dos 

n�veis do Complexo Galeria, estas categorias de instrumentos revelam-se 

pouco representativas, assumindo, ainda assim, maior preponder�ncia os 

Bifaces e os Machados-de-M�o, os primeiros com morfologias 

preferencialmente amigdaloides e os segundos representados pelas suas 

modalidades mais simples (tipos 0 e 1). 

Quanto a Marinho e neste particular, o seu ordenamento � ligeiramente 

diferente, uma vez que o primeiro lugar � ocupado pelos Machados-de-M�o (4 

unidades), tendo os Bifaces/Unifaces e os Triedros uma representa��o an�loga 

(3 unidades cada um). No que concerne a Montemayor-Corcos � o Biface o 

morfotipo preponderante e na Piteira saliente-se a import�ncia alcan�ada pelos 

instrumentos de tipo Pico.

Relativamente � aprecia��o do morfopotencial dos IGF presentes na 

jazida de Marinho e dada a proximidade ao n�vel dos esquemas de 

configura��o verificados entre estes materiais e os provenientes do Complexo 

Galeria, poder-se-� dizer que existe uma assinal�vel aproxima��o entre os dois 

conjuntos ao n�vel de tal categoria estrutural, representada pela presen�a de 

pe�as com simetria axial e hierarquiza��o de um potencial preferencialmente 

di�drico num dos extremos do eixo morfol�gico, o qual se apresenta de forma 

simples, ou associado a outros morfopotenciais di�dricos nas zonas laterais e 

proximais.

Conclu�da a compara��o anal�tica do conjunto artefactual de Marinho 

com as restantes esta��es consideradas e destacadas as aproxima��es e 

afastamentos entre elas, � chegado o momento de apresentarmos uma 

proposta de enquadramento da jazida minhota no contexto das ind�strias 

paleol�ticas do norte da Pen�nsula tratadas � luz do SLA.
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Assim, tendo em conta o peso detido pelas BN2GC no conjunto da 

cole��o de Marinho/93, a escassa representatividade alcan�ada pelas BN1GC 

e pelos IGF (categorias estruturais normalmente mais adstritas ao Modo de 

Produ��o 2) e a presen�a de esquemas de produ��o que, ainda que simples, 

traduzem est�dios avan�ados nas estrat�gias de explora��o das BN (situa��o 

refletida no dom�nio avassalador de BP com face superior totalmente n�o-

cortical), sugerimos que a ind�stria por n�s analisada e � semelhan�a do 

tamb�m observado em Gran Dolina TD 10 e Montemayor-Corcos, corresponda

no �mbito da evolu��o destas ind�strias, a um momento de transi��o entre o 

Modo de Produ��o 2 e o Modo de Produ��o 3.

Em rela��o aos conjuntos das jazidas do Complexo Galeria (Atapuerca) e 

de A Piteira, a cole��o de Marinho apresenta-se claramente mais evolu�da em 

compara��o com a primeira, filiada de forma indiscut�vel no Modo de Produ��o 

2, enquanto que no que respeita � segunda a aproxima��o verificada ocorre 

apenas ao n�vel da Matriz 1, j� que relativamente � ind�stria identificada com a 

Matriz 2, a mesma aparenta vincular-se claramente j� �s ind�strias 

representativas do Modo de Produ��o 3.



146



147

6. O Sistema L�gico-Anal�tico: seus m�ritos e 
debilidades. Um balan�o final.

6.1. Introdu��o

Conclu�do o estudo da cole��o de materiais que nos propusemos analisar 

sobre a �gide do SLA, tendo em vista habilitar-nos a emitir, 

fundamentadamente, uma opini�o sobre a sua consist�ncia e aplicabilidade, � 

ent�o chegado o momento de enunciarmos aqueles que s�o, na nossa 

modesta opini�o assente na experi�ncia vivenciada da sua utiliza��o, os 

m�ritos e fragilidades que, desde j�, somos capazes de nele reconhecer. 

Antes de passarmos ao seu enunciado, queremos declarar que temos 

plena consci�ncia do risco que corremos, dada a nossa reduzida experi�ncia 

no dom�nio da utiliza��o das v�rias “ferramentas” de an�lise e estudo das 

utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas.

Todavia, porque o objetivo geral do grau acad�mico que nos propomos 

obter, passa, justamente, pela demonstra��o da nossa capacidade ao n�vel do 

conhecimento e dom�nio daquelas, n�o pudemos, por isso, escusar-nos a tal 

tarefa, sendo certo que o alcance e pertin�ncia das nossas palavras dever�o, 

obviamente, ser relativizados.

6.2. M�ritos

Come�ando a nossa aprecia��o pela identifica��o daquelas que, em nosso 

entender, constituem as val�ncias positivas do SLA, gostar�amos, desde logo, 

de sublinhar a circunst�ncia de estarmos perante uma nova proposta 

metodol�gica, globalmente fundamentada com rigor, sustentada numa base 

filosofico-ideol�gica com provas dadas na an�lise e explica��o da evolu��o das 
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sociedades (Materialismo Hist�rico) e assente no plano conceptual numa 

corrente de pensamento e an�lise das suas diferentes realidades e express�es

com provas dadas (Estruturalismo). 

Neste sentido e decorrendo justamente do poder esta sua constru��o 

globalizante, haver� que reconhecer ao SLA o m�rito da sua metodologia 

poder ser aplicada a qualquer conjunto de materiais l�ticos, independentemente 

da sua cronologia, da sua proveni�ncia e do seu contexto cultural.

Por outro lado, gostar�amos tamb�m de sublinhar o papel que ele det�m

na sistematiza��o e den�ncia das “fraquezas” inerentes �s propostas 

metodol�gicas tradicionais de base emp�rica, consubstanciadas em muitas das 

outras diferentes constru��es tipol�gicas.

Passando agora a situar a nossa aprecia��o a um n�vel mais pr�tico e 

operativo, gostar�amos de come�ar por salientar, e isto na perspetiva do 

utilizador ne�fito, que a metodologia subjacente ao SLA possibilita uma praxis

de abordagem mais acess�vel e bastante intuitiva para todos aqueles que se 

iniciam no estudo das utensilagens l�ticas. 

Com efeito, a l�gica inerente � sua org�nica altamente hierarquizada, 

por um lado e a constru��o dial�tica representada pela dualidade din�mica 

negativo/positivo em que se fundamenta, por outro, constituem uma via l�gica e 

acess�vel � compreens�o e categoriza��o dos processos de fabrico e dos 

materiais deles resultantes. Na verdade, a organiza��o dos materiais a partir 

de tais pressupostos (Bases Positivas, Bases Negativas, Bases Negativas de 

1� Gera��o, etc.) � de f�cil compreens�o, permitindo num est�dio inicial do seu 

estudo, a sua divis�o e organiza��o por diferentes categorias estruturais, sem 

que para tal seja obrigat�rio apelar ao suporte emp�rico representado pela 

experi�ncia individual do investigador.

Na verdade, esta val�ncia did�tica e pedag�gica detida pelo SLA 

configura-se, na nossa opini�o, como um dos aspetos mais positivos deste 

sistema de an�lise.

Por contraste com as propostas tradicionais, um outro aspeto que 

dever� igualmente ser destacado, diz agora respeito � clara individualiza��o e 

compreens�o daqueles que os autores do SLA apontam como sendo os seus 

objectivos principais da sua proposta metodol�gica: o reconhecimento e 

caracteriza��o dos sistemas produtivos e das cadeias operat�rias de fabrico e 
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transforma��o do instrumental l�tico desenvolvido ao longo dos tempos pelas 

comunidades pr�-hist�ricas.

Desta preocupa��o emerge, por um lado, o cuidado colocado na 

sistematiza��o daqueles - � semelhan�a, ali�s, do que, paralelamente, tamb�m 

foi realizado pelos investigadores ligados � metodologia da Tecnologia dos 

Processos e, por outro, a aus�ncia de qualquer obsess�o com a cataloga��o 

dos artefactos e o reconhecimento/estabelecimento dos respetivos tipos, ainda 

que e como veremos adiante, estes n�o deixem de estar representados nos 

estudos empreendidos pelos investigadores que se identificam com o SLA. 

Uma outra val�ncia positiva que reconhecemos na aplica��o do SLA, 

prende-se com a chamada de aten��o que o mesmo claramente realiza para a 

import�ncia da an�lise do car�cter morfopotencial dos utens�lios configurados 

(natural, di�drico, tri�drico ou piramidal). Com efeito, a introdu��o desta 

vari�vel de estudo permite, em nosso entender, eliminar uma parte significativa 

da variabilidade presente nos estudos classificativos de voca��o estritamente 

tipol�gica.

Com efeito e ao n�vel do patamar hier�rquico em que tal atributo � 

considerado, a sua utiliza��o poder� revelar-se bastante �til, na exata medida 

em que possibilita a integra��o dos artefactos em associa��es morfo-

potenciais, que representando esquemas psicot�cnicos recorrentes de 

produ��o, escapam � necessidade de constru��o de entidades prim�rias de 

classifica��o (tipos, sub-tipos, variantes, etc.). Como referem Carbonell et al. 

(1999)…el estudio de la base l�gica de las asociaciones morfopotenciales hace 

que disminuya significativamente la amplia variabilidade que parece tener el 

grupo de los grandes instrumentos (Carbonell et al., 1999:315). 

Assim, pensamos que de uma maneira mais simples, menos complexa e 

sobretudo mais pr�xima do que provavelmente constituiu a motiva��o 

conceptual do art�fice pr�-hist�rico, � poss�vel, atrav�s daquela vari�vel de 

estudo, aceder a uma compreens�o mais hol�stica dos objectos, � sua 

organiza��o, dispensando e ultrapassando a sua eterna categoriza��o em 

diferentes tipos, sub-tipos, variantes.

Por fim, afigura-se-nos igualmente relevante destacar a mais-valia 

representada pelo conjunto de esquemas ilustrativos que integram o SLA e que 

procuram demonstrar do ponto de vista da sua ilustra��o gr�fica, a s�ntese da 
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l�gica organizativa dos sistemas produtivos e das cadeias operat�rias que os 

integram. 

Estamos a referir-nos, em particular, aos denominados Modelos 

Processuais, (que permitem, por exemplo, a apreens�o da configura��o 

registada numa BN1GC), �s Matrizes Morfogen�ticas (onde se representam os 

diferentes Temas Operativos T�cnicos Directos e Indirectos) e aos Quadros 

Ic�nicos (que numa perspetiva mais global permitem a compreens�o dos 

sistemas de produ��o).

A informa��o veiculada atrav�s destes esquemas � percepcionada 

numa sequ�ncia de �ndole temporal/funcional/construtiva, o que possibilita uma 

estrutura��o e r�pida percep��o dos resultados obtidos, circunst�ncia que 

facilita grandemente o estabelecimento e/ou identifica��o de analogias entre 

diferentes sistemas de produ��o provenientes de distintos lugares, uma vez 

que a sua utiliza��o possibilita uma leitura sincr�nica (espacial e funcional) e 

diacr�nica (evolutiva) do registo arqueol�gico. 

6.3. Fragilidades
Depois de termos assinalado as val�ncias positivas que nos ficaram do 

estudo e utiliza��o do SLA, � chegada a altura de, inversamente, apontarmos 

tamb�m aquelas que, no nosso entendimento, constituem, porventura, as suas 

maiores debilidades.

O ju�zo que iremos realizar, centrar-se-� em dois dom�nios 

diferenciados de an�lise. No primeiro, focaremos a nossa aten��o na avalia��o 

do real impacto que a componente te�rica e da ret�rica discursiva utilizada 

para fundamentar o pr�prio SLA, det�m ao n�vel dos resultados objectivos 

associados ao estudo das utensilagens l�ticas. No segundo, dirigiremos o 

nosso olhar para a aprecia��o de quest�es de natureza mais pr�tica, 

relacionadas, desta feita, com a l�gica da constru��o e aplica��o do pr�prio 

m�todo.

Assim, come�aremos por destacar que das leituras que efetuamos e, 

sobretudo, da pr�tica que tivemos, ressalta a exist�ncia de um manifesto 

desequil�brio entre a import�ncia declarada para os pressupostos te�ricos 

filosofico-ideol�gicos do SLA e o impacto que os mesmos acabam por ter, de 

facto, ao n�vel do patamar operativo e interpretativo dos resultados alcan�ados. 
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Com efeito, dado o empolamento discursivo conferido, tanto ao ide�rio 

materialista hist�rico, como � sua capacidade interpretativa do devir social, 

seria expect�vel que, no campo dos resultados da a��o e das conclus�es 

gerais estabelecidas, aqueles encontrassem uma express�o concreta, 

objectiv�vel numa mais-valia no plano da formula��o de hip�teses explicativas 

do funcionamento das estruturas comportamentais (tecnol�gicas, na 

circunst�ncia) das comunidades pr�-hist�ricas.

Em vez disso, o que normalmente encontramos s�o propostas que, no 

fundamental e com exce��o da linguagem e terminologia utilizadas, n�o se 

diferenciam substantivamente daquelas previamente avan�adas, quer pelos 

autores identificados com o m�todo da Tecnologia dos Processos, quer mesmo 

por outros vinculados a abordagens mais tradicionalistas. E quando elas se 

afastam destes outros referenciais, � para ca�rem em enunciados marcados 

pelo dogmatismo e/ou pela ingenuidade prim�ria.

Em �ltima an�lise poderemos afirmar que, deste ponto de vista, o SLA 

acaba por claramente gorar as expectativas criadas em quem com ele contacta

pela primeira vez.

Ali�s, n�o deixa de ser elucidativo o fato dos cultores do SLA orientarem 

quase exclusivamente as suas cr�ticas em dire��o aos mentores dos sistemas 

classificativos tradicionais, omitindo qualquer valoriza��o, positiva ou negativa, 

a prop�sito da proposta representada pelo m�todo da Tecnologia dos 

Processos. 

Uma outra aprecia��o cr�tica que n�o podemos deixar passar em claro, 

prende-se com o modo como o anteriormente mencionado corpus te�rico do 

SLA � apresentado.

Com efeito, no seu enunciado somos sistematicamente confrontados 

com a utiliza��o de um discurso complexo, herm�tico, atrever-nos-�amos 

mesmo a apelid�-lo de “ritualizado”, o que, uma vez mais em nossa opini�o, 

dificulta grandemente a sua compreens�o, a sua aplica��o pr�tica e, 

consequentemente, ter� retardado a difus�o do pr�prio sistema fora do seu 

contexto geogr�fico nativo da arqueologia catal�.

Ali�s, pensamos mesmo que, em larga medida, poderemos por esta via 

justificar a circunst�ncia do SLA ter permanecido praticamente inc�gnito 

durante v�rios anos, apenas conseguindo quebrar o seu isolamento gra�as � 
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participa��o do seu principal rosto p�blico no projeto de Atapuerca com a 

consequente visibilidade e divulga��o medi�tica que este lhe conferiu.

Centrando agora as nossas aten��es nos aspetos de �ndole mais pr�tica 

e operacional, do sistema gostar�amos de, neste particular, come�ar por 

salientar o desequil�brio observado ao n�vel dos diferentes atributos/vari�veis 

de an�lise considerados no �mbito do SLA, os quais, ora pecam por claro 

excesso, ora por um manifesto simplismo. 

Ilustrativo desta situa��o � o modo como esta metodologia encara e 

valoriza a presen�a e/ou aus�ncia das superf�cies corticais nas diferentes 

categorias estruturais, nomeadamente nas BP, onde tal atributo surge tratado 

de um modo muito redutor e simplificador da realidade, consubstanciado na 

admiss�o de apenas quatro categorias ou modalidades, a saber: 

completamente n�o-cortical; completamente cortical; n�o-cortical dominante, e 

cortical dominante.  

Esta situa��o � tanto mais incompreens�vel quanto e tal como 

anteriormente j� tivemos oportunidade de mencionar (cf. Cap�tulo 3), o SLA 

arranca da necessidade e inten��o em desenvolver uma proposta 

metodol�gica inicialmente dirigida para responder ao estudo de tecno-

complexos industriais que adotam os seixos rolados como principais suportes 

ao n�vel das mat�rias-primas exploradas.17

Outra situa��o de manifesto desequil�brio ocorre em rela��o � 

valoriza��o inicialmente conferida a certo tipo de atributos (por exemplo, a 

forma da aresta sagital e sua respetiva simetria, isto no que concerne ao 

estudo das BN1G) e o aproveitamento praticamente nulo que, chegada a hora 

de apresentar os resultados da an�lise efetuada, estes mesmos atributos 

conhecem. Ali�s o mesmo se pode dizer a prop�sito das BP, quando, por 

exemplo, se considera relevante assinalar a forma que assume a curvatura das 

respetivas faces inferiores, tendo em vista aferir a flexibiliza��o do talhe 

praticado, sendo que, posteriormente, este mesmo atributo n�o se v� 

explorado e valorizado na interpreta��o que � feita ao n�vel da cadeia 

operat�ria.

17 Como tamb�m j� tivemos ocasi�o de referir e justificar, foi esta circunst�ncia que nos levou � necessidade 
de, complementarmente, adotar um sistema classificativo alternativo mais elaborado ( cf. 3.4.2.).
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Uma outra fragilidade que detetamos no conjunto das ferramentas 

anal�ticas desenvolvidas no �mbito do SLA, prende-se com a valora��o 

realizada a prop�sito das associa��es morfo-potenciais presente nos 

artefactos. 

Com efeito, se no quadro de um patamar hier�rquico mais global este 

campo de an�lise foi merecedor da nossa aprecia��o positiva (cf. 5.2), por 

outro, ao passar-se para um n�vel anal�tico mais espec�fico, a sua 

aplicabilidade revela-se manifestamente limitada, porque demasiado simplista, 

n�o contemplando um conjunto relevante de outros atributos de estudo, 

fundamentais para uma correta e mais completa compreens�o e caracteriza��o 

das pr�prias cadeias operat�rias.

A t�tulo de exemplo bastar� observar o que ocorre ao n�vel da 

explicita��o das cadeias operat�rias que suportam o fabrico de utens�lios como 

os bifaces, os triedros, os machados-de-m�o, etc., quando perspetivadas 

comparativamente � luz do SLA, ou entendidas no �mbito do m�todo da 

Tecnologia dos Processos. 

Esta constata��o leva-nos � men��o de uma outra fragilidade que 

reconhecemos no SLA, a qual, em nossa opini�o, passa por uma apreens�o 

incompleta do desenvolvimento das cadeias operat�rias que conduzem ao 

fabrico das utensilagens l�ticas. De facto, se confrontarmos as propostas que 

nesta mat�ria resultam da aplica��o da metodologia da Tecnologia dos 

Processos com aquelas resultantes do SLA, seremos for�ados a reconhecer 

que as primeiras d�o mostra de uma acrescida profundidade na an�lise, 

nomeadamente no plano t�cnico, relativamente �s segundas.

Tamb�m a t�tulo de exemplo, mais uma vez poder�amos referir o modo 

como � apreendida a categoria dos triedros, consoante ela � realizada no 

�mbito de um estudo sustentado por uma ou por outra das propostas 

metodol�gicas acima referidas: muito mais exaustiva no primeiro caso do que 

no segundo.

Finalmente, uma �ltima debilidade que gostar�amos de assinalar, refere-

se � presen�a de algumas reminisc�ncias, quer ao n�vel da pr�pria l�gica 

subjacente � constru��o das categorias estruturais, quer no que se refere � 

persist�ncia da utiliza��o de algumas terminologias oriundas de sistemas mais 

tradicionais.
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Com a primeira situa��o pretendemos aludir � presen�a de uma 

categoria estrutural “fantasma”, apelidada de Instrumentos de Grande Formato

(IGF), a qual, apesar de nunca claramente assumida aquando do enunciado 

program�tico das diferentes Categorias Estruturais contempladas no seio do 

SLA, n�o deixa, contudo, depois na pr�tica de ser assumida ao n�vel da 

apresenta��o dos resultados.

Uma explica��o para tal incongru�ncia poder� passar, porventura, pela 

dificuldade em associar numa �nica categoria estrutural instrumentos 

conceptualmente t�o distintos e produto de cadeias operat�rias tamb�m elas 

t�o diferentes, quanto, por exemplo, um seixo talhado, um biface, um machado-

de-m�o, um triedro, etc.

Quanto �s reminisc�ncias terminol�gicas tradicionais, bastar� atentar na

profus�o de conceitos e entidades tipol�gicas cl�ssicas (como raspador, 

raspadeira, denticulado, etc.) que, recorrentemente, s�o utilizados em estudos 

identificados com o SLA, para denominar as diferentes categorias do 

instrumental sobre lasca presente nos conjuntos analisados.

Damos, assim, por conclu�do o estudo que nos propusemos efetuar. 

Antes de o encerrarmos em definitivo, desejar�amos, contudo, deixar uma 

palavra de reflex�o a prop�sito do trabalho realizado e da “marca” que o 

mesmo nos deixou.

No final do percurso que trilh�mos, experimentamos uma sensa��o 

complementar de al�vio, agora que a sua reda��o est� praticamente conclu�da, 

mas tamb�m de satisfa��o por, de uma maneira geral, termos conseguido 

alcan�ar os objetivos a que inicialmente nos t�nhamos proposto.

A maior dificuldade com que nos deparamos resultou da decifra��o e 

entendimento da linguagem algo codificada e bastante densa empregue, 

sobretudo, diga-se, pelos patronos do SLA. 

Em contrapartida, a fase mais entusiasmante, correspondeu, 

indiscutivelmente � etapa do estudo dos materiais, onde nos foi poss�vel 

contactar com a vertente mais din�mica da metodologia e onde, em nossa 

opini�o, a apreendemos verdadeiramente.

A n�vel pessoal entendemos esta disserta��o n�o como ponto de 

chegada, mas, sobretudo, como uma nova etapa, de car�cter profundamente 
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estruturante, naquilo que se come�a a estabelecer como a nossa forma��o 

enquanto investigador.

Consciente do diminuto contributo que representa o nosso trabalho para 

a hist�ria da investiga��o sobre a Pr�-Hist�ria do NO, gostar�amos contudo de 

acalentar a esperan�a de que, de certo modo, ele fosse j� a express�o de uma 

revitaliza��o/renova��o da investiga��o sobre a Pr�-Hist�ria Antiga desta 

regi�o e que a mesma rapidamente, se traduzisse pelo surgimento e 

concretiza��o de novos projetos de investiga��o, estabelecidos em bases cada 

vez mais atualizadas.

Depois de vencida mais esta etapa, � para n�s um objetivo declarado, 

participarmos, direta e/ou indiretamente, desse movimento.
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