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RESUMO 

 

O concelho de Sesimbra a nível arqueológico é muito rico em materiais provenientes 

de diferentes épocas. Para o trabalho que aqui se apresenta interessa-nos 

particularmente o período pré-histórico, uma vez que os materiais estudados são 

provenientes de diferentes sítios arqueológicos correspondem à datação dessa época. 

Alguns exemplos desses sítios arqueológicos do Cabo Espichel são as Aguncheiras, 

Areias de Mastro, Alto da Fonte Nova e Forte da Baralha. 

Este trabalho pretende apresentar um estudo dos matérias líticos da Pré-História, 

descobertos entre 2011 e 2012 no sítio do Paraíso. A entidade responsável pelos 

trabalhos feitos anteriormente efetuados no Paraíso foi o Centro Português de Geo-

História e Pré-História sob a orientação do Doutor Silvério Figueiredo e do Dr. 

Guilherme Vieira. 

Os principais objetivos deste trabalho são fazer um estudo técnico-morfológico dos 

materiais recolhidos do sítio arqueológico do Paraíso, bem como contextualizar a 

estratigrafia do sítio, para posterior correlação entre a estratigrafia do Paraíso com o 

Quaternário do Cabo Espichel. 
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ABSTRAT 

 

The municipality of Sesimbra is, at an archaeological level, very rich in materials 

coming from different times. For the work presented here we are particularly interested 

in the prehistoric period since the materials collected in different archaeological sites 

correspond to the dating of that time. Some examples of these archaeological sites of 

Cabo Espichel are the Aguncheiras, Areias de Mastro, Alto da Fonte Nova and Forte 

da Baralha. 

This work intends to study the Prehistory of the Paraíso site. The organization 

responsible for the work done previously in Paraíso was the Portuguese Center of 

Geo-History and Prehistory under the guidance of Dr. Silvério Figueiredo. 

The objectives of this work are to make a technical-morphological study of the 

materials collected in the archaeological site of Paraíso, as well as to contextualize the 

stratigraphy of the site, for later correlation between the stratigraphy of the Paraiso site 

and the Cabo Espichel Quaternary. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arqueologia é a ciência que estuda os povos do passado. Apresenta-se como  uma 

disciplina muito importante, pois é através dela que melhor conhecemos o ser 

humano, conhecendo os modos de vida do passado e percebendo a sua evolução, ao 

longo do tempo. De forma a estruturar estudos cada vez mais completos, denota-se 

cada vez mais a importância da interdisciplinaridade entre as várias áreas de estudo 

que, ao terem por base o mesmo objeto de estudo, permitem uma melhor 

compreensão de uma dada região ou comunidade. Esta articulação de dados entre as 

várias disciplinas permite uma melhor construção de conhecimento.  

O ser humano sofreu uma grande evolução, quer biológica, quer tecnológica, 

suficiente para levar o nosso imaginário a uma viagem no tempo até ao período mais 

antigo da história da humanidade: A Pré-História. 

Interessa-nos particularmente neste trabalho, dentro deste período cultural, a zona do 

Cabo Espichel.  Este lugar  têm inúmeros vestígios da atividade humana sendo que 

até 2002 apenas se conheciam 7 sítios arqueológicos em Sesimbra.  

Em 2002 o Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP) propôs ao 

Instituto Português de Arqueologia (IPA) um projeto chamado “Investigação 

Arqueológica Do Cabo Espichel“ que, aquando da sua fase terminal,  tinha 

identificados 18 sítios arqueológicos. Este projeto foi muito importante, não só para se 

conhecer melhor a arqueologia do Espichel mas também para salientar a necessidade 

de continuar estes trabalhos. É desta necessidade que, a partir de 2002 o CPGP 

promove trabalhos pontuais nalguns destes lugares. 

Destes trabalhos, maioritariamente de superfícies, recolhem-se materiais que 

posteriormente terão de ser tratados e  analisados. 

Posto isto, o objetivo deste trabalho é fazer um estudo dos materiais  recolhidos em 

2012 durante os trabalhos de prospeção arqueológica e posteriormente da escavação 

realizada no sítio do Paraíso mais concretamente das sondagens 1 e 2.  Este estudo 

vai permitir concretizar uma relação entre o sítio arqueológico do Paraíso e o restante 

Cabo Espichel.  
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O trabalho que aqui apresento foi realizado em cinco fases. A primeira fase, pesquisa 

e leitura bibliográfica, consistiu na pesquisa e recolha de informação relevante para a 

concretização do meu trabalho. A segunda fase passou pela verificação dos materiais 

e correspondente inventário dos mesmos, para que mais tarde fosse possível fazer as 

contagens e as estatísticas. Na terceira fase, análise de dados, foi feita a separação e 

classificação de materiais bem como a organização de dados estatísticos. A quarta 

fase correspondeu ao registo fotográfico dos materiais com maior relevância para este 

trabalho. Por último, a quinta fase, que consistiu na articulação dos dados e 

interpretação dos mesmos. 
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ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

O concelho de Sesimbra é banhado pelo Oceano Atlântico a sul e a poente, limitado a 

Norte pelo concelho do Seixal e a nascente pelo concelho de Setúbal, distrito ao qual 

pertence. É constituído por três freguesias, sendo 206 km2 o total da área do concelho 

(ANEXO 1.1 e ANEXO 1.2). 

Dificultando o seu acesso ao interior, Sesimbra assume a forma de falésia, porém, 

cabeços, plataformas, enseadas, dunas, a foz e o Cabo Espichel são relevos que 

compõe a área total do concelho (ANEXO 1.3). 

Sesimbra tem um enquadramento geográfico único, com uma costa atlântica desde a 

Lagoa de Albufeira até à Serra da Arrábida. Entre estes dois lugares podemos 

encontrar belas praias com extensos areais como é o caso da praia do Meco, as 

grandes falésias do, já referido, Cabo Espichel, as enseadas entre as quais se destaca 

a praia do Ribeiro de Cavalo, considerada uma das melhores praia de Portugal. 

A destacar na vila de Sesimbra, a norte, o castelo medieval, ao centro, a Fortaleza de 

Santiago e a oeste o Porto de Abrigo, local onde são realizadas inúmeras atividades 

relacionadas com o mar. (ANEXO 1.4, ANEXO 1.5 e ANEXO 1.6) 

Para este trabalho é certamente importante salientar a paisagem do concelho de 

Sesimbra que se apresenta como um sistema complexo onde ocorrem transformações 

a nível natural bem como a nível cultural, económico, social e simbólico.  Como tal, 

neste processo de estudo considera-se primeiramente a configuração do relevo, a 

cobertura vegetal, o clima, o uso do solo e as suas caraterísticas, a rede hidrográfica e 

por fim, não menos importante o povoamento.  

Certamente é da linha da costa que se avistam os mais fascinantes cenários. Uma 

costa muito rica, tanto em termos paisagísticos como na sua geomorfologia. Sem 

dúvida, uma beleza natural por explorar. (ANEXO 1.7)  

  



  Prova de Aptidão Profissional 

 

Joana Gaboleiro Amigo  14 
 

ESTADO DA ARTE 

A evolução humana tem uma longa história desde o aparecimento dos primeiros 

representes do género Homo. Durante o Paleolítico, o Homem evoluiu fica e 

tecnologicamente. O Homem era caçador-recolector e fabricava essencialmente 

artefactos em pedra. Foi no Neolítico que surgiram os primeiros sinais verídicos da 

criação de uma sociedade humana, com rituais funerários em grutas e pequenos 

povoados agrícolas. 

Alguns fenómenos característicos de uma sociedade complexa permitem constatar 

que houve contacto com povos vindos do mundo mediterrânico. Na Era dos Metais, 

estes povos vindos por mar trouxeram com eles o Cobre, posteriormente o Bronze, 

mais tarde o Ferro. 

No séc. II a.C., entramos então num período de grandes conquistas neste território. 

Primeiro com os romanos, seguidos no séc. V pelos povos bárbaros (desde os 

vândalos aos visigodos), e por fim no séc. VIII com a invasão dos árabes vindos do 

Norte de África. 

Após a conquista em 1165 por D. Afonso Henriques, Sesimbra é confrontada com 

várias guerras entre Cristãos e Árabes, que só terminam quando D. Sancho I 

Reconquista finalmente o território, em 1201. Vários monarcas o sucederam e a 

população expande-se, sendo elevada a dita vila de Sesimbra em 1365. 

Em 1236 o concelho de Sesimbra foi atribuído à ordem de Santiago e a população 

expande-se sobretudo no espaço, criando a povoação da Ribeira de Sesimbra, fora 

das muralhas do castelo. Mais tarde, em 1536, é então recriada a vila de Sesimbra na 

antiga Ribeira, junto ao atlântico. Durante este séc. XV - XVI, Sesimbra vê a sua 

população participar de modo ativo na expansão ultramarina. (ANEXO 1.8) 

A partir dos séculos XV e XVI, Sesimbra torna-se num centro piscatório e náutico 

muito importante, facto que contribui para os Descobrimentos e desenvolvimento da 

região (ANEXO 1.9) É também nesta época que Sesimbra constrói alguns dos seus 

monumentos que perduram e ainda são locais de passagem “obrigatória” a quem 

visita a vila. Destes monumentos destacam-se a fortaleza de Santiago, o forte de S. 

Teodósio e a capela da N. Sr.ª do Cabo, que datam o séc. XVII (ANEXO 1.10). 
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No séc. XVIII as numerosas guerras, os inevitáveis ataques marítimos e a conquista 

napoleónica, obrigam ao renovar da vila, que só acontece no fim do séc. XIX, princípio 

do séc. XX. Já no séc. XX, assistimos a uma reforma, primeiro com os seus aspetos 

de importante porto pesqueiro (na primeira metade de 1900) (ANEXO 1.11), com a 

indústria conserveira e as traineiras (na segunda metade do século), com a rede 

urbana, com a reestruturação a nível de saneamentos, vias de comunicação e a 

própria economia, de todo o concelho, desde a vila piscatória à grande zona rural 

(após a revolução de abril de 1974). 

A estrutura económica de Sesimbra, assume um papel importante dadas as condições 

naturais do concelho. Os sectores ligados ao turismo (Hotelaria e Restauração) e as 

atividades primárias (Agricultura e Pesca) (ANEXO 1.12) destacam-se como as 

principais atividades que empregam muitos dos habitantes do concelho (ANEXO 1.13 e 

ANEXO 1.4). 

A pesca, que é considerada por muitos uma arte ou tradição, atravessa uma fase 

crítica nos dias que correm. As pessoas que a praticam tem idades compreendidas 

entre os 35 e os 55 anos, valores que nos alertam para a tendência de que os jovens 

procuram cada vez mais outro tipo de atividades. 

A pacata Vila de Sesimbra atrai muitos turistas, motivados pela sua beleza natural, 

pelos monumentos que preserva e pela qualidade de alojamentos que se lhes oferece. 

Cheia de tradições, quem visita Sesimbra pode sempre provar a típica “Caldeirada à 

Pescador” e levar como recordação de artesanato um quadro feito em escamas de 

peixe. O povo é alegre e participa em massa nas festas do concelho, que vão desde o 

conhecido “Carnaval de Sesimbra” à histórica festa em honra do Santo Padroeiro dos 

Pescadores “N. Sr. Jesus das Chagas”, que se realiza a 4 de maio, feriado municipal 

(ANEXO 1.15). 

As festas da Vila assumem um papel cada vez mais importante na tradição 

sesimbrense e na influência que as mesmas têm sobre o sector turístico.  

 

 



  Prova de Aptidão Profissional 

 

Joana Gaboleiro Amigo  16 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

 

Para fazer a contextualização geológica do Cabo Espichel utilizamos a Carta 

Geológica de Setúbal (CGP, folha 38b) e a respetiva Notícia Explicativa.  Como o 

Cabo Espichel pertence à Península de Setúbal, iremos caracterizar geologicamente 

toda a península. 

De um ponto de vista geográfico e estrutural distinguem-se quatro áreas estudadas, 

sendo que o que nos interessa são os enrugamentos cenozoicos e mesozoicos da 

serra da Arrábida, que se vão estendendo entre o Cabo Espichel, Sesimbra, Palmela e 

Setúbal. 

A idade das formações geológicas da Península de Setúbal situam-se entre o 

Hetangiano e o Quaternário.  

Na costa Ocidental de Setúbal as praias formam uma faixa contínua entre a Fonte da 

Telha e a Praia do Penedo, passando também pela Lagoa de Albufeira e pela a Foz 

da Ribeirada da Laje. As praias de Tróia estendem-se por ambos os lados da 

península, ocidental e oriental. Do lado da costa a Sul existem sítios com areia de 

praia em Sesimbra, Portinho da Arrábida, Figueirinha, Galapos, Alpertuche, Praia de 

Albarquel e Praia da Comenda. Junto à área do Sado existem pequenos ilhéus 

formados quando a maré se encontra baixa e tal como alguns bancos de areia. 

 

O QUATERNÁRIO 

Existem restos de terraços do Quaternário no meio dos pinhais entre o Cabo da Malha 

do Arneiro, Alto da Galé, Colheira, Apostiça, e Porto do Concelho e também na parte 

superior da Fonte da Telha e da Adiça cuja a altitude varia entre 25 e 90 m. 

Foram marcadas e identificadas algumas manchas de areia com calhaus rolados do 

Quarternário no planalto litoral entre a Foz da Fonte e na Baía dos Lagosteiros. Nestas 

manchas do Quaternário, os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Português de Geo-

História e Pré-História identificaram alguns sítios pré-históricos, entre eles o do 

Paraíso. 
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No Cabo Espichel são conhecidas porções de areias com calhaus rolados e 

fragmentos de conchas entre o antigo semáforo e o Forte da Baralha. São também 

conhecidos diversos retalhos do quarternário na zona entre Sesimbra e o Forte da 

Baralha mas, que devido á sua pequena extensão, não foram cartografados. Apenas 

foram marcados em mapa os dois sítios principais (na zona da Balieira e Cova da 

Mijona) onde podemos encontrar areias com calhaus rolados.  

Na área entre a Aldeia dos Pinheirinhos e Azóia também foram identificados retalhos 

de areias com calhaus rolados. 

Na zona litoral entre Galapos, Portinho da Arrábida e Sesimbra foram identificados 

vários sítios com retalhos de praias marinhas, representadas por conglomerados. 

 

O CRETÁCICO 

Referente ao período Albiano a área que predomina é constituída por algumas 

camadas de Grés grosseiro que por vezes pode ser fossilífero com restos de fauna de 

camadas anteriores, margas arenosas, compactas e esverdeadas e por grés 

amarelado. 

Numa análise mais elaborada a N do Fecho da Azóia  este período é constituído por 

131m de calcários margosos. 

De W para E os calcários, de cores cinzenta ou castanho-avermelhada, tornam-se 

progressivamente arenosos desaparecendo em bisel no meios dos grés e dos 

conglomerados. (ZBYSZEWSKI, 1965:54). 

Referente ao período Barremiano destaca-se a N do Cabo Espichel de uma série 

representada de cima para baixo constituída por várias camadas entre elas: 

 Uma camada constituída por calcários amarelos, margosos na base e 

compactos na parte superior (2,50 m); 

 Outra camada constituída por grés finos e calcários compactos arenosos de 

cor amarela (20 m); 

 Uma bancada com grandes Nerinea (1 m); 

 Calcário compacto amarelo e esbranquiçado (7 m); 

 Calcários margosos de cor cinzenta (15 m); 
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Com uma aparência parecida a esta temos do lado E vestígios do Barremiano perto de 

Casais da Azoia. A norte de Fecho de Azoia existe um complexo de calcários 

brechoides, maciços, recifais, nodulosos, de cor rósea ou cinzento-arroxeada, este tipo 

de calcário predomina nos 13 m de topo. Este tipo de formação geológica desaparece, 

em cunha, por baixo da série grenosa, nas proximidades de S. Caetano. De W para E 

os calcários castanhos e os grés calcários diminuem de espessura ficando assim cada 

vez mais arenosos acabando por terminar em bisel a N de S. Caetano. 

Pertencente ao período Hauteriviano o lado N do Cabo Espichel está representado por 

várias formações: 

3- Calcários e grés da escarpa dos Lagosteiros (45 m); 

2- Maciço arenoso (25 m); 

1- Calcários ferruginosos (5 m) 

Os fosseis são dificilmente encontrados nos calcários do período Hauteriviano a 2 Km 

dos Lagosteiros. 

Podemos observar no corte do Fecho da Azoia uma alternância de argilas e de 

calcários. A parte superior neste período é marcada pela presença por um nível de 

calcário granulado coberto por um grés de grão fino, com cimento calcário e raros 

feldspatos. 

Perto do corte do Facho da Azóia ouve um pequeno avanço do mar no Hauteriviano 

Inferior contudo o contrário aconteceu no Hauteriviano Superior em que se registou um 

recuo das águas do mar. Desta forma, conseguiu-se verificar que as margas 

castanhas e as argilas arenosas se depositaram num ambiente de águas tranquilas. 

Alusivo ao período Valanginiano encontra-se do lado N do cabo Espichel: 

 Maciço de grés (55 m) com grés amarelos muito finos,  grés conglomerados e 

grés sem fosseis. 

O Valanginiano do Cabo Espichel é representado por: 

 Alternância de calcários (60 m); 

 Margas amareladas, acinzentadas, avermelhadas e esverdeadas com 

intercalações de grés e de calcários(15 m); 

 Alternância de calcários mais ou menos margosos (20 m). 
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Na área do Cabo Espichel a espessura do Valanginiano teria cerca de 100 a 110 m. 

Os grés do Valanginiano contêm numerosos calhaus rolados, representados 

sobretudo por quartzo branco , por alguns xistos e por alguns calhaus de granito. As 

outras rochas são raras. 

De W para E nota-se que a granulometria das formações detríticas aumenta. Nota-se 

também frequência disposição lenticular das camadas bem como estratificação 

entrecruzada. Os feldspatos estão geralmente alterados e dão lugar á forte 

caulinização, devida a condições climáticas com forte aumento de humidade. Na parte 

superior da série valangiana nota-se nítida interrupção na sedimentação. 

(ZBYSZEWSKI, 1965:60). 

Do lado E do Facho da Azóia são desconhecidos fosseis com a exceção de alguns 

restos vegetais, encontrados em camadas argilosas. 

Existe um sítio na estrada do Calvário a E de Sesimbra que mostra a geologia do 

cretácico de Sesimbra. Este sítio apresenta de cima para baixo níveis de 

conglomerados, margas e uma bancada de calcário. Têm também grés de cor 

castanha, uma bancada avermelhada e areias brancas finas de camadas 

avermelhadas com calhau que alternam com argila branca ou cinzenta com restos de 

vegetais. 

O nível fossilífero é mais alto. Perto do Moinho do Amaro existe um corte com a 

seguinte sequência: 

Do período Albiano existe: 

9- Grés; 

8- Calcário amarelo (1 m); 

7- Grés de grão fino e médio de tons amarelados (50 m). 

Do período Berremiano existe: 

6- Cálcário ruivo, com Natica (5m); 

5- Grés brancos, muito finos (20 m); 

Do período Hauterviano existe: 

4- Grés calcários, amarelo-acastanhados (3 m); 
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3- Margas cinzentas (15 m); 

2- Calcários ruivos. 

Do período Valangiano existem: 

1- Conglomerados (3-4 m). 

 

JURÁSSICO 

Relativamente ao período Jurássico existem numa faixa contínua que vai desde o 

Cabo Espichel até Setúbal afloramentos. A largura, na parte ocidental, varia entre 375 

m e 1500 m e vai aumentando, a E de Santana, para 1750 m. 

Choffat defini-o que na área do Cabo Espichel existe a seguinte sucessão: 

Do período Portlandiano existem: 

6- Camadas gresosas com fauna de Freixial na base e, entre ela, Aptyxis, 

Cyrena, etc. 

5- Calcários e margas vermelhas com Iberina e predominância de Aptyxis (90 m); 

4- Camadas de passagem com predominância dos grés. Fauna com elementos 

do “Pteroceriano”; aparecimento de Cyrena e de Aptyxis obconicus Sharpe 

(100 m). 

Do período Pteroceriano existem: 

3- Grés e margas com Myophorella lusitânica Sharpe (20 m); 

2- Calcários sebcristalinos (200 m); 

1- Margas e grés com Hargapodes oceani De La B., Natica, etc. (60 m). 

Do período Portlandiano existem: 

A norte do Cabo Espichel o Portlandiano apresenta dois complexos sobrepostos:  

O nível superior que está representado de cima para baixo por várias camadas, entre 

as quais: 

7- Grés brancos com algumas camadas avermelhadas e abundantes calhaus de 

sílex; 
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6- Grés finos de várias tonalidades (20 m); 

5- Grés finos esverdeados (1 m); 

4- Alternância de calcários e de margo-calcários (15 m); 

3- Magro calcários cinzentos, com oólitos avermelhados (0,50 m); 

2- Calcários brancos ou acinzentados alternados com algumas bancadas de 

margo-calcários. 

1- O nível inferior está representado por uma camada de margo-calcários. 

Existem camadas marinhas que se prolongam desde o Cabo Espichel até ao 

Zambujal. 

No período Pteroceriano: 

Podemos encontrar relativamente a este período um prolongamento de camadas 

marinhas que vão desde E passando pelo  Zambujal e até ás proximidades de 

Sesimbra, onde os grés prevalecem.  

Existe um corte que passa pela zona do Cabo Espichel que é também deste período e 

apresenta as seguinte sequencia: 

Complexo superior: 

7- Grés com calhaus quartzosos, do tamanho de uma noz (5m). Na parte superior 

os níveis de grés finos deram numerosos fosseis. 

6-  Marga e margo-calcário com Harpagodes oceani BRONGN., etc. (15 m), 

aflorando numa pequena depressão junto do farol. 

Complexo médio: 

5- Calcários compactos, fragmentados, escuros, alternantes com bancadas de 

margas e de margo-calcários. 

4- Grés sem fosseis. 

Complexo inferior: 
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3- existem grés vermelhos alternados com margas folheadas. 

2- Margo-calcários em fragmentos arredondados, com uma ou duas camadas de 

grés na base. 

 

SISMOLOGIA 

A península de Setúbal é banhada por mar e é uma zona onde se verifica alta 

sismicidade, cujos os seus epicentros são geralmente situados no mar.  

O registo de uma dos maiores sismos que afetou Portugal (o tremor de terra de 1 de 

novembro de 1755) afetou toda a região de Palmela, Azeitão e Setúbal, e foi sentido 

com uma intensidade de grau X. Esta mesma intensidade foi sentida na área de 

Sesimbra, embora em outros locais perto destas regiões este sismo foi sentido apenas 

com uma intensidade de grau VIII. 

 

RECURSOS MINERAIS 

Sesimbra têm várias pedreiras que exploram os diferentes recursos naturais  que nela 

existem. Na área marcada pela carta geológica prenominam os seguintes recursos 

naturais: 

 Areias; 

 Cascalheiras; 

 Calcários; 

 Argilas; 

 Diatomito; 

 Lignito; 

 Gesso; 

 Ouro; 

 Água minerais; 

 Águas de mesa. 
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PRÉ-HISTÓRIA 

Na área abrangida pelo mapa são conhecidas diversas estações que vão desde o 

período Paleolítico até à Época Romana. 

No paleolítico são conhecidas várias indústrias relativamente pobres do ponto de vista 

tipológico. Deste modo foram encontrados instrumentos de quartzo e quartzito nas 

seguintes áreas: 

1- Parte superior das escarpas marítimas, entre Fonte da Telha e Mina de ouro, 

onde existem vestígios de fogueiras e de fundos de cabanas languesocenses; 

2- No flanco norte do vale da ribeira da Apostiça, nas áreas do v. g. Coelheira, 

Esteval e W do v. g. Porto do concelho; 

3- A sul do vale da ribeira da Apostiça, a NW do v. g. Cabeço de Pedra, a S do V. 

g. Tuberal e na margem sul da lagoa de Albufeira. 

Foram observadas  várias estações paleolíticas nas arribas do litoral, a N do Cabo 

Espichel entre elas: 

1. Entre a praia dos Lagosteiros e a Boca do Champim numa cascalheira 

terrineana; 

2. Entre a Boca do Champim e Areias de Mastro, em jazidas de superfície; 

3. Entre Casal do Mocinho, v. g. Pedra Negra, Foz da Fonte e Fonte da Pipa, 

Numa formação de areias cinzentas sobrepostas a uma cascalheira, cobertas 

por sua vez por areias eólicas mais modernas. 

4. Na ponta dos cortes a SW de Pedra Negra, num depósito de origem torrencial, 

situado na base da escarpa. 

Nestes locais foram encontrados núcleos, lascas e vários instrumentos de quartzito e 

quartzo. 

Foram encontrados na superfície do planalto do Cabo Espichel pequenos seixos 

trabalhados de estilo microlusitaniano. 

No litoral S da península onde existem diversas antigas praias quartenáriarias foram 

identificadas várias estações paleolíticas. 
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TRABALHOS REALIZADOS 

 

Carlos Ribeiro, fundador dos serviços geológicos foi quem iniciou o processo de 

investigação arqueologia em Sesimbra, ainda no século XIX. Henry Breuil e George 

Zbyszewski, também por aqui passaram durante a época da segunda guerra mundial 

mas é Eduardo da Cunha Serrão quem fixou o seu projeto de investigação no 

concelho de Sesimbra em 1955. A ele juntaram-se jovens arqueólogos na década de 

60 e 70 contribuindo de forma fundamental para a carta arqueológica editada em 

1973. A sua  publicação, contudo, só foi possível em 1994.  

Novas tecnologias e metodologias sugeriam que este processo de investigação fosse 

retomado, por uma equipa especializada e experiente neste tipo de trabalhos. O 

objetivo desta carta arqueológica era criar um documento que apoiasse o plano diretor 

municipal, em segundo lugar que ajudasse a encontrar novos sítios com potencial de 

exploração e, por último que disponibilizasse mais informação arqueológica para a 

comunidade científica, enquadrando  as sociedades que aqui viveram em diferentes 

épocas. 

O Centro Português de Geo-História e Pré-História iniciou novos estudos 

arqueológicos e paleontológicos em sítios de superfície na zona do Cabo Espichel, em 

meados da década de 90. Neste trabalhos foram encontrados alguns materiais líticos 

talhados mas seria necessário escavar para relacionar estes artefactos com a sua 

estratigrafia.  É neste sentido que nasce o Projeto de Investigação Arqueológica do 

Cabo Espichel onde vieram a ser descobertas novas estações arqueológicas. As 

primeiras sondagens datam o ano de 1999 e as primeiras escavações arqueológicas 

são de 2002 naquela zona. 

Após vários anos de investigação arqueológica realizada pelo CPGP a zona do Cabo 

Espichel ganha nova importância e estatuto quer pelos novos sítios localizados que 

pela quantidade de materiais encontrados. Atualmente conhecemos a estratigrafia de 

alguns destes sítios, fundamentais para compreender melhor a ocupação humana da 

pré-história nesta zona. 
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A acrescentar apenas que em 2006 foram feitas datações absolutas por 

termoluminescência no Alto da Fonte Nova, pelo Instituto Tecnológico Nuclear, mas 

não existem resultados oficiais. 

 

O Sítio do Paraíso 

O sítio do Paraíso localiza-se a norte do Cabo Espichel nas coordenadas WGS 84: 

latitude 38º26.675’ N; Longitude 9º12.175’ W; Altitude 68 m. (ANEXO 2) 

Foram realizadas duas sondagens de 1X1, num período de escavação de 15 dias, 

com inicio a 12 de julho e termo a 27 de julho de 2012, por uma equipa do CPGP 

dirigida pelo Arqueólogo Silvério Figueiredo. (ANEXO 3) 

Foram escavadas três unidades estratigráficas em cada uma das referidas sondagens. 

Recolheram-se centenas de materiais líticos da Pré-História que foram posteriormente 

colocados em sacos com o respetivo número de escavação. Foi feito o registo no 

caderno de campo para além do registo fotográfico dos trabalhos, cortes 

estratigráficos, cortes de planos, plantas das sondagens e de material arqueológico. 

(ANEXO 4) 

A referir ainda que foram recolhidas amostras de cada unidade estratigráfica para 

estudos futuros. 
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METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, em primeiro foi feito um levantamento bibliográfico, 

bem como a visita de campo ao sítios onde foram descobertos os materiais que 

tiveram como objetivos conhecer o sítio do Paraíso, local onde decorreram os 

trabalhos arqueológicos e de onde foram recolhidos os materiais a tratar. 

Posteriormente foram consultados os materiais depositados no Núcleo Museológico do 

CPGP onde se procedeu à verificação e organização desses materiais, com o objetivo 

final de apresentar resultados, numa perspetiva de interpretação arqueológica e 

estratigráfica. 
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MATERIAIS RECOLHIDOS 

 

Os materiais recolhidos no âmbito da escavação referida ao longo deste trabalho, Sítio 

Paraíso (Cabo Espichel), encontravam-se depositados em caixas no CPGP. Ao chegar 

ao Centro foi necessário proceder à identificação das caixas onde estavam guardados 

estes materiais. De seguida, consultando as folhas de inventário onde constava a lista 

de  todos os materiais encontrados no Paraíso nas suas diferentes camadas 

estratigráficas,  as peças foram todas contadas. O objetivo desta tarefa era perceber 

se não faltava nenhuma peça, não fosse alguma ter-se perdido ou estar em exposição 

no museu do CPGP. 

Após revisão das técnicas para identificar as peças mais importantes, nomeadamente 

buril, furador e núcleos, entre outros, foi também necessário rever conhecimentos no 

que toca á geologia e á formação dos minérios, destacando o quartzito, xisto e sílex. 

As peças foram reagrupadas para se proceder ao registo fotográfico das mesmas. 

Foram criadas pequenas etiquetas legendadas que foram colocadas junto ás peças à 

medida que iam sendo fotografadas, de forma a ser mais fácil a sua identificação. 

(ANEXO 5) 

A referir que num total de 1126 peças, apenas algumas das mais importantes foram 

fotografadas. Deste total, a referir que 444 peças são materiais de prospeção e as 

restantes 682, correspondem ás sondagens 1 e 2 efetuadas no Paraíso. 

Por fim, as peças e as caixas de armazenamento foram reorganizadas dando por 

terminada esta fase do trabalho. Após este processo, atualmente todos os materiais 

continuam guardados no depósito do Núcleo Museológico do CPGP. 
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ESTUDO DOS MATERIAIS 

 

Em 2012, após terem sidos efetuados trabalhos de prospeção ao sítio Paraíso do qual 

foram encontrados 444 materiais de superfície, o Centro de Geo-História e Pré-

História decide fazer uma intervenção arqueológica no referido sítio, sob a 

coordenação do Dr. Silvério Figueiredo (arqueólogo). 

Durante este processo forram abertas duas sondagens (cada uma com 1X1 m) e em 

cada uma delas foram escavadas três unidades estratigráficas. 

Foram recuperados na Sondagem 1 (S1) um total de 364 peças e na Sondagem 2 

(S2) um total de 318 peças. 

Abaixo apresentam-se os dados recolhidos referentes quer à prospeção realizada 

como ás sondagens realizadas. A informação será apresentada e analisada quanto ao 

tipo de materiais arqueológicos encontrados e quanto à sua constituição, enquanto 

matéria prima. 
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Prospeção 

Materiais Total Total% 

Esquirolas 25 5,63% 

Núcleo 6 1,35% 

Lascas 178 40,09% 

Lamelas 15 3,38% 

Lâminas 1 0,23% 

Restos de talhe 214 48,20% 

Utensílios 5 1,13% 

 
444 100% 

IMAGEM 1: Prospeção – Tabela do tipo de materiais 

 

 

IMAGEM 2: Prospeção – Gráfico do tipo de materiais 

 

Como podemos observar nos dados apresentados acima, foram recolhidos 444 

materiais provenientes da prospeção feita ao sítio Paraíso. Destes materiais verificou-

se a predominância de restos de talhe (48%) e lascas (40%). 
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Sondagem 1 

Materiais Total Total % 

Esquirolas 255 70,05% 

Lascas 31 8,52% 

Lamelas 6 1,65% 

Resto de Talhe 35 9,62% 

Buris 7 1,92% 

Furadores 5 1,37% 

Fragmentos 24 6,59% 

Fragmentos De Faiança 1 0,27% 

 
364 100% 

IMAGEM 3: Sondagem 1 – Tabela do tipo de materiais 

 

 

IMAGEM 4: Sondagem 1 – Gráfico do tipo de materiais 

 

O conjunto de material recolhido na Sondagem 1 têm um total de 364 peças. Destes 

materiais verifica-se que foram encontrados em maioria as Esquirolas (70%).  
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Sondagem 2 

Materiais Total Total % 

Esquirolas 199 62,58% 

Núcleo 1 0,31% 

Lascas 36 11,32% 

Lamelas 5 1,57% 

Resto de Talhe 47 14,78% 

Buris 4 1,26% 

Furadores 4 1,26% 

Fragmentos 20 6,29% 

Fragmentos Cerâmicos 2 0,63% 

 
318 100% 

IMAGEM 5: Sondagem 2 – Tabela do tipo de materiais 

 

 

IMAGEM 6: Sondagem 2 – Gráfico do tipo de materiais 

 

O conjunto de material recolhido na Sondagem 2 têm um total de 318 peças. Destes 

materiais também foram encontrados maioritariamente as Esquirolas (63%). A referir 

também, mas com menor relevância, a presença de Restos de talhe (15%) e Lascas 

(11%).  
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Prospeção 

Matéria-Prima Total Total (%) 

Qzito 110 24,77% 

Silex 138 31,08% 

Qtzo 196 44,14% 

Xisto 0 0,00% 

Cerâmica 0 0,00% 

 
444 100,00% 

IMAGEM 7: Prospeção – Tabela do tipo de matéria-prima 

 

 

IMAGEM 8: Prospeção – Gráfico do tipo de matéria-prima 

 

Pelo conjunto de materiais de prospeção encontrados verificou-se que a matéria prima 

mais proveniente do sítio Paraíso é o Quartzo (44%). Das 444 peças que foram 

encontradas,196 são de Quartzo. 
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Sondagem 1 

Matéria-Prima Total Total (%) 

Qzito 51 14,01% 

Silex 157 43,13% 

Qtzo 154 42,31% 

Xisto 1 0,27% 

Cerâmica 1 0,27% 

 
364 100,00% 

IMAGEM 9 : Sondagem 1 – Tabela do tipo de matéria-prima 

 

 

IMAGEM 10 : Sondagem 1 – Gráfico do tipo de matéria-prima 

 

Pelo conjunto de materiais recuperados da S1 verificou-se que a matéria-prima mais 

proveniente do sítio é o Silex (43%) seguido de Quartzo (42%). Das 364 peças que 

foram encontradas 157 são Silex e 154 são de Quartzo. 
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Sondagem 2 

Matéria-Prima Total Total (%) 

Qzito 55 17,30% 

Silex 135 42,45% 

Qtzo 126 39,62% 

Xisto 0 0,00% 

Cerâmica 2 0,63% 

 
318 100,00% 

IMAGEM 11: Sondagem 2 – Tabela do tipo de matéria-prima 

 

 

IMAGEM 12: Sondagem 2 – Gráfico do tipo de matéria-prima 

 

Pelo conjunto de materiais recuperados na S2 verificou-se que a matéria-prima mais 

proveniente do sítio é o Silex (42%) e do Quartzo (39%). Das 318 peças que foram 

encontradas 135 são de Silex e 126 de Quartzo. 
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Sondagem 1 

Materiais por unidade estratigráfica 

Unidade Estratigráfica A 100 

Unidade Estratigráfica B 251 

Unidade Estratigráfica C 13 
 

IMAGEM 13: Sondagem 1 – Tabela da distribuição de materiais por unidade estratigráfica 

 

 

 

IMAGEM 14 : Sondagem 1 – Gráfico da distribuição de materiais por unidade estratigráfica 

 

No que se refere à estratigrafia, na S1 as peças são maioritariamente da camada B 

(69%). 

A referir que a camada C foi onde se recuperaram menos materiais arqueológicos, 

apenas 4%. 
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Sondagem 2 

Materiais por unidade estratigráfica 

Unidade Estratigráfica A 89 

Unidade Estratigráfica B 226 

Unidade Estratigráfica C 3 
 

IMAGEM 15: Sondagem 2 – Tabela da distribuição de materiais por unidade estratigráfica 

 

 

 

IMAGEM 16: Sondagem 2 – Gráfico da distribuição de materiais por unidade estratigráfica 

 

Também na S2, no que toca à estratigrafia a maioria das peças são da camada B 

(71%) e, tal como na S1, a unidade estratigráfica C foi onde se encontraram menos 

materiais (1%). 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nos trabalhos de Prospeção verificou-se que a matéria prima predominante foi o 

Quartzo e os materiais que encontrados em maior número foram Restos de Talhe, e 

Lascas. 

Em ambas as Sondagens, pelo conjunto de materiais recuperados verificou-se que as 

matérias-primas mais provenientes do sítio Paraíso são o Silex e o Quartzo. Em 

ambas as Sondagens o tipo de material recolhido predominante foi as Esquirolas e, no 

que se refere à estratigrafia a maioria das peças são da camada B. 

Existem, no entanto, algumas dúvidas relativamente ás unidades estratigráficas (UE) 

onde os materiais foram encontrados. Fatores como vegetação (raízes e plantas), 

erosão e sedentarização (vento e chuva) poderão ter deslocado os materiais entre as 

UE. Deste modo põe-se a possibilidade de que estes materiais não foram encontrados 

no seu contexto primário, porque devido a estes fatores algumas peças podem ter 

alterado a sua disposição e consequentemente terem passado para outras camadas. 
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CONCLUSÃO 

 

A pré-história é um período cronológico incrível. É fascinante entender que é nesta 

altura que a nossa existência começa afazer sentido. Durante este período o homem 

inicia a grande aventura que é a evolução humana.  

Com as alterações que o planeta terra sofreu ao longo dos tempos, os antigos 

primatas viram-se obrigados a abandonar as árvores de  grande porte que existiam 

nas florestas Africanas e a seguirem caminho numa luta constante pela sua 

sobrevivência. Neste sentido, vários grupos se foram distribuindo e, hoje em dia, 

concluímos que a evolução do homem é um tema extremamente complexo. Existiram 

inúmeros sub-géneros de espécies que foram evoluindo ao mesmo tempo, embora 

algumas destes sub-géneros se tenham perdido por não se conseguirem ambientar a 

estas novas alterações. Sabemos ainda, pelos vestígios do passado, que à cerca de 

dois milhões de anos, apenas uma dessas espécies, o género Homo, conseguiu 

permanecer e evoluir até aos dias de hoje. 

Estas valiosas informações devem-se às ciências e aos cientistas que se dedicam a 

estudar estas matérias, nomeadamente à antropólogos e arqueólogos. 

O homem passa por várias fases do seu desenvolvimento. De Australopiteco evolui 

para Homo Habilis (o grande fabricante de instrumentos da pré-história), passando 

depois para o Homo Heretos (o primeiro hominídeo a andar completamente na 

posição ereta), depois para o Homo Neandertal (de todos, este hominídeo é o mais 

parecido connosco em termos físicos e também era um excelente pescador e era 

capaz de produzir instrumentos cada fez mais eficientes) até que chegarmos ao Homo 

Sapiens Sapiens ou, como é mais conhecido, o homem moderno. 

Encontram-se vestígios espalhados um pouco por todo o mundo Portugal não é 

exceção. São vários os sítios arqueológicos de grande interessa no nosso país e, 

neste trabalho em particular, interessa-nos a região do Cabo Espichel, localizado no 

concelho de Sesimbra. Sesimbra tem história e muitas coisas ainda por descobrir. 
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No Cabo Espichel foram encontrados milhares de vestígios deixados pelos antigos 

homens, nomeadamente objetos talhados, lascas, passando pelos  grandes utensílio, 

entre muitos outros. É muito interessante percebermos hoje em dia a forma como 

estas pessoas ou comunidades viviam e a utilidade que davam aos instrumentos que 

produziam. 

A geologia da terra é também uma ciência de grande relevo no estudo dos materiais 

arqueológicos uma vez que serve de instrumento para datar as peças encontradas. A 

referir que a estratigrafia, enquanto ramo da geologia, é a técnica utilizada pelos 

arqueólogos que lhes permite analisar e chegar a uma datação. 

Na região do Cabo Espichel, embora já se conheçam outros sítios arqueológicos, este 

trabalho incidiu sobre a análise de materiais encontrados no Sítio Paraíso, referido 

anteriormente. 

Quase todos os materiais encontrados neste local pertencem à pré história e 

destacam-se as lascas, buris, restos de talhe, laminas, lamelas, utensílios e 

fragmentos cerâmicos, entre outros.  

A conclusão que tiramos é a de que o Cabo Espichel é uma fonte de matérias primas 

e que os homens que foram passando por lá aproveitaram estas matérias para fabricar 

os seus instrumentos. No sítio Paraíso analisando as estatísticas as matérias primas 

mais utilizadas eram o quartzo e o sílex. 

No âmbito do curso de Assistente de Arqueólogo, consegui aprofundar os meus 

conhecimentos numa área que sempre me fascinou, a Arqueologia. Ao longo destes 

três anos pude aprofundar academicamente temas que sempre me interessaram e 

tomar consciência do que quero fazer no meu futuro profissional. Nesta escola tive 

várias noções de como funciona o trabalho em arqueologia. Existe todo um processo 

de etapas para um assistente de arqueólogo chegar ao resultado final dos seus 

trabalhos. 

Adorei aprender a trabalhar no campo especialmente a manusear instrumentos que 

utilizamos em períodos de escavação. A parte do laboratório onde estudamos os 

materiais é muito importante para o estudo dos mesmo. Hoje sou uma pessoa mais 

bem formada nesta área e posso afirmar que gostei muito de todas as matérias que fui 

dando ao longo destes três anos de curso. Destaco os módulos de fotografia  
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arqueológica, topografia, cartografia, estratigrafia, desenho de materiais, conservação, 

restauro e desenho de alçados.  

Foi uma experiência muito enriquecedora, a vários níveis. Até ao nível pessoal uma 

vez que tive de me mudar para cerca de 500 km da minha casa para poder seguir o 

meu objetivo. 

O percurso nem sempre foi fácil mas, finda esta etapa, termino realizada e decidida do 

caminho que quero seguir. Sem dúvida, este é o meu caminho! 
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ANEXO 1.10: Cabo Espichel: Capela da N. Sr.ª do Cabo 
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ANEXO 1.12: Pescadores de hoje 
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ANEXO 1.13: Praia em hora de banhos (fotografia tirada em meados de 1900) 

 

 

 

 

ANEXO 1.14: Praia em hora de banhos (fotografia tirada atualmente) 
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ANEXO 1.15: Festa em honra do Santo Padroeiro N. Sr. Jesus das Chagas 
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ANEXO 2 

Cartografia e localização das sondagens 

 

 

ANEXO 2.1:  Carta do Sítios Arqueológicos - Pré-História. 
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ANEXO 2.2: Localização Geográfica do Sítio Paraíso 
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ANEXO 3 

Planta da escavação 

 

 

IMAGEM 3: Planta da escavação (imagem retirada de: Relatório das Escavações 

realizadas em Paraíso: Inseridas no Projecto de Investigação Geoarqueológica do 

Cabo Espichel) 
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IMAGEM 4: Cotas (imagem retirada de: Relatório das Escavações realizadas em 

Paraíso: Inseridas no Projecto de Investigação Geoarqueológica do Cabo Espichel)  
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ANEXO 4 

Registo gráfico da escavação 

 

 

IMAGEM 5: Registo gráfico da escavação – Estratigrafia Desenho de perfil Este 

(imagem retirada de: Relatório das Escavações realizadas em Paraíso: Inseridas no 

Projecto de Investigação Geoarqueológica do Cabo Espichel) 
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IMAGEM 6: Registo gráfico da escavação – Estratigrafia Desenho de perfil Sul 

(imagem retirada de: Relatório das Escavações realizadas em Paraíso: Inseridas no 

Projecto de Investigação Geoarqueológica do Cabo Espichel) 
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ANEXO 5 

Registo fotográfico dos materiais arqueológicos 

 

 

FOTOGRAFIAS 1: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lascas 1 

 

 

FOTOGRAFIAS 2: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lascas 2 
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FOTOGRAFIAS 3: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lascas 3 

 

 

FOTOGRAFIAS 4: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lamelas 1 
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FOTOGRAFIAS 5: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lamelas 2 

 

 

FOTOGRAFIAS 6: Materiais arqueológicos da Prospeção – Lamelas 3 
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FOTOGRAFIA 7: Materiais arqueológicos da Prospeção - Núcleos 

 


