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Dólmen da Pedra Branca. Datas radiométricas

JOAQUINA SOARES*

RESUMO

ABSTRACT

A autora procede a breve revisitação do dólmen de câmara
poligonal e corredor da Pedra Branca (Melides), datando radiometricamente duas amostras de ossos humanos da fase de utilização
pré-campaniforme, provenientes da câmara e do corredor. Os
resultados obtidos apontam para um dilatado período de utilização, de meados do IV milénio a meados do III milénio cal BC.
A partir deste momento a sepultura parece ter sido encerrada,
depositando-se, por acção de agentes da geodinâmica externa,
um estrato arqueologicamente estéril, sobre a camada de tumulações. Finalmente, naquela camada de abandono, foram escavadas duas sepulturas em fossa, por grupo portador de cerâmica
campaniforme do Grupo de Palmela, na variante incisa, estilo decorativo tardio. Esta reutilização não é abordada no presente texto.
A fim de confrontar com o registo artefactual a datação do
Neolítico médio obtida para amostra de ossos recolhida na
câmara funerária, foi seleccionado entre o espólio mais arcaizante, um pequeno conjunto de geométricos, onde a autora identificou uma característica armadura de projéctil (ponta tipo Pedra
Branca) que opera a transição entre um talhe e design de reminiscências mesolíticas e as típicas pontas de seta foliáceas, de retoque plano, bifacial, invasor/cobridor, do Neolítico final/Calcolítico.

The author presents the results of radiocarbon determinations of two samples of human bones, from the first layer of inhumations, found in the chamber and passage of Pedra Branca
megalithic tomb. They point out to a long period of collective
funerary use: from the Middle of the IV to the Middle of the III
millennium cal BC.
The chamber of Pedra Branca has been also reused, on the
latest phase of the Beaker period (Palmela incised group
pottery), after the abandon of the monument, and the formation
of a natural layer, which overlapped the first archaeological
deposit. The author is not concerned with that latest burial phase.
To recover the monument foundation times, the author
analysed geometric flint artefacts which revealed a very
particular type of microlithic flint armature, called Pedra
Branca point. This geometric armature makes the transition
from the Late Mesolithic projectiles technology to the Late
Neolithic/Chalcolithic bifacially flaked flint arrowheads.

Figs. 1A-D - Monumento da Pedra Branca. Fotos da segunda
metade da década de setenta do século XX.
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À memória de Octávio da Veiga Ferreira, um dos últimos grandes Arqueólogos dos tempos heróicos da
investigação arqueológica em Portugal. Como mestre e amigo muito lhe devemos, mas também a
população da região de Setúbal, pela sua firme decisão de transferir para o MAEDS o espólio do
Monumento da Pedra Branca, que identificou, escavou e estudou, sem apoios ou subsídios.

INTRODUÇÃO

A sepultura megalítica da Pedra Branca, localizada no distrito de Setúbal, concelho de Grândola e
freguesia de Melides, em paisagem de pequenas e
médias colinas de ossatura mesozóica (grés de Silves, margas e calcários), da margem direita da Ribeira da Cascalheira (Figs. 2, 3, 4 e 8), foi escavada e publicada por O. da Veiga Ferreira e colaboradores,
respectivamente em 1972 e 1975. Apresenta uma
planta (Figs. 5 e 6) com câmara funerária poligonal e
corredor desenvolvido (dividido em dois tramos por
septos parciais), sob tumulus. No que concerne à
cobertura, não existe informação. Na cripta funerária
encontrava-se implantado um pilar, de quartzito, com
2,20x0,60x0,50m, certamente com a função estrutural de repartir com os esteios o peso da cobertura da
cripta; esta solução justificar-se-ia, nomeadamente,
na ausência de pedra de padieira, minimizadora do
desequilíbrio gerado pela abertura do corredor. O
estado de conservação do monumento não nos permite, porém, reconstituir os alçados totais do mesmo.
O recurso a pilar central para sustentação da
cobertura da câmara funerária tem sido documentado em sepulturas de falsa cúpula: em madeira, no
tholos da Praia das Maçãs (Leisner, Zbyszewski e
Ferreira, 1969); no monumento de falsa cúpula de A.
dos Tassos, onde o pilar era em pedra, à semelhança
do observado na sepultura de Pedra Branca: “No
meio da cripta havia sido colocado um pilar que
encontrámos partido em dois. Sobre este pilar iriam
convergir grandes lajes partindo da parede […] Este
sistema de cobertura de uma cripta circular lembra
o encontrado em alguns túmulos de Almizaraque. Aí,
o pilar era por vezes de madeira” (Viana et al., 1961,
p.10).
A câmara do dólmen da Pedra Branca possui
os seguintes diâmetros máximos: 3,85m (N-S) x
3,40m (E-W); o seu interior encontrava-se dividido
em sectores radiais, dos quais subsistiu apenas um na
área menos afectada por perturbações pós-deposi72

Fig 2 - Localização do Monumento da Pedra Branca na
Península Ibérica.

Fig. 3 - Paisagem megalítica cumulativa da bacia da Ribeira da
Cascalheira: 1 - dólmen da Pedra Branca; 2 - dólmen de Palhota;
3 - sepultura megalítica destruída pela pedreira da Salema; 4 sepultura proto-megalítica do Marco Branco. Base cartográfica:
CMP, esc. 1:25 000, folha 505.

Fig. 4 - Férteis campos de semeadura para sudeste do dólmen da Pedra Branca, a caminho da sepultura da Palhota. Foto obtida a partir do
tumulus daquele monumento, em 2008.

cionais; o esteio contíguo ao da cabeceira, do lado
norte, foi removido, quiçá na fase de reutilização
campaniforme da câmara funerária (Ferreira et al.,
1975, Figs. 5 e 6), possivelmente pelo facto da entrada da sepultura não se encontrar visível ou praticável.
O corredor do dólmen da Pedra Branca, virado
ao quadrante este, possui 3,50m de comprimento,
1,50m de largura máxima e encontra-se dividido em
dois compartimentos, por septos transversais e
parciais. A ligação à câmara funerária realiza-se
através de passagem reduzida por duas ombreiras ou
batentes. Houve uma clara preocupação em segmentar o espaço, não só na câmara, como também na
estrutura de acesso, muito provavelmente ao serviço
de uma gestão diferenciada do mesmo.
Este monumento, construído por esteios de
calcário e grés localmente disponíveis e por pilar
central de quartzito, ocupa o topo de uma pequena
colina, em parte artificial, pela construção da própria mamoa, que não foi objecto de intervenção
arqueológica. Possui ampla visibilidade para os
quadrantes oeste, norte e sul, atingindo-se visualmente o oceano, a cerca de 5 km. Para leste, o relevo
é bem mais acidentado, elevando-se rapidamente até

ao rebordo ocidental da Serra de Grândola.
Embora tipologicamente se enquadre na fase
de apogeu do Megalitismo (Tavares da Silva, 1987,
p. 85-93), trata-se de uma sepultura de médias
dimensões, muito distanciada do gigantismo dos
grandes dólmenes alto-alentejanos, dos quais a Anta
Grande do Zambujeiro, apresentada neste volume,
é um exemplo paradigmático, e para os quais não
existem paralelos na Costa Sudoeste1.
A escavação da sepultura da Pedra Branca
revelou a existência de duas fases de utilização, em
descontinuidade estratigráfica:
- Estrato superior (nível I), com cerca de
0,30m de espessura, em cuja base (primeiros 0,20m)
foram escavadas, em fossa, duas sepulturas
campaniformes, da variante incisa do Grupo de
Palmela, junto ao esteio de cabeceira (Ferreira, et al.,
1975) (Fig. 6). A camada de abandono, em que foram
abertas as duas sepulturas campaniformes, selava o
primeiro estrato de utilização do monumento e era
constituída por argilas. A reutilização campaniforme
deverá, pois, ter ocorrido quando a arquitectura do
monumento já não se encontrava plenamente eficiente; o depósito de uma espessa camada de

1 - Atenda-se ao dólmen de Pedra Escorregadia (Vila do Bispo), arquitectonicamente muito semelhante ao da Pedra Branca e tal com este de dimensões
relativamente modestas (Gomes, 1994 e 1997).
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Fig. 5 - Dólmen da Pedra Branca. Planta, com a localização das amostras de ossos humanos datados (conjuntos IA e 7) e alçados. Adaptado
de O. da Veiga Ferreira e colaboradores (1975).

abandono no seu interior é revelador da dinâmica
erosiva do tumulus, associada a hipotética deslocação da cobertura e/ou instabilização dos esteios. Em
termos simbólicos e ideológicos, a sepultura mantinha-se, porém, operativa, ilustrando bem o carácter
cumulativo das paisagens megalíticas;
- O mais antigo estrato de utilização (nível
II) que, pelo menos na fase terminal, se comportou como ossário (brecha óssea com 0,30m de
espessura) onde se identificaram restos de cerca de
65 depósitos funerários, foi referido pelos escavadores como dolménico-almeriense; as datas radiométricas por nós obtidas respeitam a este primeiro estrato de utilização do monumento e permitem avaliar a sua longa duração: do Neolítico
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médio/final ao Calcolítico pré-campaniforme. Trata-se de um período com cerca de 500 anos em
cronologia radiocarbónica convencional e com cerca
de 700 anos em datas calibradas.

DATAÇÕES RADIOMÉTRICAS
E DIACRONIA DO MONUMENTO

Em 1994, procedemos à datação de duas amostras de ossos humanos, provenientes do nível inferior de tumulações (pré-campaniforme). Uma do interior da câmara, recolhida junto do ortostato 1 (conjunto 1A), no compartimento onde terá surgido o

do lado esquerdo da mesma ― ICEN-1040:
4620±60 BP (δ 13C -19,70 ‰) ― calibrada (Calib5,
M. Stuiver e P.J. Reimer) a um sigma, abrange o
intervalo de 3517-3342 cal BC, e a dois sigma, 3628-3106 cal BC. Este intervalo pode ser reduzido
(descartados os intervalos de menor potência
explicativa): 3529-3312 cal BC. A intersecção com a
curva de calibração ocorre em 3363 cal BC.
Obteve-se, pois, uma cronologia de um Neolítico médio-final, correspondente a meados/terceiro
quartel do IV milénio cal BC (Quadro I, Fig. 7). Este
resultado poderá corresponder ao início da
utilização do monumento2 .

AMOSTRA RECOLHIDA NO CORREDOR

Fig. 6 - Dólmen da Pedra Branca. Planta, com a localização das
duas sepulturas campaniformes, do grupo de Palmela, variante
com cerâmica incisa. Adaptado de O. da Veiga Ferreira e
colaboradores (1975).

espólio mais antigo: “le matériel de la crypte est plus
ancien que celui du couloir, et notamment celui qui
fut trouvé dans la division cloisonnée du côté gauche
de la crypte” (Ferreira et al., 1975, p.118) e outra, do
corredor, junto do ortostato 7, onde se observou uma
concentração de recipientes cerâmicos evolucionados: “on ne trouve ni lames de sílex, ni plaques anthropomorphiques, dans la zone du couloir entre les
dalles 7 et 8, local d`où ont été retirés les seuls vases
carénés de type almérien et ceux à suspension avec
mamelons perforés” (Ferreira et al., 1975, p.120).
A obtenção das amostras e a sua precisa localização foram possíveis graças à colaboração gentilmente dispensada por João Luís Cardoso e Manuel
Leitão, a quem muito agradecemos.

A datação da amostra de ossos humanos
recolhida no corredor (ICEN-1041) forneceu o
resultado de 4120±60 BP (δ 13C -20,06 ‰).
Calibrada (Calib5, M. Stuiver e P.J. Reimer) a um
sigma, abrange o intervalo de 2861-2582 cal BC, e a
dois sigma, de 2880-2497 cal BC. Este intervalo
pode ser melhorado se considerarmos apenas o
intervalo de maior potência explicativa (97%): 2880
-2566 cal BC. As intersecções com a curva de
calibração ocorrem em 2850, 2825, 2655, 2645 e
2622 cal BC.
Obtém-se, assim, uma cronologia calcolítica
pré-campaniforme (Quadro II, Fig. 7), que interQuadro I - Amostra (ossos humanos): ICEN-1040; data
radiocarbónica3: 4620±60 BP. Calibração: intcal04.14c. Para a
calibração a dois sigma, apresenta-se a negrito o intervalo de
maior potência explicativa, que responde por 78% do resultado.

1 Sigma
2 Sigma

AMOSTRA RECOLHIDA NA CÂMARA FUNERÁRIA

A datação da amostra de ossos humanos
proveniente da câmara funerária, do compartimento

[3517 BC - 3396 BC] 0,724877
[3386 BC - 3342 BC] 0,275123
[3628 BC - 3587 BC] 0,044197
[3529 BC - 3312 BC] 0,784673
[3294 BC - 3287 BC] 0,004275
[3274 BC - 3266 BC] 0,00591
[3238 BC - 3106 BC] 0,160945

2 - Tenha-se presente a determinação radiométrica realizada a partir do pigmento negro de uma das pinturas do esteio de cabeceira do dólmen de corredor de
Antelas (Oliveira de Frades): 4655±60 BP (OxA-25433) (Cruz, 1995), resultado estatisticamente idêntico ao obtido para o compartimento mais antigo da
câmara funerária da Pedra Branca.
3 - Reimer, et al., 2004; Stuiver e Reimer, 1993.
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pretamos como indicadora do final de um longo ciclo
de utilização, onde não são perceptíveis bruscas mudanças etno-sociais.
Esta data é estatisticamente idêntica à obtida
para a amostra de ossos humanos (ICEN- 844) do
monumento da Pedra Escorregadia (Vila do Bispo),
cujo intervalo cronológico para 2 sigma é de 2881-2460 cal BC (Gomes, 1997), e estatisticamente idêntica às datas (ICEN-956/957) obtidas para amostras
de ossos humanos de um dos tholoi anexos à Anta 2
do Olival da Pega (OP2b), as quais apontam também
para a primeira metade do III milénio BC (2920-2501 cal BC a 2 sigma) (Gonçalves e Sousa, 2000).
As novas arquitecturas funerárias, com criptas de
falsa cúpula, representadas na região de Melides pelo
tholos da Salema, infelizmente destruído, e do qual
se recuperou somente a descrição oral e um ídolo
cilindro oculado, em calcário (Tavares da Silva e
Soares, 1981), não ditaram o fim, na maioria das
situações, dos velhos monumentos megalíticos,
como se observou, por exemplo, também em Évora,
na Anta Grande do Zambujeiro (neste volume) e na
necrópole de Vale de Rodrigo, em funcionamento até
ao pleno Calcolítico (Höck e Kalb, 2000).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As datações radiométricas do primeiro estrato
de utilização do dólmen da Pedra Branca ilustram
bem o carácter aberto dos monumentos de corredor e
a possível utilização de alguns deles, aparentemente
sem soluções de continuidade, até meados do III milé-

Quadro II - Amostra (ossos humanos): ICEN-1041; data
radiocarbónica: 4120±60 BP. Calibração4: intcal04.14c. Para a
calibração a dois sigma, apresenta-se a negrito o intervalo de
maior potência explicativa, que responde por 97% do resultado.

1Sigma:

2 Sigma

[2861 BC - 2808 BC] 0,264913
[2757 BC - 2719 BC] 0,180901
[2705 BC - 2617 BC] 0,43785
[2610 BC - 2582 BC] 0,116336
[2880 BC - 2566 BC] 0,966171
[2522 BC - 2497 BC] 0,033829

4 - Reimer et al, 2004; Stuiver e Reimer, 1993.
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Fig. 7 - Calibração a 1 e 2 sigma das datas 14C: 4620±60BP e
4120±60BP, obtidas para amostras de ossos humanos recolhidas
respectivamente na câmara funerária e corredor do dólmen da
Pedra Branca (Melides).

nio cal BC, altura em que frequentemente já se encontravam transformados em ossários. A longa operacionalidade destes monumentos funerários é reforçada,
no caso da Pedra Branca, por reutilização campaniforme, do Grupo Palmela, na variante com cerâmica
incisa, em clara descontinuidade estratigráfica com a
primeira camada de tumulações. Tenha-se presente
que as fossas funerárias foram abertas em camada de
abandono na área da câmara, em desconexão com o
projecto arquitectónico do monumento, muito provavelmente a partir de acesso criado por deslocação do
esteio contíguo ao da cabeceira, do lado norte.
A atribuição da primeira fase de utilização do
dólmen de Pedra Branca a meados e terceiro quartel
do IV milénio cal BC, tais como Carapito 1, Antelas e Dombate, enquadra este monumento na fase
da plena afirmação das sociedades agro-pastoris, viabilizadas pela segunda revolução neolítica ou revolução dos produtos secundários da criação de gado (RPS), a qual propiciou significativos aumentos da produtividade e a correlativa
acumulação de sobreproduto económico (Soares,
2000).

Comparar monumentos tipologicamente
similares, mas distantes não só no espaço, mas
sobretudo no investimento de trabalho, matérias-primas e tecnologia, é um exercício estimulante e
intrínseco ao raciocínio arqueológico, que, contudo,
exige apertado controlo da dimensão temporal. A
questão da sincronia é em geral abordada entre nós
de forma excessivamente vaga; para o período e
região em apreço, dispomos de escassa informação
cronométrica, constrangimento que desejamos sublinhar nesta nótula, e que pode ser minorado através de
um esforço de datação de sítios e contextos, mesmo
que resultantes de antigas escavações.
Pela tipologia arquitectónica, cultura material
e cronologia radiocarbónica, podemos afirmar que
na transição para o Calcolítico, os monumentos da
Pedra Branca e da Anta Grande do Zambujeiro funcionaram em simultâneo, o que permite apreender
a dimensão espacial ou geográfica da desigualdade
social. Os casos extremos em análise colocam
didacticamente em evidência a concentração de
poder e excedentes nos pólos mais centrais do
sistema de povoamento, no caso vertente a área de
Évora (Anta Grande do Zambujeiro), e expõem a
desvalorização das áreas mais marginais, como o
Alentejo Litoral (dólmen da Pedra Branca).
Mesmo defendendo um acesso restrito à
generalidade das sepulturas megalíticas, por parte de
grupos locais pertencentes a linhagens de prestígio,
detentores de poder sobre determinados territórios,
no quadro de sociedades segmentárias ou linhageiras, constata-se que o registo funerário na região
de Melides e na generalidade da Costa Sudoeste
poderia enquadrar-se em formações sociais onde a
desigualdade seria ainda difusa, por menor desenvolvimento das forças produtivas e por relações de
produção de mais vincada tonalidade parental, ao
contrário do observado no Alto Alentejo, onde os
grandes monumentos funerários documentam com
eloquência a desigualdade socio-económica intragrupal, mas se revelam, essencialmente, como ícones de afirmação e competição intergrupal. Com
efeito, não se limitam a espelhar determinada realidade social; alguma autoria lhes deve ser imputada
nos precoces traçados dos mapas da desigualdade.
A partir de meados do terceiro milénio cal BC,
com o Horizonte Campaniforme, surgem inequívocas fracturas na matriz sociocultural herdada do
período anterior, reveladoras de distinto modelo de
organização social. As evidências arqueológicas
desta mudança económica, social e cultural estão

bem plasmadas na última fase de utilização do
monumento da Pedra Branca, que embora não tendo
sido datada radiometricamente, situamos nos finais
do III milénio cal BC/inícios do seguinte (Soares
eTavares da Silva, 1998/2000).

O TEMPO DA FUNDAÇÃO

Pontas tipo Pedra Branca
A obtenção de uma data relativamente precoce para o primeiro estrato de utilização do dólmen
da Pedra Branca, que atribuímos por agora à fase de
fundação da sepultura, levou-nos a procurar no
registo artefactual proveniente da câmara funerária e
em particular da área onde se recolheu a amostra de
ossos datada, evidências atribuíveis a essa primeira
fase de tumulações. Como à partida era expectável, a
indústria lítica e dentro desta o grupo dos geométricos mereceram a nossa atenção. Durante o Neolítico, a indústria lítica tende a ocupar um lugar de
relevo nos espólios funerários, cabendo à cerâmica, a
partir do final do período e durante o Calcolítico, maior
protagonismo, muito provavelmente como mero contentor. No caso do dólmen da Pedra Branca, ao tentarmos, como já ficou dito, identificar os testemunhos
materiais da fase de fundação do monumento, dedicámos uma atenção especial ao grupo tipológico dos
geométricos e encontrámos não só um tipo de armadura específico (PPB), como uma proto-ponta de
seta derivada daquele tipo. Estas evidências materiais
configuram uma longa persistência da tradição de
talhe do Neolítico antigo, pois todos os geométricos
foram realizados sobre suportes lamelares, e revelam
a existência de um tipo artefactual, a partir do qual
este grupo megalítico do litoral alentejano chega à
produção de pontas de seta triangulares, perfurantes,
de retoque bifacial invasor. A capacidade criativa do
referido grupo humano exprime, em nosso entender,
uma identidade societal, que sendo difícil (e também
discutível) surpreender no registo arqueológico, deverá continuar a ser procurada através de novas formas
de interrogação dos dados. Seria, nesta perspectiva,
do maior interesse que se procedesse à revisão da
totalidade da indústria lítica deste monumento, projecto infelizmente fora do alcance da presente nótula.
Do conjunto de 12 geométricos (triângulos, trapézios e segmento) provenientes da camada de enterramentos pré-campaniforme, dos quais 9 são em sílex e
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3 em quartzo leitoso/hialino, referidos por Octávio
da Veiga Ferreira e colaboradores, analisámos os 6
exemplares que fazem parte da colecção depositada
no MAEDS, por vontade expressa do seu escavador.
À excepção do trapézio assimétrico, de base
menor alongada e truncaturas definidas por retoque
abrupto directo (MMM 267, Fig. 12), os restantes 5
geométricos observados, que aliam um verdadeiro
dorso abrupto lateral a retoque plano invasor na base, integram a armadura de projéctil que por agora
designamos como ponta tipo Pedra Branca. Esta
ponta, de contorno triangular, obtida pela convergência da truncatura lateral com o gume bruto, é
produzida sobre geométrico alongado (L> 2xl), em
que o ângulo das truncaturas pode exceder os 90º. O
suporte poderá ser o triângulo ou o trapézio assimétrico de base menor reduzida e contorno grosseiramente triangular (MMM 242, Fig. 13). A ponta possui
um dorso lateral bem marcado e, na base, retoque em
duplo bisel (intersecção de retoque abrupto a semi-abrupto por outro rasante e invasor), destinado visivelmente a adelgaçar a área basal, criando igualmente uma superfície de atrito favorável ao encabamento
(Fig. 15). O retoque inverso invasor pode desenvolver-se não só a partir do bordo basal, mas também
a partir da grande truncatura lateral, cobrindo a área
de convergência das duas truncaturas. Em um
exemplar (MMM 245, Fig.17), claramente na evolução morfotécnica dos anteriores, e que considerámos como proto-ponta de seta, o retoque plano invasor surge não só no reverso, mas desenvolve-se
sobretudo no anverso, a partir do dorso lateral, do
bordo basal e do bordo bruto do suporte lamelar. A
típica ponta de seta triangular, de retoque bifacial
invasor/cobridor do Neolítico final e Calcolítico pode, pois, radicar a sua génese na ponta tipo Pedra
Branca, cuja área de distribuição é por agora desconhecida. Importa ainda ter presente que as flechas
transversais associadas ao Neolítico antigo são
relativamente pouco numerosas nos contextos do
sul do país, e que mesmo associadas aos segmentos,
os quais recolheram uma clara preferência nesse
período, não chegaram a destronar a tradição geométrica trapezoidal/triangular das armaduras de
projéctil perfurantes, herdada do final do Mesolítico regional. É esta tradição que parece ser aqui
resgatada e reelaborada durante o Neolítico médio-final, dando origem ao grupo tipológico das pontas
de seta. Este teve certamente múltiplas origens, com
percursos e ritmos diferenciados nos diversos focos
criativos.
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Fig. 8 - Localização do dólmen da Pedra Branca (triângulo
vermelho) em foto Google earth. Delimitação, a azul, das
várzeas das ribeiras da Cascalheira (a sul), e de Melides (a
norte), vendo-se também as lagoas de Santo André e de Melides,
barradas por cordão dunar. Para nascente do dólmen da Pedra
Branca desenvolvem-se os contrafortes da Serra de Grândola. A
pequena mesopotâmia onde se localizou o dólmen da Pedra
Branca foi intensamente ocupada no decurso da Pré-história
recente.

Fig. 9 - Hipótese de fixação em
haste de madeira, como
barbela de zagaia, da ponta
tipo Pedra Branca, Inv. 249
(ampliação: 2x).

Fig. 10 - Reconstituição de
equipamento de caça neolítico: arco e aljava provida
de flechas. Adaptado de
Bocquet e Houot, 1994.

É notável a semelhança morfotécnica entre as
pontas tipo Pedra Branca e as pontas tipo Gazel, identificadas no Languedoc Ocidental (Guilaine et al.,
1979, Fig. 4, nºs. 13, 16, 17) da transição Mesolítico-Neolítico. A este grupo tipológico dispensou Jean
Guilaine (1973, p. 82) particular atenção por considerá-lo uma típica aquisição autóctone do final do Mesolítico ou mesmo de um proto-neolítico: “l`intérêt de
ces niveaux à pointes triangulaires de Gazel consisterait donc à nous mettre en présence d`un Mésolithique final, vraisemblablement immédiatement antérieur, ou de très peu, au Cardial et qui, par plusieurs caractères, parait être en fait un Proto Néolithique […] Ces
remarques laissent entendre encore une fois que la néolithisation fait, ici, figure de phénomène d`adaptation insensible et n`est pas le fruit d`une quelconque colonisation”.
Salvaguardadas as diferenças espacio-temporais e culturais que separam a nossa jazida da gruta
Gazel, e sem pretendermos discutir as questões da
evolução cultural, interacção e difusão/convergência,
consideramos, como J. Guilaine, que as armaduras geométricas aqui noticiadas e designadas por pontas tipo
Pedra Branca, são ainda portadoras de influências da
tradição tecnológica do Mesolítico final, muito embora em contexto do Neolítico médio/final; porém, é
a projecção futura deste tipo de artefacto que aqui
mais nos interessa, enquanto experiência bem sucedida e ponte para as pontas de seta de retoque bifacial
invasor/cobridor, expoente máximo da mestria dos
talhadores de sílex dos finais do Neolítico/Calcolítico.

CATÁLOGO
Fig. 11 - Hipótese de fixação
em haste de madeira da proto-ponta de seta da Pedra Branca, Inv. 245 (ampliação: 2x).

MMM 267 (Fig. 12) - Trapézio assimétrico de base menor alongada, sobre lamela regular, de secção transversal trapezoidal. Sílex castanho amarelado, variando entre o tom pálido (Munsell 10YR 6/2) e o escuro
(10YR 4/2). Truncaturas obtidas por retoque abrupto directo. Ponta com fractura de impacto. 28x11x3mm. Localização: no interior da sepultura, mas não especificada.
MMM 242 (Fig. 13) - Trapézio assimétrico, a
tender para rectângulo, com a base menor reduzida,
sobre lamela regular, de secção transversal trapezoidal.
Sílex zonado nas cores castanho-amarelado pálido
(10YR 6/2) e castanho-chocolate médio a escuro (5YR 4/4
e 3/4). Grande truncatura definida por retoque abrupto alternante. Pequena truncatura obtida por retoque
em duplo bisel. Ponta acerada. 24x7x2mm. Localização:
no interior da sepultura, mas não especificada.
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Fig. 12 - Dólmen da Pedra Branca. Geométrico trapezoidal em sílex (MMM 267). Desenho de Fernanda
de Sousa e foto de Rosa Nunes.

Fig. 14 - Dólmen da Pedra Branca. Ponta tipo Pedra Branca em
sílex (MMM 249). Desenho de F. de Sousa e foto de R. Nunes.

MMM 249 (Figs. 9 e 14) - Triângulo escaleno, a tender para rectângulo, sobre lamela regular em
sílex castanho-amarelado médio (10YR 5/2). Truncatura lateral (esquerda) obtida por retoque cruzado. Truncatura menor, basal, obtida por retoque em
duplo bisel: no anverso, abrupto; no reverso, invadindo a superfície; retoque de adelgaçamento da
peça, plano e invasor. Vestígios de uso na ponta.
25x10x2,5mm. Localização: no interior da sepultura,
mas não especificada.

branco. Truncatura lateral (esquerda) obtida por retoque abrupto e directo. Truncatura menor, basal, obtida
por retoque em duplo bisel: no anverso, abrupto; no
reverso, plano invasor, estendendo-se pela área de convergência das truncaturas e pelo bordo esquerdo. Este retoque produz o adelgaçamento da zona de encabamento da peça. 30x10x3mm. Localização: Q. C4.

MMM 244 (Fig. 15) - Triângulo escaleno, a
tender para rectângulo, sobre lamela regular em sílex

MMM 243 (Fig. 16) - Triângulo escaleno
muito alongado, sobre lamela regular em sílex beige
(5YR 7/2). Truncatura lateral obtida por retoque
abrupto e directo. Truncatura menor, basal, obtida por
retoque rasante directo e oblíquo-invasor inverso.

Fig. 13 - Dólmen da Pedra Branca. Ponta tipo Pedra Branca em
sílex (MMM 242). Desenho de F. de Sousa e foto de R. Nunes.

Fig. 15 - Dólmen da Pedra Branca. Ponta tipo Pedra Branca em
sílex (MMM 244). Desenho de F. de Sousa e foto de R. Nunes.
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