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Economia agro-marítima na Pré-história do estuário do Sado
Novos dados sobre o Neolítico da Comporta
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Resumo
Quando em 1979 realizámos um programa de reconhecimento dos concheiros neolíticos da Comporta, os quais abrangem uma diacronia relativamente ampla, desde os inícios do Neolítico médio
(primeiro quartel do IV milénio cal BC), até ao Calcolítico antigo (primeiro quartel do III milénio cal
BC), constatámos a existência de uma realidade arqueológica que terá correspondido a um sistema
de povoamento relativamente estável, nas margens do estuário, havendo situações de abandono e reocupação dos habitats (Barrosinha e Possanco) pelas mesmas comunidades, certamente em função da
disponibilidade de recursos naturais.
Novas datações radiocarbónicas até agora inéditas e um melhor conhecimento sobre os conjuntos
faunísticos e sobre a cultura material do sítio da Barrosinha, que reclama uma intervenção de conservação que estanque o processo erosivo em curso, são divulgados neste texto e constituiram pretexto para
uma revisão das problemáticas inerentes ao chamado Neolítico da Comporta.
A economia destes povoados assentou na exploração de recursos marino-estuarinos (pesca, recolecção de marisco e vegetais, e produção de sal por via ígnea), cabendo aos alimentos de origem agro-pecuária um papel muito secundário (ovicaprinos e gado porcino). Estes estabelecimentos não possuíam arquitecturas pétreas e terão prosseguido o ritual de enterramento em fossa intra-habitat (observado
na Malhada Alta), o que, tal como grande parte das estratégias de povoamento e subsistência, parece
revelar tradição mesolítica. Estes grupos, que consideramos, como hipótese de trabalho, descendentes
das últimas populações mesolíticas do paleoestuário do Sado, foram descendo o rio, acompanhando a
própria migração das condições estuarinas. Os seus habitats, planos e abertos, instalados sobre solos
arenosos, de estruturas perecíveis, dispersam-se por ambas as margens do Sado: na margem direita, de
Alcácer do Sal até à Mitrena e Faralhão, passando por Abul; na margem esquerda ocuparam a área de
Carrasqueira-Comporta. Os arqueossítios da margem direita foram sumariamente reconhecidos por
prospecção de superfície; a sua presença dilata consideravelmente o território destas comunidades estuarinas do Neolítico médio e final. A nossa atenção dirigiu-se especialmente para os sítios da área da
Comporta, onde foi possível proceder, através de escavações arqueológicas, a uma aborgadem dinâmica destes grupos neolíticos de economia piscatória e mariscadora, e cultura material própria, em que se
salientam as cerâmicas lisas de fabrico local.

Abstract
The Neolithic shell middens of Comporta covers a relatively broad time period, beginning in the
Middle Neolithic (first quarter of the fourth millennium cal BC) until the Early Chalcolithic (first quarter of the third millennium cal BC ). This was the subject of the 1979 recognition program that allowed
the identification of a relatively stable system of settlement on the estuary, with situations of abandonment and reoccupation of habitats (Barrosinha and Possanco) by the same communities, certainly
related to the availability of natural resources.
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This paper presents a new insight into this archaeological reality through new radiocarbon dates,
a better knowledge about faunal remains and material culture of Barrosinha (a site that requires a
conservative intervention to stop the erosion process) and the update of the concept of the Neolithic
of Comporta.
The settlements were established on the edge of sandy spurs, surrounded by wetlands. Their economy was based on the exploitation of marine-estuarine resources (fishing, shellfish and vegetables
gathering, and salt igneous production), leaving the domestic food resources (sheep, goat, porc) in
a very secondary place. These settlements didn’t develop any stone architecture and continued their
burial rituals in intra-habitat pits (observed in Malhada Alta), which, like much of their subsistence and
settlement strategies, seems to reveal a Mesolithic tradition. Apparently, without any major solutions
of continuity, these groups are considered to be, by hypothesis, the descendants of the last Mesolithic
populations of the Sado paleoestuary. They moved towards the lower course of Sado River, following
the migration of estuarine conditions. Their settlements, dispersed over both banks of the river, were
installed on open areas with sandy soils and perishable structures. The sites of the right bank, from
Alcacer do Sal, passing Abul, until Mitrena and Faralhão were summarily recognized by surface prospecting, while those of the left bank in the area of Carrasqueira-Comporta were excavated, allowing the
characterization of this Middle and Late Neolithic societies.

Antecedentes
A ocupação pré-histórica da Comporta, mais
precisamente da faixa ribeirinha situada entre esta
povoação e a Carrasqueira, foi dada a conhecer pela
primeira vez em Ribeiro et al., 1965, com a publicação de três jazidas dotadas de níveis conquíferos,
ricos em cerâmica (Barrosinha, Possanco ou Malhadinha e Celeiro Velho ou Brejouco), e de uma
estatueta antropomórfica, de cerâmica, em tronco de
cone, com toscas representações de olhos, nariz e
presumíveis tatuagens, encontrada no Possanco.
Em Ribeiro e Sangmeister, 1967, são devidamente cartografadas aquelas jazidas, bem como
uma quarta designada por Silveira. Além disso é
estudado um conjunto artefactual proveniente do
Possanco, revelador de uma ocupação do Neolítico
final-Calcolítico antigo.
Em 1979, realizámos a prospecção da área e
reconhecemos as quatro jazidas já publicadas, que
se encontravam em muito mau estado de conservação, e identificámos dois novos sítios arqueológicos. Posteriormente à campanha de 1979, viríamos
a identificar um outro habitat, na Carrasqueira, o
qual não foi ainda objecto de intervenção arqueológica. Ao procedermos à revisão da toponímia dos
arqueossítios, verificámos que os designados por

Barrosinha (Ribeiro et al., 1965) e Silveira (Ribeiro & Sangmeister, 1967) eram agora conhecidos
pelos nomes de Malhada Alta e Pontal, respectivamente. O topónimo Barrosinha correspondia a um
dos novos sítios por nós identificados a nascente do
Pontal. Assim, de oeste para este, temos a seguinte carta arqueológica (Fig. 3): Celeiro Velho, Possanco, Malhada Alta (anteriormente designado por
Barrosinha), Pontal (anteriormente designado por
Silveira), Barrosinha (identificado pelos signatários
em 1979), Sapalinho (identificado pelos signatários
em 1979) e Carrasqueira (identificado pelos signatários na década de 90).
As seis jazidas reconhecidas em 1979 foram,
neste mesmo ano, objecto de sondagens arqueológicas financiadas pelo MAEDS e orientadas pelos
signatários. Os primeiros resultados dessa intervenção foram publicados em Soares, 1980 e em Tavares
da Silva et al., 1986. Para a elaboração deste último
artigo constituímos uma equipa interdisciplinar que,
para além do estudo arqueológico propriamente dito
(C.T.S e J.S.) se ocupou da paleogeografia, sendo
contemplados os seguintes domínios : sedimentologia e geomorfologia (J. L.Cardoso), fitodinâmica
(C. Souto Cruz) e malacologia (C. Sousa Reis).
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Posteriormente, entregámos a An Lentacker
os restos faunísticos que exumámos na Barrosinha
e o seu estudo integrou a tese de doutoramento daquela arqueozoóloga apresentada à Universidade de
Gante (Lentacker, 1991). Mais recentemente, pusemos o mesmo material ictiofaunístico à disposição de
Sónia Gabriel, que o apresentou à Conferência a que
estas actas se reportam.

Fig. 1 - Localização do estuário do Sado na Península
Ibérica.

Fig. 2 - Sítios ribeirinhos do Neolítico médio e final do Baixo Sado: 1- território neolítico da Comporta;
2 - Mitrena; 3 – Faralhão; 4 – Abul; 5 – Castelo de Alcácer do Sal.

Paleogeografia da Comporta neolítica
Com base em estudos de geomorfologia, fitodinâmica e malacologia (publicados em 1986), foi
possível propor para a Comporta neolítica uma paleogeografia substancialmente distinta da actual, ou
seja, um ambiente mais oceânico, de litoral recortado; a Península de Tróia ainda não existiria.
“As análises geomorfológica e fitogeodinâmica permitem concluir que a península de Tróia

é de formação bastante recente no troço que vai do
Carvalhal até cerca de 4 Km a noroeste da praia
da Comporta. A partir daí, até à Ponta do Adouxe,
apenas a faixa oceânica é de formação recente. O
troço final da península constituiria, muito provavelmente, durante parte da transgressão holocénica, uma ilha isolada no que é hoje o estuário do
Sado” (Tavares da Silva et al, 1986).
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Fig. 3 - Localização das jazidas neolíticas da Comporta na carta de esc. 1:50 000. 1 – Celeiro Velho; 2 – Possanco; 3 – Malhada Alta;
4 – Pontal; 5 – Barrosinha; 6 – Sapalinho; 7 – Carrasqueira.

Fig. 4 - Topografia da Barrosinha, em 1979, com localização da sondagem realizada nesse ano.
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Fig. 5 - Malhada Alta (indicada por seta), vista a partir do Celeiro Velho. Fot. Arquivo MAEDS.

Fig. 6 - Pontal e Barrosinha, vistas do quadrante sul. Fot. Arquivo MAEDS.

Mais recentemente, sondagens realizadas na
península de Tróia, entre o cais dos ferry boats (Soares & Tavares da Silva, 2012) e a jazida romana de
Tróia, vieram mostrar que esse sector da restinga
ainda não existia na primeira metade do I milénio
cal BC. Com efeito, na base das sondagens atrás referidas, surgiu um nível de fácies marinha rico em
conchas de Ervilia sp. A datação radiocarbónica de
duas dessas amostras (Beta-163594 e Beta-163593)
forneceram resultados estatisticamente idênticos:
2940±70BP e 2930±70BP, que calibrados a 2 sigma
(curva marine 09) abrangem o intervalo cronológico
de 907 a 538 cal BC.

Neolítico da Comporta
Sequências estratigráficas
As estratigrafias dos sítios da Comporta (Figs.
11-13) documentam bem não só a diacronia deste
Neolítico, mas também o seu intenso dinamismo.
A formação e conservação de níveis conquíferos
em algumas das jazidas não deixa dúvidas quanto
à vocação marítima da economia das mesmas. Por
outro lado, podemos ler a actividade de extracção de
sal das águas marinhas, por evaporação ao fogo, nas
“anómalas” entulheiras de fragmentos de recipien-
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Fig. 7 - Barrosinha, vista a partir do Pontal. Em último plano,
o casario da Carrasqueira. Fot.
Arquivo MAEDS.

Fig. 8 - Sítio da Barrosinha
após a abertura de caminho
que cortou a jazida segundo a
direcção norte-sul, nos anos de
1980, criando duas enormes
frentes erosivas. Vista de norte.
Fot. Arquivo MAEDS.
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Fig. 9 - Barrosinha. Aspecto
do talude este do caminho que
cortou a jazida arqueológica
na direcção norte-sul, notando-se a presença de numerosas conchas de moluscos, resultante da desmontagem das
camadas arqueológicas. Fot.
Arquivo MAEDS.

Fig. 10 - Reconstituição paleogeográfica
da área da Comporta durante o Neolítico. Propõe-se uma ligação franca entre o
Sado e o Atlântico. Adaptado de Tavares
da Silva et al., 1986.
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tes cerâmicos, em grande parte resultantes de acção
voluntária de fragmentação para obtenção de “pães
de sal”, bem como na presença, logo a partir de meados do IV milénio cal BC (Comporta II), de forma
cerâmica troncocónica, comum em arqueossítios
pré-históricos produtores de sal (Soares, 2008a;
Weller, 2012).
As sequências estratigráficas observadas
nas diversas jazidas, a par do estudo dos respectivos conjuntos artefactuais, permitiram estabelecer
três grandes períodos para a ocupação neolítica da
Comporta, confirmados igualmente por cronologia
radiocarbónica.
As estratigrafias obtidas nos habitats de
Barrosinha e Possanco são particularmente interessantes, pois revelaram duas fases de ocupação,
separadas por hiatos, mostrando que o sistema de
povoamento contém apreciável mobilidade no respectivo território, verdadeiro macro-habitat. No primeiro caso, as duas fases de ocupação integram o
período Comporta II, mas permitem observar uma
significativa alteração na estratégia de subsistência,
que evoluiu no sentido da diversificação dos recusos explorados. Enquanto na Fase I (C.4) da Barrosinha se assiste a uma economia de marisqueio muito centrada na recolecção de Ruditapes decussatus,
na Fase II (C.2) estamos perante uma economia de
largo espectro.
No que concerne ao Possanco, a fase de abandono, a que corresponde uma espessa camada (C.3), de
areias arqueologicamente estéreis com 0,8m de espessura, separa o período Comporta II do último período
da ocupação pré-histórica da Comporta (Comporta III).
Cronologia radiocarbónica
As novas datações radiométricas que aqui
apresentamos vêm complementar e validar a primeira sequência de datas publicadas em 1986 (Tavares
da Silva et al., 1986); a coerência com a informação

estratigráfica volta a estar em destaque. Essas primeiras quatro datas, obtidas a partir de amostras de
conchas de moluscos marino-estuarinos, foram divulgadas já corrigidas para o reservatório oceânico1; na
sua calibração torna-se necessário fazer uso da curva terrestre e não da marinha, que utilizámos para
calibrar as novas datas, também elas obtidas sobre
conchas de moluscos marino-estuarinos (Ruditapes
decussatus). Optámos por um ∆R = 85±35 anos 14C
considerado adequado à calibração de datas radiocarbónicas obtidas a partir de conchas marinhas da
Pré-história recente, provenientes das penínsulas de
Lisboa e Setúbal (Cardoso et al., 2010-2011). Apenas o sítio do Pontal não foi objecto de nova datação
devido à indisponibilidade de matéria orgânica.
No Quadro I e Fig. 14 reúnem-se as oito datas de
que dispomos actualmente, coerentes com a sequência
ocupacional (definida a partir da informação estratigráfica e da cultura material) já proposta em 1980 e 1986
(Soares, et al., 1980; Tavares da Silva et al., 1986).
Recursos faunísticos
Fauna malacológica da Barrosinha

Neste arqueossítio identificaram-se onze espécies de moluscos: 5 de lamelibranquios e 6 de
gasterópodes (Tavares da Silva et al., 1986).
Todas as espécies detectadas encontram-se
ainda hoje no estuário do Sado; a sua distribuição
actual e abundância não são porém coincidentes
com as localizações dos sítios pré-históricos da
Comporta, facto que corrobora a existência, durante
o Neolítico, de outra dinâmica litoral: tratando-se
de uma zona relativamente protegida face ao hidrodinamismo oceânico, teria, no entanto, uma ligação
mais ampla ao mar.
A espécie mais abundante é a amêijoa, Ruditapes decussatus, com 96,87% na C. 4 e 51,62%,
na C. 2, seguida pela navalha ou lingueirão (Solen
marginatus).

1 - Análises realizadas em 1985 no Laboratório de
�������������������������������������������������������������������������������������
Geocronologia do Instituto de Química Física «Rocasolano» (C.S.I.C.), sob a direcção de Fernán Alonso.
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Fig. 11 - Pontal. Perfil estratigráfico: C. 1- esp. máx. ca. 0,50m; areia acinzentada clara, com escassos fragmentos de cerâmica, cuja
parte superior se encontrava revolvida e muito contaminada por ocupação actual. C. 2- esp. máx. ca. 0,45m; areia negra, com abundante
cerâmica integrável na Fase I do Neolítico da Comporta e escassos restos de fauna; na base da camada observaram-se estruturas negativas, abertas na C. 3; uma delas (Q.C1) continha numerosas conchas de Ostrea sp. que foram utilizadas para datação radiocarbónica.
C. 3- areias pouco compactas, amareladas claras, arqueologicamente estéreis. Seg. Tavares da Silva et al., 1986.

Fig. 12 - Barrosinha. Perfil estratigráfico: C.1- esp. máx. ca. 0,30m; areia cinzenta clara, com escassos e rolados fragmentos de cerâmica. C. 2- esp. máx. ca. 0,20m; areia cinzenta escura, com abundantes restos de fauna que se mostra muito mais variada que a
da C. 4 (Ruditapes decussatus em menor frequência relativa e em exemplares de menores dimensões; abundantes conchas de Solen
marginatus, ossos de aves e de peixes); contém abundante cerâmica integrável na fase II do Neolítico da Comporta. C. 3- esp. máx. de
ca. 0,40m; areia solta, amarelo-acinzentada clara, com escassos materiais arqueológicos. C. 4- esp. máx. ca. 0,15m; nível conquífero
em que predomina, quase exclusivamente, a espécie Ruditapes decussatus (com exemplares de grandes dimensões), e que contém
abundante cerâmica integrável na Fase II do Neolítico da Comporta. C. 5- areia pouco compacta, amarelada clara e arqueologicamente
estéril. O cálculo da frequência relativa de CaCO3 para amostras das diferentes camadas colocou em evidência a presença de dois típicos níveis de concheiro: na base da C.2 (10,16% ) e na C. 4 (21,79%). Os valores percentuais de CaCO3 obtidos para a C.1 (0,60%),
para a C.3 (1,35%) e para a C.5 (0,73%) ilustram bem a dinâmica de formação do sítio arqueológico. Seg. Tavares da Silva et al., 1986.

Fig. 13 - Possanco. Perfil estratigráfico da Sondagem B:
C.1- esp. máx. ca. 0,40m; areia cinzenta clara, muito contaminada por ocupação actual. C. 2- esp. máx. ca. 0,50m;
areia cinzenta, possuindo acumulações conquíferas em que
predomina a espécie Ruditapes decussatus e depósitos de
entulheiras cerâmicas; forneceu abundantes materiais integráveis na Fase III do Neolítico da Comporta. C. 3- esp.
máx. ca. 0,80m; areia solta, amarelo-acinzentada clara, arqueologicamente estéril; corresponde a um hiato na ocupação do sítio. C. 4- esp. máx. ca. 0,10m; areia amarelada,
com fragmentos de cerâmica integráveis na Fase II do Neolítico da Comporta e conchas dispersas sobretudo de Ruditapes decussatus. C. 5- areia pouco compacta, amarelada
clara e arqueologicamente estéril.
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Quadro 1 - Comporta. Datas radiocarbónicas.
Data calibrada (cal BC)
(2σ)

Arqueossítio

Ref. de Lab.

Pontal

CSIC-648

4930±50

cal BC 3761-3737 (21,9%) cal BC 3904-3898 (0,5%)
cal BC 3735-3725 (8,6%) cal BC 3896-3880 (1,7%)
cal BC 3715-3654 (69,5%)* cal BC 3800-3638 (97,8%)*

Barrosinha
C.4

Beta-221719 Conchas
5240±50
Ruditapes decussatus

cal BC 3629-3509 (100%) ** cal BC 3686-3430 (96,5%)
cal BC 3424-3393 (3%)
cal BC 3390-3383 (0,5%)**

Barrosinha
C.4

CSIC-652

Barrosinha
C.2

Beta-221720 Conchas
5080±60
Ruditapes decussatus

cal BC 3489-3329 (100%) ** cal BC 3600-3223 (98,6%)
cal Bc 3208-3184 (1,4%)**

Barrosinha
C.2

CSIC-649

Conchas
4580±50
Ruditapes decussatus

cal BC 3510-3426 (21,3%)
cal BC 3496-3460 (20%)
cal BC 3376-3327 (38,4%) cal BC 3382-3262 (37,7%)
cal BC 3249-3099 (41%)*
cal BC 3218-3176 (22%)
cal BC 3160-3121 (19,6%) *

Possanco
C.2b

Beta-221717 Conchas
4920±50
Ruditapes decussatus

cal BC 3291-3092 (100%) ** cal BC 3346-2990 (100%)**

Possanco
C.2b

Beta-221718 Conchas
4840±60
Ruditapes decussatus

cal BC 3166-2926 (100%) ** cal BC 3288-2890 (100%) **

Possanco
C.2a

CSIC-653

Tipo de amostra
Conchas
Ostrea sp.

Data 14C (BP)

Conchas
4720±50
Ruditapes decussatus

Conchas
4270±50
Ruditapes decussatus

(1σ)

cal BC 3630-3580 (35,6%) cal BC 3635-3547 (36,3%)
cal BC 3534-3498 (23,9%) cal BC 3545-3491 (22,3%)
cal BC 3435-3378 (40,5%) * cal BC 3470-3373 (41,4%) *

cal BC 2997-2995 (1%)
cal BC 2927-2866 (80,5%)
cal BC 2804-2773 (15,4%)
cal BC 2770-2762 (3,1%)*

cal BC 3023-2850 (76,5%)
cal BC 2813-2741 (18,1%)
cal BC 2729-2694 (5%)
cal BC 2686-2680 (0,4%) *

* Calibração calculada a partir das datas convencionais de radiocarbono, utilizando a curva de calibração IntCal09 radiocarbon Cal
(Reimer et al., 2009) através do programa CALIB REV.6.1.0 (Stuiver & Reimer, 1993); ** calibração através da curva marine 09.14c (Reimer
et al., 2009), com ΔR = 85±35 anos 14C.

Importa separar os taxa destinados à alimentação (Ruditapes decussatus, Solen marginatus,
Mytilus sp., Cerastoderma edule, Pecten maximus,
Thais haemastoma) de um conjunto de invertebrados marinhos que poderia chegar ao povoado
aderente a algas, estas sim recolectadas para fins
alimentares e/ou como fertilizantes dos solos arenosos da envolvente do sítio (Cerithium vulgatum,
Monodonta sp., Hinia reticulata e Rissoa sp.). Com
as devidas distâncias, tenha-se presente o registo
etnográfico das populações de economia anfíbia

da Beira Litoral, que construíram, a partir de areias
dunares, solo agrícola por adição de algas (moliço)
recolectadas na ria de Aveiro. As pequenas formas
de invertebrados marinhos antes referidas podem,
pois, indicar a prática de fertilização dos solos com
recurso a algas marinhas.
Os exemplares de Ruditapes decussatus que integram a camada de concheiro pertencente à ocupação
mais antiga do habitat (C. 4) possuem, na generalidade, grandes dimensões, encontrando-se valvas com Ø
AP de 60mm, exemplares estes que teriam entre 2,5 a
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Fig. 14 - Representação gráfica das distribuições de probabilidades das datas
de radiocarbono calibradas a 2 sigma, da
Comporta; utilizaram-se as curvas IntCal 09
e Marine 09 (Reimer
et al., 2009) e o programa CALIB REV.
6.1.0 (Stuiver & Reimer, 1993).

3 anos. Observa-se o mesmo relativamente aos exemplares de Solen marginatus, que podiam atingir mais
de 11cm de comprimento. Na camada superior (C.2),
registam-se sinais de algum stress ambiental ou mesmo de sobre-exploração, pois as conchas de moluscos
apresentam dimensões mais reduzidas, e o leque taxonómico dilata-se (Quadros 2 e 3, Fig. 15).
Fauna piscícola

A pesca seria a principal actividade de subsistência da população neolítica da Comporta. Na primeira fase de ocupação da Barrosinha (C.4) os peixes detêm cerca de 49,2% da fauna de vertebrados, e
na segunda fase de ocupação do mesmo sítio (C.2),

os peixes possuem cerca de 61,9% da totalidade dos
vertebrados (Quadro 6). Em ambas as camadas de
ocupação (Quadro 4) é evidente que as capturas se
centraram na família Sparidae, com particular destaque para a dourada. Esta família, também a mais
importante na Ponta da Passadeira (Tejo), constituiu
o recurso alimentar crítico das comunidades neolíticas de economia agro-marítima, que muito provavelmente não só o consumiriam fresco, mas, por hipótese, também conservado pelo fumo e/ou salgado,
durante o Inverno.
Tratando-se de um recurso sazonal, que entrava no estuário na estação quente, é de admitir a
maior incidência de uma pesca desenvolvida em
meio estuarino. No entanto, durante a segunda fase
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Quadro 2 - Invertebrados marinhos do sítio da Barrosinha. Fase I (C. 4) e Fase II (C. 2). Seg.
Tavares da Silva, et. al., 1986.

Quadro 3 - Peso médio e dimensões médias de valvas de Ruditapes decussatus provenientes
dos dois níveis de ocupação da Barrosinha (seg. Tavares da Silva et al, 1986).

Quadro 4 - Barrosinha. Fauna ictiológica. Número de restos por fases de ocupação
(Adaptado de Lentacker, 1991).
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Quadro 5 - Barrosinha. Fauna ornitológica e mamalógica. Número de restos por fases de
ocupação (Adaptado de Lentacker, 1991).

Quadros 6 - Barrosinha. Fauna de vertebrados. Número de restos por fases de ocupação
(Adaptado de Lentacker, 1991).

de ocupação da Barrosinha, registou-se a presença
de uma grande diversidade de espécies. Sónia Gabriel identificou na Fase II cerca de 17 espécies no
grupo de Outros, das quais algumas, como a sardinha, Sardina pilchardus, e o carapau, Trachurus
trachurus, sugerem também a prática de uma pesca
oceânica costeira, quiçá mais esporádica.
Outras faunas

Para além dos invertebrados marino-estuarinos e dos peixes, a população da Barrosinha ex-

plorou outros recursos faunísticos, que podemos
agrupar em aves e mamíferos (Quadro 5). Verifica-se, mais uma vez, que enquanto a primeira fase de
ocupação do sítio parece ter sido de curta duração, a
segunda fase, revela grande estabilidade, associada
à exploração de uma abundante e ampla diversidade
de recursos faunísticos. Destacam-se os restos ornitológicos, onde se identificaram apenas espécies
aquáticas. Podemos afirmar que a caça dirigida às
aves estuarinas teve um papel muito significativo na
subsistência do grupo, e que a sazonalidade deste
recurso complementou a actividade de pesca dirigi-
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Dinâmica evolutiva

Fig. 15 - Barrosinha. Dimensões das valvas de Ruditapes decussatus (amêijoa). Seg. Tavares da Silva et al., 1986.

da a espécies da família Sparidae.
A análise dos mamíferos é francamente prejudicada pelo elevado número de restos não identificados. Os mamíferos selvagens possuem uma
representação superior à dos domésticos, indicando a prática de caça dirigida sobretudo a pequenos
animais, particulamemnte ao coelho, e realizada na
envolvente do povoado, em espaços pouco florestados, por hipótese em ecossistema de duna cinzenta e
na margem de floresta, muito provavelmente com o
auxílio do cão, relativamente bem representado, em
ambas as fases de ocupação. Nos mamíferos domésticos estão presentes os ovicaprinos e o porco. Não
foi identificada a presença de gado bovino.

Cruzando as observações estratigráficas com
a cultura material e as datações radiocarbónicas,
a periodização antes proposta para o Neolítico da
Comporta (Soares et al., 1980; Tavares da Silva et
al., 1986) é aqui confirmada, agora com uma maior
resolução possibililitada pelas novas datações e pela
revisitação dos recursos faunísticos e olaria.
Comporta I – A fase mais antiga até agora
identificada na Comporta está representada no sítio
do Pontal, e por agora é a menos bem conhecida.
A deficiente conservação da matéria orgânica permite apenas afirmar a existência de uma economia
de marisqueio, onde a recolecção de ostra pode ter
sido dominante. A cerâmica (Figs. 16-18) apresenta pastas predominantemente semi-compactas com
numerosos e.n.p. de quartzo; as superfícies são alisadas no interior e toscas no exterior (esta produção
oleira tornar-se-á quase exclusiva da fase Comporta
II), mas ocorrem, em certa abundância, exemplares
de pasta compacta e superfícies bem alisadas. De
um ponto de vista morfológico, a cerâmica de Comporta I (Pontal) está representada por taças em calote, esféricos altos de bordo pouco reentrante e vasos
de colo; presente a decoração impressa não cardial
(obtida através de punção, espátula e cunha), a decoração incisa (constituída principalmente por sulco
situado abaixo do bordo, na superfície externa) e a
decoração plástica (cordões verticais segmentados e
mamilos sobre o bordo). Trata-se de uma decoração
que encerra o ciclo da cerâmica impressa/incisa do
Neolítico antigo evolucionado do Alentejo litoral
(Tavares da Silva & Soares, 1981; Tavares da Silva, 1983), na transição para um Neolítico médio, de
cerâmicas lisas. A cerâmica do sítio de habitat de
Brejo Redondo (Sines), contexto de transição para o
Neolítico médio, oferece, justamente, semelhanças
com a de Comporta I (Tavares da Silva & Soares,
2004). Esta fase de transição para o Neolítico de
cerâmicas lisas, situado entre finais do V e primeira metade do IV milénios cal BC, possui escassas
datações radiocarbónicas. No Pontal, foi datado em
cerca de 3800-3600 cal BC (Quadro 1, Fig. 14).
Comporta II – A fase média da Comporta
encontra-se representada nos dois níveis de ocu-
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Fig. 16 - Morfologia da cerâmica do Neolítico da Comporta. Chamamos a atenção para a Forma 6,
relacionável com a produção de sal por via ígnea.
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pação da Barrosinha, no Celeiro Velho, Possanco
(nível inferior, C. 4), Malhada Alta e Sapalinho e
corresponde ao pleno Neolítico médio. Parece trata-se de uma fase de crescimento demográfico. A
economia destas comunidades assentou na pesca,
sobretudo de espécies da família Sparidae (Quadro
4), na recolecção de moluscos marino-estuarinos,
principalmente de Ruditapes decussatus (Quadros
2-3) e na provável exploração de sal por via ígnea. A
caça de aves aquáticas, lagomorfos e raramente de
cervídeos, bem como a criação de algumas cabeças
de gado ovicaprino e suino estão documentadas no
registo arqueológico (Quadros 5 e 6). O quadro geral definido mostra diversidade, como foi possível
observar na Barrosinha, onde identificámos duas fases de ocupação separadas por fase de abandono, e,
embora ambas pertençam ao mesmo grande período
(Comporta II), correspondem a conjunturas diferenciadas e desempenharam papéis distintos na rede de
povoamento à escala do território. Na primeira fase
de ocupação de Barrosinha (C.4), a economia mostra-se intensiva na recolecção de Ruditapes decussatus de grandes dimensões (Quadros 2-3; Fig.15),
facto que originou a formação de um denso nível
conquífero. Embora estejam presentes restos de vertebrados, eles são escassos e pouco diversificados
(Quadros 4-6), quando comparados com os da C.2.
Esta camada, que corresponde à segunda fase da
vida do habitat, apresenta, pelo contrário, ampla diversidade e abundância de recursos faunísticos que
nos permitem propor uma ocupação mais duradoura
e sedentarização mais efectiva.
A cerâmica (Figs.16-17, 19-20) é geralmente
friável, rica em e.n.p. de quartzo, e possui a superfície externa tosca, deixando perceber a utilização
da técnica do rolo, e a superfície interna alisada; o
seu fabrico deve ter sido local; em ambas as fases
da Barrosinha foram encontradas peças de cerâmica
informes de acondicionamento dos recipientes na
fornada de cozedura; as formas são simples e baseiam-se na esfera (Fig. 16): taças em calote, baixas

e muito abertas – Forma 1; taças em calote, altas
e abertas, de tendência hemisférica – Forma 2; esferoidais baixos/médios de paredes pouco reentrantes – Forma 3; esferoidais baixos/médios de bordo
extrovertido – Forma 4; vasos altos de forma geral
ovoide, com bordo ligeiramente inclinado para o interior – Forma 5; vasos de tendência troncocónica,
de fundo plano (?) – Forma 6. Na Barrosinha, com
excepção da Forma 4, que apenas surge na Fase I
(C.4), com um exemplar, decorado por sulco perimetral abaixo do bordo, elemento de ligação à olaria de Comporta I, estão presentes todas as restantes formas em ambas as fases (Quadro 7). De notar
que a maior frequência relativa das Formas 2 e 3 na
Fase II pode estar relacionada com uma actividade
de carácter doméstico mais intensa que na Fase I,
em consonância com a maior diversidade das actividades de subsistência e com uma maior estabilidade
do habitat.
Na indústria lítica, o quartzo leitoso foi largamente utilizado; o sílex é raro, ocorrendo em peças
de carácter marcadamente lamelar, em geométricos
(trapézios), truncaturas e furadores. Existem significativas variações inter-habitat no que à indústria
lítica respeita, que por agora não nos é possível
explicar. Nos sítios da Malhada Alta e Barrosinha
os artefactos líticos são escassos, ao contrário do
observado no Celeiro Velho. Em ambas as fases da
Barrosinha foram encontrados fragmentos de mós
manuais em rochas ígneas. Na C.4 da Barrosinha
surgiram contas discóides de xisto, tímidos ecos de
relações com o Neolítico megalítico interior2.
Embora não tenhamos reconhecido, em 1979,
a prática da extracção de sal marinho nos estabelecimentos neolíticos da Comporta, após os trabalhos
arqueológicos na Ponta da Passadeira (Barreiro),
ficámos convictos de que as acumulações de cerâmica fragmentada (característicos depósitos de tipo
briquetage) observadas em Barrosinha e Malhada
Alta podem indiciar a exploração de sal em meados
do IV milénio cal BC.

2 - Aqui o conceito de interioridade é mais cultural que geográfico. O Neolítico megalítico pode atingir a orla costeira, como sucede,
por exemplo, na região de Sesimbra. No entanto, a economia dessas populações é marcadamente agro-pastoril.
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Fig. 17 - Cerâmica do Neolítico da Comporta. Adaptada de Tavares da Silva et al., 1986.

161

162

Economia agro-marítima na Pré-história do estuário do Sado. Novos dados sobre o Neolítico da Comporta

Esta é a fase de maior crescimento demográfico do Neolítico da Comporta, datável de meados
e do terceiro quartel do IV milénio cal BC. Obtiveram-se datações radiocarbónicas para as duas camadas de ocupação da Barrosinha (Quadro 1, Fig. 14).
Comporta III – Esta última fase corresponde ao Neolítico final-Calcolítico inicial; encontra-se
representada somente nos níveis superiores do Possanco e possui os seus melhores paralelos em habitats de outros ambientes estuarinos, particularmente
na Ponta da Passadeira, Barreiro (Soares, 2008a),
Montes de Baixo, Odemira (Tavares da Silva & Soares, 1997), Praia do Forte Novo, Quarteira (Rocha,
2003), Marismilla, Sevilha (Escacena et al., 1996).
Na indústria lítica, muito rara, ocorre a ponta de seta de base pedunculada. A pedra polida está
representada por um pequeno machado de corpo
ovoide (Ribeiro & Sangmeister, 1967) e uma enxó
inédita da colecção da Herdade da Comporta.
Na cerâmica (Figs. 16, 17 e 21) surgem agora, com bastante frequência, as pastas compactas e
as superfícies bem alisadas e polidas/espatuladas;

as formas são mais variadas, com taças baixas carenadas e vasos esferoidais/ovóides, por vezes de
fundo aplanado, decorados por mamilos alongados;
presente a decoração simbólica (Fig. 21), constituída por triângulos incisos limitados e/ou preenchidos por pontuações, e representações solares. Outra inovação relativamente às fases precedentes é o
aparecimento, nos níveis superiores do Possanco,
de corniformes (unicornes) em cerâmica (Fig. 22 ).
Estas peças têm os seus melhores paralelos no sítio
produtor de sal da Ponta da Passadeira. Neste último habitat, confirmou-se a utilização dos corniformes como suportes para a colocação de recipientes
sobre lareiras, provavelmente na fase de concentração da salmoura/cristalização do sal. O facto destes
objectos possuírem uma função prática associada a
estruturas de combustão, em nada contraria a sua
inclusão nas manifestações do culto do touro, que
teve curta e marcante visibilidade arqueológica na
transição para o III milénio cal BC, no contexto
da RPS (Revolução dos Produtos Secundários da
Criação de Gado – Soares, 2003). No domínio da

Fig. 18 - Cerâmica decorada do Pontal (Comporta I). Seg. Soares et al., 1980.
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Quadro 7 - Barrosinha. Distribuição estratigráfica das formas
cerâmicas.
Forma 1- taça em calote baixa; Forma 2- taça em calote alta de
tendência hemisférica; Forma 3- esferoidal baixo/médio de bordo ligeiramente inclinado para o interior; Forma 4- esferoidal
baixo/médio de bordo extrovertido; Forma 5- vaso alto de bordo ligeiramente inclinado para o interior, de tendência ovóide;
Forma 6- vaso aberto, de bordo inclinado para o exterior, forma
geral troncocónica (de base aplanada?).

coroplastia, importa ainda assinalar a descoberta
no Possanco de uma estatueta em cerâmica, troncocónica e antropomórfica, com a representação
dos olhos (toscas depressões), do nariz (saliente) e
com “tatuagens” (incisões irregulares, horizontais e
ligeiramente oblíquas, situadas abaixo dos olhos e
de ambos os lados do nariz) (Ribeiro et al., 1965),
características que a colocam no grupo das representações do culto dos antepassados, culto estruturante da ideologia megalítica e que aqui surge em
interpretação tosca e periférica. O melhor paralelo
que conhecemos para esta peça encontra-se exposto
no Museu de Arqueologia de Montemor-o-Novo e
proveio de um extenso povoado da região de Évora (S.
Caetano), com ocupação do Neolítico final.
A exploração de sal, reconhecida arqueologicamente a partir dos característicos depósitos de tipo
briquetage, encontra-se claramente representada em
Comporta III, nos níveis superiores do Possanco.
Comporta III marca, por agora, o final da ocupação pré-histórica deste território, e a sua cronologia corresponde ao último quartel do IV e primeiro
quartel do III milénios cal BC, sendo pelo menos
parcialmente coeva do sítio da Ponta da Passadeira, no estuário do Tejo. As datações radiocarbónicas
obtidas para o Possanco confirmam plenamente este
quadro cronológico (Quadro1, Fig. 14).
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Conclusões
A ocupação do estuário do Sado durante o
Neolítico médio possui, no estado actual dos conhecimentos, a sua maior concentração na região da
Comporta. Aqui, desenvolveu-se com sucesso uma
economia baseada essencialmente na pesca/recolecção de marisco, servida pela grande riqueza do biótopo e por boas condições de acessibilidade proporcionadas pela vasta e protegida superfície aquática
do sistema estuarino.
Logo a partir da primeira metade do IV milénio cal BC, um grupo humano estabeleceu-se na
região e está por agora representado no sítio do Pontal (Comporta I). A sua cultura material conservava
ainda aspectos herdados do Neolítico antigo evolucionado. Esta população iria sofrer um apreciável
aumento demográfico e, consequentemente, povoar
vasta área na fase seguinte (Comporta II), durante
meados e no 3º quartel do IV milénio cal BC. Os habitats (Celeiro Velho, Malhada Alta, Barrosinha, Sapalinho, Possanco – nível inferior) estabeleceram-se em pequenos promontórios de areia, interflúvios
de um complexo sistema de rias abrigadas do hidrodinamismo oceânico, rias favoráveis à exploração
dos recursos marinhos. Durante esta fase, assiste-se
a progressiva sedimentação etnossociológica e ao
reforço da territorialização. Com efeito, enquanto
a C. 4 da Barrosinha revela a exploração de uma
estreita faixa do espectro de recursos disponíveis, a
C. 2 do mesmo arqueossítio, após um hiato na sua
ocupação, evidencia a exploração de uma grande
diversidade de recursos alimentares, e algum stress
ambiental, com sobreexploração do meio próximo,
provavelmente em resultado de dinâmica de crescimento demográfico.
Na Fase II do Neolítico da Comporta (meados
e 3º quartel do IV milénio cal BC), a cerâmica acusa também, de forma nítida, o carácter vincadamente regional da cultura que ali se desenvolve, muito
diferente da do Neolítico agro-pastoril megalítico. A
interacção entre estas duas realidades socioculturais
tem por agora uma ténue evidência nas contas discóidais de xisto tão características do Megalitismo,
encontradas na Barrosinha. Porém, é provável que a
interacção se fizesse através de trocas regulares de
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Quadro 9 - Sociedades tribais do Neolítico Médio-Final do Sul de Portugal.

bens alimentares: peixe salgado e/ou fumado, sal e
moluscos disponibilizados pelas populações ribeirinhas, e, em sentido inverso, pão e gado.
Durante o último quartel do IV e 1º quartel do
III milénios cal BC (Comporta III), o sítio do Possanco é reocupado, após longo abandono. A estrutura económica mantém-se semelhante à da fase anterior, mas a cultura material adquire significativas
inovações bem expressas na produção oleira (por
exemplo, taças carenadas e decoração simbólica) e
nos ideoartefactos. Alguns deles – corniformes simples (unicornes) – colocam este sítio no contexto
da segunda grande revolução tecnológica agrícola,
caracterizada pela aplicação à agricultura da força
de tracção animal (bovídeos), do carro e do arado
(Varela Gomes et. al.,1983). O Possanco, situado
embora no mesmo ecossistema que os povoados de
Comporta II, ocupou uma área parcialmente argilosa, das mais férteis daquela micro-região. A pesca e
a recolecção, sobretudo da espécie Ruditapes decussatus, continuam a ser praticadas. A extracção de sal

por via ígnea é documentada por depósitos de tipo
briquetage. Ao contrário dos povoados da Fase II,
a última fase do Neolítico da Comporta apresenta
indícios de uma maior abertura ao exterior, através
de trocas regulares, por hipótese comandadas pelo
sal, nesta fase mais necessário nos grandes povoados de silos e fossos do interior onde a população se
adensava e os excedentes também.
Teríamos, assim, nas sociedades do sudoeste
peninsular, do Neolítico médio e final, dois modos
de produção distintos, mas coetâneos: o modo de
produção doméstico evolucionado ou megalítico,
claramente hegemónico, e o agro-marítimo estuarino, subordinado ao primeiro, no quadro da primeira
divisão socioterritorial do trabalho, onde a fímbria
litoral estuarina se articularia com o restante território através de relações de tipo centro-periferia, desfavoráveis às populações ribeirinhas de economia
essencialmente recolectora (Soares, 2011).
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Fig. 19 - Cerâmica da Fase I (C.4) da Barrosinha. Des. de David Jesus.
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Fig. 20 - Cerâmica da Fase II (C.2) da Barrosinha. Des. de David Jesus.
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Fig. 21 - Cerâmica com decoração simbólica do Possanco (C.2). Nos 1, 3 e 4 seg.
Ribeiro & Sangmeister, 1967.

Fig. 22 - Corniforme do Possanco (C.2). Des. de David Jesus.
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Fig. 23 - Ídolo do Possanco. Estatueta antropomórfica de cerâmica. Des. de David Jesus e fot. Arquivo MAEDS.
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