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casal do outeiro (encarnação,  
mafra): novos contributos para  
o conhecimento do povoamento  
do neolítico final na península  
de lisboa
Cátia Delicado1, Carlos Maneira e Costa2 , Marta Miranda3, Ana Catarina Sousa1

RESUMO

O sítio do Casal do Outeiro (Encarnação, Mafra), foi identificado em 2020 no âmbito de acompanhamento de uma 

empreitada. Situa-se numa encosta suave, de solos arenosos e a escassos metros de uma linha de água subsidiária 

do Rio Safarujo. A evidência artefactual parece indicar a presença um núcleo habitacional neolítico, possivelmen-

te da segunda metade do 4º milénio, incluindo evidências de debitagem local em sílex, pedra polida e cerâmica 

manual, incluindo um fragmento de bordo denteado. As prospecções realizadas permitiram identificar possíveis 

ocorrências associadas ao Casal do Outeiro como grutas e cavidades sob rocha com materiais coevos. Discute-se 

este sítio face ao padrão de povoamento neolítico da Península de Lisboa, concentrado na parte mais meridional.

Palavras-chave: Estremadura, Povoamento, Neolítico Final.

ABSTRACT 

Casal do Outeiro site (Encarnação, Mafra) was identified in 2020. It is located on a gentle slope, with sandy 

soils, a few meters from a water line subsidiary of the Safarujo River. The artefactual evidence seems to indi-

cate the presence of a small neolithic settlement possibly from the second half of the 4th millenium, including 

evidence of local flint debitage, polished stone and manual ceramics, including a fragment of a denticulated 

rim. The surveys carried out allowed to identify other sites associated with Casal do Outeiro as caves and rock-

shelters with coeval materials. This site is analysed regarding the neolithic patterns settlements of the Lisbon 

Peninsular, mostly located in the southern part.

Keywords: Estremadura, Settlement, Late Neolithic.
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1. INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico do Casal do Outeiro foi iden-
tificado no início de 2020 no decorrer trabalhos de 
acompanhamento de uma empreitada realizada no 
concelho de Mafra sob direção de dois dos signatá-
rios (CD, CC). Foram também detectados outros 
sítios inéditos com materiais de cronologias pré-
-históricos em posição relativamente próxima do 
Casal do Outeiro aqui também apresentados. 

Estas ocorrências parecem indicar a existência de 
um núcleo de povoamento pré-histórico localizado 
no Norte do concelho de Mafra, na área vestibular 
da Ribeira do Safarujo, eventualmente relaciona-
do com as dinâmicas de povoamento da bacia do  
Sizandro, em Torres Vedras. 
Considerando as dificuldades de prospeção na Es-
tremadura (Sousa, 2009) e do reduzido número 
de povoados abertos de cronologia neolítica iden-
tificados, entendemos ser pertinente a publicação 
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preliminar destes vestígios, ainda que se admita o 
alcance limitado de uma análise efectuada exclusi-
vamente através de dados de prospecção.

2. ENQUADRAMENTO

O sítio do Casal do Outeiro encontra-se localiza-
do na extremidade Norte do concelho de Mafra, na 
freguesia da Encarnação, próximo dos limites fron-
teiriços com Torres Vedras, freguesia de São Pedro 
da Cadeira (Torres Vedras), apresentando as coorde-
nadas WGS84 39° 2’41.78”N/ 9°21’29.36”W, com 
33m de altitude. (Figura 1)
Os achados foram detectados numa encosta de in-
clinação suave de terrenos arenosos sobranceiros 
ao Rio Pequeno, afluente da Ribeira da Carreguei-
ra, subsidiária do Rio Safarujo. O local de implan-
tação situa-se geologicamente na transição das ca-
madas do Portlandiano para uma área de drenagem 
de formações aluvionares entre o rio Sizandro e o  
rio Safarujo.
Actualmente o sítio localiza-se a cerca de 5km do 
oceano e a 4 km do Rio Safarujo, sendo provável que 
o Rio Safarujo no óptimo climático do Atlântico ti-
vesse um caudal bastante maior, a avaliar pelos estu-
dos efectuados para a evolução da linha de costa no 
Holénico (Dias, 1978; Daveau, 1980) como foi do-
cumentado no vale do Sizandro (Hoffmann, 1990; 
Hoffmann e Schulz, 1995; Dambeck et al, 2015) e 
para o Alcabrichel (Aleixo et al, 2014) (Figura 2).
Certamente que os recursos aquáticos teriam um 
papel importante na economia local, sendo muito 
próxima a sua captação quer da costa atlântica quer 
das margens da bacia do Safarujo. Os solos apresen-
tam também aptidão agrícola, como é patente no 
actual uso do solo. Nos terraços do Sizandro o sílex 
estaria disponível (Jordão e Pimentel, 2019) sendo 
ainda necessário proceder ao estudo de eventuais 
áreas de captação mais próxima, como a mina detec-
tada em Casal Barril, na Ericeira (Sousa, 2010).
Os recursos disponíveis nas proximidades do Ca-
sal do Outeiro terão influenciado a sua implantação 
nesta plataforma junto ao rio, que proporcionaria o 
acesso a matérias-primas, práticas agrícolas e pasto-
rícia, bem como um controlo fluído da paisagem e 
meios de penetração para regiões interiores

3. DESCRIÇÃO DO SÍTIO

Foi o tipo de implantação e meio envolvente em que 
este aparente pequeno núcleo habitacional se terá 
desenvolvido, que nos levaram a efectuar prospec-
ções nesta área, conduzindo posteriormente à iden-
tificação do mesmo (Figura 3). 
O sítio apresenta actualmente um uso do solo agrí-
cola, com plantação de batata, situando-se bastante 
próximo (200m) de um pequeno casal agrícola.
Aquando das prospecções (Janeiro de 2020), a visi-
bilidade do solo era razoável, sendo especialmente 
visíveis os materiais após as chuvas. Para o panora-
ma regional, podemos considerar que a visibilidade 
do solo era superior à da generalidade dos contextos 
de habitat da região (Sousa, 2009).
Os materiais surgiram dispersos numa área relativa-
mente extensa (120 por 60m, no total de 7200m2) 
(Figura 1) não se registando grandes concentrações 
de material. À superfície não foi detectada qualquer 
especificidade de coloração do solo ou micro-relevo 
que indicasse a presença de estruturas, mas deve 
salientar-se o uso agrícola destes terrenos.

4. A CULTURA MATERIAL DE CASAL 
DO OUTEIRO

O conjunto artefactual recolhido é relativamente 
pequeno, contudo é bastante significativo para que 
se possa efectuar uma leitura e identificação crono-
lógica. Todos os materiais presentes na tabela (ver 
tabela 1) correspondem a recolhas de superfície, 
salientando-se a representatividade da indústria lí-
tica. Pode colocar-se a hipótese de o sílex ter mais 
visibilidade, sobretudo no Inverno após as chuvas.
Face ao tipo de espólio, podemos aventar que Casal do 
Outeiro apresenta vestígios de um contexto domés- 
tico de pequena/média dimensão. A escassez da cerâ-
mica pode indicar uma utilização pouco prolongada.
A indústria lítica é composta essencialmente de sí-
lex (76%), seguindo-se o quartzito (15%) e o quartzo 
(9%). É possível determinar que no local, com base 
na presença de material de preparação, reavivamen-
to e de um núcleo poliédrico, seriam executadas ta-
refas de trabalho de sílex, nomeadamente o talhe da 
pedra para obtenção de utensilagem.
A debitagem regista a presença de suportes alon-
gados (pequenas lâminas e lamela) e, em número 
mais expressivo, lascas. As três lâminas apresentam 
larguras entre os 13 e os 14mm, sendo estreitas e di-
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reitas, de bordo paralelo e secção trapezoidal (2) e 
triangular (1). Os dois fragmentos proximais de lâ-
mina apresentam talão liso, não estando retocadas. 
Relativamente à utensilagem, a mesma não é muito 
vasta ou diversificada, contudo, adequa-se à tipolo-
gia de artefactos encontrados em contextos habita-
cionais, como Penedo do Lexim (Mafra) onde se veri-
fica a aproximação dimensional de lamelas e lâminas 
e escassos artefactos retocados (Sousa, 2003:331). 
Entre os utensílios, regista-se a presença de possí-
veis evidências de actividade agrícola, nomeada-
mente um fragmento de lâmina com lustre de ce-
real (Fig. 7, ENC.054.01) e um denticulado (Fig. 7, 
ENC.054.08). O referido denticulado regista trata-
mento térmico e pode indicar uma cronologia mais 
antiga, atendendo à presença de retoque abrupto, 
quase abatido. Também um dos raspadores (Fig. 7, 
ENC.054.10) apresenta vestígios claros de utiliza-
ção no bordo esquerdo. Apenas com estudos traceo-
lógicos seria possível confirmar esta leitura macros-
cópica. Está ainda documentada a presença de um 
furador largo sobre lasca (Fig. 7, ENC.054.09).
Quanto às técnicas de talhe, uma análise preliminar 
poderia indicar talhe por percussão directa e indi-
recta. Contudo, as dimensões e uniformidade dos 
suportes alongados reduzidas das peças sugerem na 
verdade a debitagem de produtos por pressão, ques-
tão que aliás tem vindo a ser interpretada e debati-
da por outros autores em conjunto líticos como no 
concheiro O Meu Jardim (Nazaré) (Carvalho, 1998 e 
Valera, Carvalho e Goufa, 2017:10, 15-16). Também 
a reduzida largura das lâminas poderá ser um indi-
cador da tendência arcaizante deste conjunto, uma 
vez que, as produções laminares tendem a evoluir 
de forma robusta e amplamente notória no Neolí-
tico final e Calcolítico (Carvalho, 1995; Sousa, 2010; 
Cardoso, Sousa e André, 2015).
Em estudo geoarqueológico realizado por P. Jordão  
e N. Pimentel é registada a presença de áreas de apro-
visionamento de sílex nos terraços do rio Sizandro 
(Jordão e Pimentel, 2019). A análise efectuada pelos 
autores citados sobre os terraços quaternários do 
Sizandro permitiu detectar a presença de sílex ge-
rado em diferentes condições ambientais (Jordão e 
Pimentel, 2019:46). Nota-se a ferruginização do cór-
tex, algo que parece ser evidente nos estratos mais 
antigos dos terraços quaternários superiores do rio 
Sizandro onde está atestada a presença de clastos 
siliciosos (Jordão e Pimentel, 2019:49). Na bacia de 
Runa, com formações do Cenomaniano, foi compro-

vada a presença de níveis de sílex avermelhado nos 
calcários brancos e rosados, apresentando texturas 
mudstone (Jordão e Pimentel, 2019:50). Podemos 
colocar a hipótese que a origem de proveniência do 
sílex do Casal do Outeiro se localize nos depósitos 
secundários aluviais do Sizandro, distando menos 
de 20 km deste local. Apenas um estudo petrográfico 
do espólio do Casal do Outeiro e um levantamento 
geoarqueológico do seu entorno poderia confirmar 
as fontes de aprovisionamento deste povoado.
A presença de materiais de pedra polida reforça a 
cronologia neolítica do conjunto. Registou-se a pre-
sença de três fragmentos: um gume de enxó (Fig. 
8, ENC.054.18) e um fragmento indeterminado de 
secção subrectangular (Fig. 8, ENC.054.20), ambos 
de anfibolito, e um talão de artefacto indetermina-
do de secção circular em rocha metamórfica (Fig. 8, 
ENC.054.19). 
O uso de rocha metamórfica de possível proveniên-
cia do maciço sub-vulcânico de Sintra, também 
designada por xistos do Ramalhão (Cardoso e Car-
valhosa, 1995), está largamente documentada na 
pedra polida da Baixa Estremadura, nomeadamente 
no Penedo do Lexim e nos povoados do 4º e 3º milé-
nio da Ribeira de Cheleiros (Sousa, 1998). Verifica-
-se assim a possível aquisição de matéria nas proxi-
midades de Sintra, numa zona mais próxima, mas 
também trocas comerciais com a região do Alentejo 
para obtenção de anfibolito. 
A cerâmica é muito escassa, registando-se 15 frag-
mentos de cerâmica pré-histórica que não permitem 
de forma alguma a sua determinação tipológica, um 
bordo liso (Fig. 8, ENC.054.21) e um bordo denteado.
Relativamente ao fragmento de bordo denteado (Fig. 
8, ENC.054.22)., o mesmo tratar-se-á de uma forma 
aberta, tipo taça, com diâmetro interno máximo de 
13 cm, cuja aplicação se encontra na face externa mais 
próxima do bordo. A peça apresenta um bordo regu-
lar recto de pasta homogénea e semicompacta de su-
perfície interna alisada e externa ligeiramente rugosa. 
Relativamente aos componentes não plásticos é visí-
vel a presença de micas numa pasta bastante depurada 
A decoração no bordo terá sido efectuada com recur-
so a um instrumento de secção angulosa uma vez que 
apresenta motivo em “v” de ondulação muito suave.
Com as devidas prudências, a presença de um bor-
do denteado é especialmente importante para uma 
aproximação à cronologia do Casal do Outeiro. Des-
de K. Spindler que os bordos denteados têm sido 
referenciados como um dos fósseis directores do 
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denominado “grupo da Parede” (Spindler, 1976), 
usando como sítio epónimo a Parede, sítio com 
enormes lacunas de registo estratigráfico, agrupan-
do-se no referido grupo uma diversidade de sítios 
que possivelmente não são sincrónicos (cf. dis-
cussão em Gonçalves, 1995). Ainda que os bordos 
denteados não sejam exclusivos do Neolítico final, 
estando documentados no Neolítico antigo e até da 
Idade do Bronze, a tipologia de bordos denteados 
ou entalhados surge associada essencialmente a 
taças e a outras formas em povoados bem datados 
da transição 4º / 3º milénio na Península de Lisboa, 
nomeadamente em Leceia (Cardoso et al, 1996), 
Vale de Lobos (Valente, 2006) ou Serra das Éguas/  
Espargueira (Encarnação, 2010).
Uma leitura global sobre o conjunto artefactual pa-
rece indicar a inserção de Casal do Outeiro numa 
cronologia do 4º milénio, possivelmente correspon-
dendo à segunda metade, no Neolítico final. Numa 
leitura preliminar, consideram-se as presenças e as 
ausências dos materiais recolhidos até ao momento. 
Assim, não foi recolhido qualquer material de pedra 
lascada foliáceo (pontas de seta ou ovoides) e tam-
bém estão ausentes as típicas cerâmicas decoradas 
do 3º milénio (copos e taças caneladas, grupo folha 
de acácia ou campaniforme). A reduzida largura dos 
suportes alongados, a pedra polida, a cerâmica lisa 
e o bordo denteado podem corroborar a atribuição 
cronológica aqui preliminarmente efectuada.
Quanto à funcionalidade do sítio, a presença de 
elementos de pedra polida e elementos de foice, 
mesmo que num núcleo habitacional de menores 
dimensões, evidencia só por si a atribuição de um 
caracter mais permanente ao sítio, uma vez que,  
implicava a realização das actividades do quotidiano 
a que estes artefactos de associavam e a necessidade 
de utilização dos mesmos de forma recorrente. 
A análise da funcionalidade de Casal do Outeiro 
pode também estar relacionada com a debitagem do 
sílex, tal como sucedeu para o povoado do Neolíti-
co final do Carrascal (Cardoso, Sousa e André, 2015: 
159) onde se regista a presença de abundantes ves-
tígios de talhe local do sílex, num contexto misto 
de atelier e habitat semi-permanente. No Carrascal, 
as estruturas são escassas e a cultura material está 
esmagadoramente representada pelos materiais de 
talhe de sílex local (idem, ibidem).
Em contraste, nos povoados mais permanentes 
como Penedo do Lexim, Leceia e Vale de Lobos, as  
evidências de talhe local são mais circunscritas, 

evidenciando já a existência de uma mais complexa 
cadeia de obtenção de matéria-prima, com segmen-
tação espacial da cadeia operatória (Sousa, 2010). De 
forma similar ao que se passa no Carrascal, também 
no Casal do Outeiro existe uma maior predominân-
cia de lascas, sendo elas não retocadas, enquanto no 
Penedo do Lexim e Leceia, existe o predomínio claro 
de suportes alongados tipo lamela e lâmina (Cardo-
so, Sousa e André, 2015:164 e Sousa, 2010).

5. EM TORNO DO CASAL DO OUTEIRO:  
ALGUNS PONTOS NO MAPA  
E MUITOS VAZIOS

Na área envolvente ao Casal do Outeiro, o estudo do 
povoamento neolítico e calcolítico tem diferentes 
percursos de investigação. Em Mafra, na freguesia 
da Encarnação onde se situa este sítio são escas-
sos os sítios arqueológicos reportados em todas as 
cronologias, evidenciando de alguma forma, uma 
maior intensidade de investigações e de arqueolo-
gia preventiva no Sul do concelho (Sousa, 2010). Ao 
invés, em Torres Vedras, na bacia hidrográfica do 
Sizandro, a pesquisa arqueológica é muito intensa, 
desde as pesquisas de Manuel Heleno em jazidas 
do Paleolítico Superior (Zilhão, 1995) (Figura 6), às 
recolhas de Leonel Trindade (Trindade, Schubart 
e Sangmeister, 1965) e, naturalmente, as intensas 
pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Arqueoló-
gico Alemão a partir de 1964 (Sangmeister e Schu-
bart, 1981), partindo do Castro do Zambujal (Kunst, 
1987) mas sempre com uma perspectiva territorial  
(Kunst e Trindade, 1991).
A Norte na bacia hidrográfica do Sizandro são abun-
dantes os vestígios de ocupação pré-histórica. O vale 
do Sizandro apresenta essencialmente vestígios do 
3º milénio, muito provavelmente tendo como lugar 
central do Castro do Zambujal, que dista apenas 7 km 
do Casal do Outeiro. Na parte mais interior do vale 
do Sizandro concentram-se vários povoados calco-
líticos como Fórnea, Penedo ou Achada, mas neste 
caso a informação disponível é reduzida e antiga. 
As fases mais recuadas do Neolítico estão muito 
mal representadas em Torres Vedras (Dambeck et 
al, 2015; Zilhão, 2016), apenas reportadas pontual-
mente em Vale da Mata, Baío e Cova da Moura. A 
esse respeito, os estudos paleobotânicos desenvol-
vidos pela equipa dirigida por Michael Kunst, vie-
ram documentar a presença do cultivo de práticas 
agrícolas, com o desaparecimento do coberto vege-
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tal com carvalhos e o aparecimento de evidências de 
cultivo cerealífero a partir da segunda metade do 6º 
milénio (Dambeck et al, 2015: 392). A referida equi-
pa avança para fenómenos geoarqueológicos para 
explicar a ausência de povoamento neolítico, com a 
erosão do solo e deposições ulteriores de sedimen-
to, ocultando os contextos arqueológicos situados 
em áreas abertas ou em encosta (idem, ibidem). 
Também para o povoamento do Neolítico final se 
regista este vazio de informação que é aliás comum a 
toda a região do Oeste (Figura 5), com escassos indí-
cios nos níveis subjacentes dos povoados fortifica-
dos como sucede na Ota (Texugo, 2016). O Sizandro 
e o Oeste são assim marcados por uma escassez de 
povoamento neolítico (6º ao 4º milénio) que con-
trasta com o mundo funerário, nomeadamente as 
grutas naturais como a Cova da Moura ou o hipo-
geu do Cabeço da Arruda, que dista apenas 8km do  
Casal do Outeiro.
Face ao vazio arqueológico em torno do Casal do 
Outeiro, a presente equipa efectuou prospeções 
complementares na área envolvente, tendo sido de-
tectados outros sítios que poderão de forma directa 
ou indirecta estar relacionados com este núcleo. 
Assim, foram registados um conjunto de grutas e 
abrigos situados nas encostas calcárias da área de 
Marvão (Mafra), ao longo do vale da ribeira de Sa-
farujo a escassos 4,5 km do Casal do Outeiro. Os 
abrigos apresentam sedimentação mas na sua ge-
neralidade não registam qualquer material à super-
fície o que não invalida a presença antrópica antiga  
nestas cavidades.
Foram apenas recolhidas à superfície duas cerâmi-
cas manuais no Abrigo da Moita Longa, inserido 
numa bancada calcária com uma pala pétrea como 
tecto. No local existe bastante sedimento que se 
acumula praticamente até poucos centímetros do 
tecto da laje calcária onde foram identificadas cerâ-
micas (Fig. 9. ENC.057.01 e 02). Este abrigo insere-
-se numa área calcária com larga presença de grutas 
e abrigos que podem eventualmente, mediante tra-
balhos aprofundados, vir a fornecer novos dados 
que podem traduzir ocupação doméstica ou, mais 
provavelmente, funerária (Figura 4).
Na área envolvente aos abrigos de Marvão regista-
-se a presença de materiais que parecem indicar uma 
ocupação neolítica na área envolvente. Trata-se de 
materiais isolados, não sendo possível determinar 
se correspondem a sítios efectivos ou a materiais em 
posição secundária:

1. Na margem direita do Safarujo, a menos de 1km 
do Abrigo da Moita Longa, foram identificadas 
em Valongo de Baixo uma lasca retocada e uma 
lamela em sílex e um fragmento de cerâmica 
manual (Fig. 9. ENC.056.01 e 02); 

2. Registou -se a presença de outros materiais pré-
-históricos na Ameixoeira, tendo sido identi-
ficados vários elementos em sílex relacionados 
com as várias fases de debitagem do sílex (res-
tos de talhe, flancos de núcleo e núcleo), uten-
silagem (um furador) e fragmento de xisto, sem 
que tenha sido verificada a presença de cerâmi-
ca (Fig. 9. ENC.058.01 a 04). 

3. Na Arieira, foi identificado um pequeno núcleo 
em sílex (Fig. 9. ENC.055.01).;

4. Na Quinta dos Machados – Picanceira 2 foram 
também recolhidos materiais líticos, salientan-
do a presença de um bordo cerâmico brunido 
que remete para a presença de cronologias da 
Idade do Bronze (Fig. 9. ENC.059.01 a 03).

Casal do Outeiro não parece estar assim isolado, 
podendo antever-se uma rede de povoamento que 
apenas agora começa a ser identificada. A visibili-
dade dos contextos arqueológicos na Estremadura 
é muito difícil aliando-se a uma intensa ocupação 
antrópica e ao uso do solo. Assim, mesmo que redu-
zidos os materiais recolhidos, é de destacar a impor-
tância do povoamento agora identificado no Norte 
do concelho de Mafra.

5. CONCLUINDO. CASAL DO OUTEIRO  
E O POVOAMENTO DO NEOLÍTICO FINAL 
DAS PENÍNSULAS DE LISBOA E SETÚBAL

Nas Penínsulas de Lisboa e Setúbal, tal como na ge-
neralidade do Centro e Sul de Portugal, o conheci-
mento do povoamento neolítico centra-se nos iní-
cios (transição 6º/5º milénio) e na fase final prévia 
ao aparecimento das primeiras fortificações e da 
metalurgia do cobre (transição 4º/3º milénio). Sabe-
mos pouco dos momentos intermédios, no que se 
generalizou designar como Neolítico médio (Neves 
e Diniz, 2014; Silva e Soares, 2018), sendo provável 
que para sítios sem datações absolutas possa existir 
uma natural acumulação das classificações nos limi-
tes do balizamento cronológico.
Numa perspectiva diacrónica deve ser realçado que 
partir de meados do 3º quartel do 4º milénio se veri-
fica uma verdadeira “explosão” de sítios, povoados 
e necrópoles. Nesta fase, com a consolidação das 
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primeiras sociedades camponesas, parece registar-
-se um momento de viragem, possivelmente rela-
cionado com a intensificação das práticas agrícolas 
e pastoris. 
Este momento de aceleração do processo de consoli-
dação das sociedades camponesas está reflectido na 
Baixa Estremadura onde se regista um elevado nú-
mero de ocorrências de povoamento, especialmen-
te na região da actual área metropolitana de Lisboa. 
Toma-se como base de análise o inventário apresen-
tado em Sousa, 2016/2017 (tabela 2), devendo ape-
nas ser acrescentado o sítio do Paço (Delicado et al, 
no prelo) e o Casal do Outeiro.
É na região de Lisboa que se concentram 23 das 30 
ocorrências da Baixa Estremadura, estando actual-
mente inventariadas nos concelhos de Mafra (3), 
Sintra (8), Oeiras (4), Loures (3), Lisboa (3), Cascais 
(1), Odivelas (1), Amadora (4). Permanece por com-
preender o vazio a Norte, na zona Oeste. Para além 
das explicações geoarqueológicas atrás menciona-
das deve ser também realçada a diferente intensi-
dade de investigação das duas regiões e também das 
diferenças quanto à intensidade da arqueologia pre-
ventiva e do impacto no solo.
Entre os sítios de habitat integráveis no Neolítico 
final podemos individualizar dois grandes grupos: 
as ocupações subjacentes às fortificações calcolíticas 
(Penedo do Lexim, Ota, Leceia, Olelas, Paço e, de 
alguma forma, Travessa das Dores) e os povoados 
abertos, frequentemente com várias ocupações do 
Neolítico e depois Calcolítico com campaniforme 
inciso (Negrais, Casas Velhas, Serra das Éguas, Vila 
Pouca, Montes Claros, Parede). 
Para além das diferenças na biografia destes sítios, 
refira-se também as diferenças no tipo de implan-
tação, registando-se elevações com grande visibi-
lidade e controlo da paisagem (nomeadamente as 
pré-existências dos povoados fortificados) e áreas 
abertas sem preocupação defensiva, como é o caso 
do Casal do Outeiro. Do conjunto de povoados ac-
tualmente conhecidos para a Baixa Estremadura, 17 
relevam uma implantação em elevação, 11 em ver-
tente e 2 em área aplanada.
A implantação e a dispersão dos sítios integráveis no 
Neolítico final parece indicar a presença de um po-
voamento disseminado, possivelmente constituído 
por pequenos núcleos, por vezes localizando-se 
em área muito próxima, como sucede por exemplo 
em Oeiras (Leceia, Carrascal, Barotas) ou em Sintra 
(complexo de sítios de Negrais).

Sendo escassas as informações sobre a morfologia 
das estruturas de habitat e a funcionalidade dos sí-
tios, parece plausível avançar com uma hipótese de 
um padrão de povoamento multifacetado, onde se 
evidencia a pulverização do povoamento e a mul-
tiplicidade dos recursos explorados (Sousa, 2010). 
Na generalidade dos sítios, registam-se estruturas 
frustes, mas cita-se a complexidade das estruturas 
recentemente identificadas na Travessa das Dores, 
com fosso, fossas, estruturas de alvenaria (Neto et 
al, 2019) o que pode indicar uma maior complexi-
dade da morfologia de ocupação. No caso do Casal 
do Outeiro, apenas a realização de levantamento 
geofísicos e de ulteriores escavações poderá indi-
car o tipo de ocupação, mas a presença de um nú-
mero significativo de materiais à superfície pode 
indicar algum nível de perturbação resultante dos 
trabalhos agrícolas.
Deve ainda referir-se à existência de sítios especia-
lizados, como a exploração de sal da Ponta da Pas-
sadeira (Soares, 2013) ou o concheiro do Magoito 
(Soares, 2003), referindo-se ainda possíveis locais 
especializados na extração e processamento inicial 
do sílex, como Casas de Baixo (Zilhão, 1994). 
O número de sítios datados integráveis no chamado 
“Neolítico final” é ainda muito reduzido, limitando-
-se a sete habitats: Leceia, Carrascal, Penedo do Le-
xim, Lameiras, Vale de Lobos, Serra das Éguas e 
Parede. É especialmente importante o balizamento 
cronométrico de Leceia e Vale de Lobos. Em Leceia, 
a existência de um hiato de ocupação entre a ocu-
pação neolítica e o povoado fortificado permite uma 
boa definição dos parâmetros cronológicos, baliza-
dos entre 3510-2900 cal a.C. através de 7 datações 
(Cardoso e Soares, 1996). Vale de Lobos apesar do 
mau estado de conservação dos contextos, tem uma 
ocupação monofásica: as duas datações absolutas 
(Beta-220074 e Beta-220075), indicam um intervalo 
entre 3340 a 2820 cal a.C. (Valente, 2006). 
Temos mais sítios, mais datas e mais contextos es-
tudados, mas ainda não está claro o processo de 
aceleração registado no último quartel do 4º milé-
nio. Não sabemos ainda se a ocupação do Casal do 
Outeiro se restringe temporalmente a este interva-
lo, existindo algum arcaísmo que pode indicar fases 
mais antigas. A avaliar pelos materiais de superfície, 
o sítio terá sido abandonado no 3º milénio, mas essa 
será uma história em aberto, dependente de futuras 
novas pesquisas no Casal do Outeiro e no povoa-
mento pré-histórico regional.
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PEDRA LASCADA Nº

Matéria-prima

Termoclastos em quartzito 3

Seixo em quartzito 1

Núcleos

Núcleo de lascas em sílex 1

Material de preparação e reavivamento

Flanco de núcleo em sílex 6

Produtos de debitagem

Fragmento de lâmina em sílex 1

Fragmento de lâmina em quartzo translúcido 1

Lamela em sílex 1

Lasca cortical em sílex 2

Lasca em sílex 3

Lasca em quartzo leitoso 2

Restos de talhe

Restos de talhe em sílex 7

Utensílios 

Lâmina em sílex com lustre de cereal 1

Raspadeira em sílex 3

Furador em sílex 1

Denticulado sobre lasca 1

PEDRA AFEIÇOADA

Percutor em quartzito 1

CERÂMICA

Bordo denteado 1

Bordo 1

Fragmentos cerâmicos 15

PEDRA POLIDA

Fragmento de gume de enxó em rocha metamórfica 1

Talão de utensílio em anfibolito 1

Fragmento de utensílio em rocha metamórfica 1

TOTAL 55

Tabela 1 – Amostra de materiais arqueológicos recolhidos em contexto de superfície.
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Figura 1 – Localização do sítio do Casal do Outeiro (1) e restantes identificados nas imediações (2 – Ameixoeira; 3 – Quinta dos 
Machados Picanceira 2; 4 – Abrigo da Moita Longa e 5 – Valongo de Baixo) na Cartografia Militar nº 374 e 388, escala 1:25 000. 
Pormenor da dispersão de materiais arqueológicos representada pelo rectângulo a vermelho.
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Figura 2 – Localização do Casal do Outeiro nas camadas do Portlandiano (J5) na Cartografia Geológica de Portugal, carta 30-C 
e altimetria do terreno com localização do sítio (a preto) e Ribeira da Carregueira (a azul).
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Figura 3 – Aspecto do sítio arqueológico do Casal do Outeiro. 1: vista do topo da elevação para Oeste junto da ribeira da Car-
regueira; 2: vista para Norte da elevação (ao lado esquerdo) e do terreno onde foram detectados os materiais arqueológicos. 
3: vista sentido Nordeste, demonstrando ser um terreno de relevo suave encaixado entre elevações. 4: aspecto geral da área 
envolvente ao sítio arqueológico. 

Figura 4 – Vista geral e aproximada do Abrigo da Moita Longa localizado nas escarpas calcárias de Marvão (Mafra).
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Figura 5 – Sítios de habitat do Neolítico final na região de Lisboa. Base Cartográfica Maya Langley e Rui 
Boaventura.

Figura 6 – Sítios de habitat e sítios murados na área envolvente ao Casal do Outeiro. Base Cartográfica 
Maya Langley e Rui Boaventura.



870

Figura 7 – Indústria lítica do Casal do Outeiro. Desenhos de Paula Bívar de Sousa.
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Figura 8 – Indústria lítica, pedra polida e cerâmica do Casal do Outeiro. Desenhos de Paula Bívar de Sousa.
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Figura 9 – Materiais recolhidos nos sítios arqueológicos da Arieira (ENC.055), Valongo de Baixo (ENC.056), Ameixoeira 
(ENC.057 e Quinta dos Machados – Pincanceira 2 (ENC.059). Desenhos de Paula Bívar de Sousa.
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