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Publicar é preciso! 

Nos tempos que correm, vive-se em Portugal um

período de grande desinteresse pela Espeleologia,

tendo como reflexo a escassez de publicações da

especialidade. No entanto, é crescente o número de

novas associações, o que leva a crer que o problema

não reside no número de praticantes mas, sim, na sua

formação técnica.

Como consequência, as áreas cársicas portuguesas

encontram-se apenas parcialmente estudadas, deixan-

do transparecer a ideia que estas são de reduzidas

dimensões e sem grande interesse espeleológico, o

que não corresponde à verdade.

Prova disto foi o interesse manifestado no 13º

Congresso Internacional de Espeleologia - Brasília

2001, pelas três comunicações sobre património

espeleológico português apresentadas pela A.E.S.D.A.

A A.E.S.D.A. tem vindo a fazer um grande esforço no

sentido da divulgação e publicação dos seus trabalhos,

apesar das dificuldades com que se tem deparado,

com a consciência que estas são comuns a todas as

associações.

Deixamos, pois, o apelo a todos aqueles que partilham

a nossa paixão que explorem, estudem e não deixem

de publicar os trabalhos que realizam. Relembramos

aos que não têm meios de divulgação que é, com agra-

do, que o Trogle se encontra a vossa disposição.      

It is necessary to publish!

Now a day in Portugal the interest in speleology is very

limited and accordingly we can find a very low number of

publications regarding this area of studies.

Curiously there is an increase in the number of clubs

developing activities related to speleology and this lead us

to believe that the reason for this to happen is the techni-

cal formation of the individuals involved in these activities.

As result the caves in Portugal are only partially studied

and one can come to the conclusion that that caves are

of small dimension and without great speleological inter-

est, which is not true. To prove so, we may mention the

interest revealed by the three publications presented by

AESDA on the 13th Internacional Speleological Congress

2001 in Brasília.

AESDA has been doing a great effort to publish the con-

clusion of the work developed, despite all the teething

problems common to all clubs.

We would like to make an appeal to all the ones who

share the same passion to explore, study and to publish

and we point out that the magazine Trogle also publish

studies made by other clubs.

Editorial
Rui Fernando Luís
Presidente da Direcção
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Situadas na fronteira dos Concelhos de Torres Vedras e Lourinhã,

as Grutas da Maceira eram conhecidas, até à data, pela sua riqueza

arqueológica, sendo a sua importância espeleológica considerada

pouco significativa, visto o maior desenvolvimento conhecido não

ultrapassar 220 m.

Inicialmente exploradas pelo Espeleo Clube de Torres Vedras na

década de setenta do século XX, estas grutas apenas se revelaram

como um conjunto de pequenas cavidades, as quais nunca foram

alvo de estudo mais aprofundado até 1999, ano em que a

A.E.S.D.A. efectuou as primeiras investigações na área, dando iní-

cio aos trabalhos de prospecção e levantamento topográfico.

Desde cedo, nos apercebemos que aquelas grutas não podiam ser

interpretadas como fenómenos isolados mas, sim, como parte

integrante de um vasto complexo subterrâneo o que, ao fim de

treze desobstruções bem sucedidas, se veio a comprovar estar

correcto. Tendo sido feita a ligação de sete grutas e estando actual-

mente topografados 900m de galerias, o complexo do Cabeço da

Pedra do Sino, dada a sua extensão e características geomorfológi-

cas, revela-se, agora, de importância a nível nacional. 

Infelizmente, uma parte da gruta é conhecida e visitada regular-

mente por curiosos que por ignorância e falta de respeito, fazem

questão de assinalar a sua presença, deixando não só a sua assi-

natura nas paredes como lixo no chão. Mais grave ainda é quando,

para nosso espanto, algumas das ditas assinaturas são pretença de

associações ditas de "Defesa do Ambiente" supostamente consti-

tuídas por pessoas esclarecidas. 

Ainda no decorrer deste ano, a A.E.S.D.A. pretende levar a cabo

uma acção de sensibilização ambiental tendo como alvo as popu-

lações locais com vista a valorizar este património subterrâneo.

Maceira caves are located between Torres Vedras and Lourinhã coun-

cils. Until a few time ago they were only connected with the archaeo-

logical evidence, althow the speleological knowledge was unsignificant,

with only 220 mts extension knowned.

In the 70's Espeleo Clube de Torres Vedras explored this place and

showed only small caves. This site were focus of  A.E.S.D.A. study

since 1999, with prospection and surveying works.

When A.E.S.D.A. started this investigation it was obvious that the

caves had to be knowned as an subterranean complex unstead of sev-

eral isolated entrances. Were made 13 desobstructions making possi-

ble the connection between seven caves and an development complex

with 900 mts extension. 

At the moment the Cabeço Pedra do Sino complex is now an impor-

tant place of speleological study in Portugal, given it's extension and

the geomorphologic characteristics. 

Unfortunately, exist some kind of visitors with no speleological inten-

tions. These people are in a certain way dangerous for the preservation

of this interesting place, living garbage  all over the complex and

graphite's  on the walls as well. 

This problem assumes the major importance when some of these

graphite's are produced by members of environments defence associa-

tion, that should be enlighten.

A.E.S.D.A. will develop in the present year some activities with the

locals, in order to touch them about the importance of the subter-

ranean heritage.

Rui Mergulho
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Localização

O cabeço calcário (designado localmente por Cabeço

da Pedra do Sino), onde está instalada a Cova do

Texugo, localiza-se no distrito de Lisboa, junto ao limite

dos concelhos de Torres Vedras e da Lourinhã, encon-

trando-se, no entanto, dentro deste último, a SE da

aldeia de Ribamar e a NNE da aldeia da Maceira, distan-

do destas, em linha recta, cerca de 625 m e 1250 m,

respectivamente.

Junto à vertente este do Cabeço observa-se a Falha da

Lourinhã com direcção NNE-SSW.

O acesso é normalmente feito a partir da Maceira, ao

longo da margem da Ribeira de Ribamar, que desagua

no rio  Alcabrichel.

Location

The limy tophill (locally known by Cabeço da Pedra do

Sino) where the Texugo´s Cave is situated belongs to

the district of Lisbon and it is located close to the limits

of the municipalities of Torres Vedras and Lourinhã,

being positioned in this last one. To the SE we have the

village of Ribamar and to the NNE the village of the

Maceira. The cave is located at a distance of 625 m

from Ribamar and 1250 m from Maceira. 

The Lourinhã Fault is sited in the east side of the limy

area of Cabeço da Pedra do Sino in a NNE-SSW direc-

tion.

The access normally is made from Maceira, along side

one of the margins of the Ribamar stream, which flows,

towards the Alcabrichel River. 

Complexo Cársico da Maceira
Torres Vedras / Lourinhã
Karst Assemblage of Maceira 
Torres Vedras / Lourinhã
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Geologia e Geomorfologia 

da Região

A Cova do Texugo está inserida no topo da unidade

Calcários do Vimeiro (pertencente às Camadas de

Alcobaça) a qual aflora, desde Casais dos Netos, a

Norte, até próximo de Casais do Arneiro, a Sul. 

Segundo o corte de F. P. Teixeira Silva, 1989, a unidade é

constituída, da parte média-baixa para o topo, por cal-

cários por vezes fortemente bioclásticos (algas cal-

cárias), em geral com oncólitos e com grande abundân-

cia de macrorrestos, evoluindo o conjunto para calcários

mais compactos e mais pobres em fauna. A sedimen-

tação desta unidade, com uma espessura de cerca de

160 m, deu-se num ambiente francamente marinho, de

pouca profundidade e de fraca energia, ainda que bem

iluminado e oxigenado. Da base para o topo, foram

notadas oscilações nas características do ambiente mar-

inho (fenómenos de regressão e transgressão da água

do mar). Esta unidade está sobre um provável anticlinal

salífero (MANUPPELLA et al., 1999).

A idade da formação Calcários do Vimeiro é atribuída

ao Kimeridgiano Superior devido ao estudo micrográfi-

co do corte, realizado sob orientação de M. M.

Ramalho, que identificou a presença de Alveosepta jac-

cardi Schrodt, Campbelliella striata (Carozzi) e

Everticyclammina virguliana Koechlin (MANUPPELLA et

al., 1999).  

O afloramento, constituído pelos Calcários do Vimeiro,

rodeia um vale tifónico, onde se situa a Maceira, origina-

do pela extrusão das Margas de Dagorda, datadas do

Hetangiano, injectada na falha da Lourinhã.

Os vales tifónicos, segundo a definição do eminente

geólogo Paul Chauffat, são limitados por séries de falhas

e têm o fundo levantado através dos terrenos mais

recentes, e, em contacto com estes, em todo o seu

perímetro.

Estas áreas revestem-se geralmente de grande

importância pelas nascentes hidrominerais que nelas

brotam e pela presença de certos minerais, como gesso

e sal-gema, entre outros factores (P. G. ANACLETO,

1965).

Neste caso particular, o gesso aflora no núcleo do

diapiro da Maceira /Vimeiro (G. C. FRANÇA et al.,

1961) sem, no entanto, ser objecto de qualquer explo-

Geology and Geomorphology 

of the Region

The Texugo Cave is located in the top of the Limy unit of

Vimeiro (part of Layers of Alcobaça) which begins in

Casais dos Netos, and ends at the North going up to

Casais dos Arneiro, to the South. 

According to the cut of (F. P. TEIXEIRA SILVA, 1989), the

unit is constituted, from its lower middle part to the

top, by calcareous rocks strongly bioclasts (calcareous

algae), in general with oncoliths. The set develops

throughout more compact and more poor in fauna cal-

careous rocks. 

The sedimentation of this unit, with a thickness of about

160 m, was occurred in a frankly marine environment,

of little depth and weak energy, still well illuminated and

oxygenated.

From the base to the top it is possible to found varia-

tions in the features of the marine environment . This

unit is probable on a saliferous anticline (MANUPPELLA

et al., 1999). 

The age of the formation of Vimeiros limestone is recog-

nised to be from the Upper Kimmeridgian, due to the

micrographical study of the cut, carried out under M. M.

Ramalho orientation. It was possible to identify the

presence of Alveosepta jaccardi Schrodt, Campbelliella

striata (Carozzi) and Everticyclammina virguliana

Koechlin (MANUPPELLA et al., 1999). 

The Calcareous rocks of Vimeiro encircles a tifonic val-

ley, where Maceira is located, originated by the extru-

sion of Dagorda marls dated from the Hettangian,

injected in the Lourinhã fault.

The tifonic valleys, according to the definition of  Paul

Chauffat, are limited to a series of faults and have the

deep raised through more recent soils, and in contact

with these, in all its perimeter. 

These areas are generally of great importance for their

hidrominerals and for the presence of certain minerals,

as gypsum and mineral salt, amongst others factors (P.

G. ANACLETO, 1965).

In this case, the gypsum outcrops in the core of the

diapir of the Maceira / Vimeiro (G. C. FRANCE et al.,

1961) without, being subjected to any exploration. 

In this area there is commercial exploration of two

springs of mineral water in the Vimeiro Spa, situated in
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the valley of the river Alcabrichel. These springs are

located in the SE far end of the Hattangian outcrops,

called Rainha Santa Isabel and Fonte dos Frades (Saint

Isabel Queen and Monks Fountain). 

Rainha Santa Isabel waters emerge of calcareous rocks

while the ones from Fontes dos Frades arrive at the sur-

face in the contact fault between marls and calcareous

rocks.

Beyond the Fault of Lourinhã and the diapiric contact, it

is possible to observe on the map another set of trans-

versal faults.

They are the results of tectonic processes and of great

tensions, causing complete alteration in the original

position of the stratus. Thus, along outcrops side is pos-

sible to obtein  very different values for strike and dip.

The tophill where the Texugo Cave is located has stratus

with a dip of 15º NW. Its west slope is very abrupt,

being the highest point 65 m and the lowest one 35 m

on the east and 45 m on the west (at rivers levels which

bound the tophill).

The bottom of the valley interconnected to the west

slope resembles a small Canyon that would have been

formed by the river erosion.

It is possible to observe Lapias with rounded off edges at

the surface over the underground system, and in the

West valley it is visible the ceiling collapse of a cave

ração.

Existe exploração, sim, de águas minerais pelas Termas

do Vimeiro, situadas no vale do rio  Alcabrichel, efec-

tuando a captação de duas nascentes, junto ao extremo

SE do afloramento Hetangiano designadas por Rainha

Santa Isabel e Fonte dos Frades. As águas da primeira

emergem dos calcários enquanto que as da segunda

nascente chegam à superfície pela falha de contacto

entre as margas e os calcários. 

Para além da falha da Lourinhã e do contacto diapírico

observa-se, ainda, na carta um outro conjunto de falhas

transversais à direcção da primeira. São os resultados de

processos tectónicos e das fortes tensões a eles associ-

adas, provocando também uma completa alteração na

posição original dos estratos. Assim, ao longo do aflo-

ramento, podem medir-se direcções e pendores muito

diversos.

O cabeço onde está instalada a Cova do Texugo possui

estratos que inclinam cerca de 15o para NW .

A sua vertente oeste é muito abrupta e o desnível de

cotas da superfície do terreno, desde o seu ponto mais

alto até ao leito dos cursos de água que ladeiam o

cabeço é apreciável, pois, vai desde perto de 65 m até

cerca de 35 m a este e 45 m a oeste, respectivamente.

O fundo do vale associado à vertente oeste assemelha--

se a um pequeno Canyon que se terá formado pela

acção do rio. 

Existem lapiás de arestas arredondadas, à superfície, por

cima do sistema subterrâneo; e, no vale oeste, há uma

zona de abatimento do tecto de uma cavidade que

parece ajustar-se à definição de uma forma cársica

designada por Canhão Cársico.
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Espeleogénese 

e Descrição das Grutas

O complexo em estudo detém uma extensão total de,

aproximadamente, 900 m de galerias de média dificul-

dade de progressão, seguindo as orientações da frac-

turação (diaclases) do estracto cálcário em que se

insere. Estas orientações, quase perpendiculares, pro-

movem um rendilhado de galerias labirínticas proporcio-

nando uma exploração complexa, apenas conseguida

pelo suporte topográfico.

O sistema possui, na totalidade, onze entradas que se

subdividem em três zonas do cabeço em estudo. 

Na zona norte do Cabeço, encontra-se, a oeste, a Cova

do Urso, gruta que atravessa o Cabeço de oeste para

este, com galerias em forma oval/vertical com máxima

altura de 8 m, medianamente concrecionada, aumen-

tando para o seu interior e apresentando, com frequên-

cia, estalactites e estalagmites. Ao nível do solo, os

enchimentos de argila são frequentes na parte final da

gruta. Esta gruta tem apenas ligação com a Cova da

Chifruda, por intermédio de uma galeria muito estreita

(0,20 m) e alta (4 m). 

A Cova da Chifruda (zona norte) possui uma entrada

semi-vertical e, no seu interior, um poço de 4 m que

garante o acesso para a mesma cota da Cova do Urso.

No seu interior, verifica-se a existência de galerias

mestres (segundo as diaclases) e salas muito baixas, pos-

forming a small Canyon.

Speleogenesis 

and Cave Description

The complex in study has a total extension of approxi-

mately 900 m of galleries. These are of average difficulty

of progression and follow the orientation of the lime-

stone layer fracturation. The orientations, almost per-

pendicular, promote an extensive web of labyrinthic gal-

leries providing a complex exploration, only accom-

plished with surveying support.

The system possesses, in totality, eleven entrances sub-

divided in three zones of the hill under study. In the hill's

north zone, is the Cova do Urso (the Hollow of the

Bear). The cave crosses the hill in a west-east direction,

with galleries of vertical/joint form and maximum height

of 8 m. It has a medium precipitation and deposition of

calcite, which increases in its interior, emerging with fre-

quency stalactites and stalagmites. At ground level, the

clay deposits are frequent in the final part of the cave.

The cave has a single connection with Cova da Chifruda

through a narrow (0,20 m) and high (4 m) gallery.

The Cova da Chifruda (north zone), has a semi-vertical

entrance and, in its interior, a shaft of 4 m providing

access to the top level as the Cova do Urso. In the cave,

it is possible to verify the existence of main galleries

(following the main fracture systems) and of low and

ample rooms, with several clay deposits and areas with
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suindo ainda inúmeros depósitos de argila e zonas bas-

tante concrecionadas. Esta gruta, por sua vez, não apre-

senta qualquer ligação suficientemente ampla que per-

mita a passagem para o restante complexo (Cova do

Texugo e Pedra do Sino), apesar da próximidade (38 m)

e da idêntica disposição de galerias.

Na zona central, e viradas para oeste, estão presentes a

Cova da Presa e a Lapa do Meio. Estas duas grutas, de

pequena dimensão, representam antigas entradas para

todo o sistema, encontrando-se, neste momento,

obstruídas com argila consolidada de difícil desob-

strução. Ainda assim, observam-se as galerias mestres

orientadas para o interior do cabeço. Estas pequenas

entradas apresentam-se com um enchimento de argila

muito elevado ao nível do solo. Também na zona cen-

tral, mas a este, existe a Lapa da Pulga, uma das quatro

entradas, a este, para o sistema principal de galerias. A

Lapa da Pulga possui, em toda a sua extensão e ao nível

do solo, grandes quantidades de argila. A ligação para a

Cova do Texugo é conseguida por intermédio de uma

galeria com um desnível de 4 m, mas muito estreita

(0,30 m).  

Na zona sul do cabeço, encontra-se a parte mais impor-

tante (conhecida) deste sistema, com uma entrada a

Oeste (Cova do Texugo), quatro a Este (Pedra do Sino,

Lapa da Luz, Cova do Mongo e Lapa da  Pinha) e uma

entrada vertical no topo do cabeço (Pedra do Sino II).

Nesta zona, é iminente o elevado número de galerias

a large deposition of calcite. The cave does not present

any large enough connection that allows the passage to

the remaining complex (Cova do Texugo and Gruta da

Pedra do Sino), despite the proximity 38 m and the

identical arrangement of galleries.

In the central zone, and turned to the west, are the

Cova da Presa (the Hollow of the Prey) and the Lapa da

Meio (the Cave of the Middle). These two caves, of

small dimensions, represent old entrances to the system

and are obstructed with consolidated clay of difficult

removal. Nonetheless, the main galleries oriented to the

interior of the hill can be observed. These small

entrances have large clay deposits at ground level. Also

in the central zone, but to the east, exists the Lapa da

Pulga (the Cave of the Flea); one of the four entrances

to the east for the main system of galleries. The Lapa da

Pulga has, in all its extension and at ground level, large

amounts of clay. The connection with the Cova do

Texugo (the Cave of the Badger) is through a narrow

(0.30 m) gallery with a level change of 4 m.

In the south zone of the hill, it is found the most impor-

tant (known) part of the system, with an entrance to

the west (Cova do Texugo), four to the east (Pedro do

Sino, Lapa da Luz, Cova do Mongo and Lapa da Pinha)

and a vertical entrance in the top of the hill (Pedra do

Sino II). In this zone is well apparent the large number

of main galleries (high 6m of vertical/joint configura-

tion), successively intersecting each other through nar-

rower galleries of a smaller cross-section and height. It

is also possible to verify, on those same interceptions,

the existence of collapses of the ceiling. In these gal-

leries, it is rare to observe calcite deposits and the lime-

stone rock is regular and with marks of physical erosion.

Visualising the galleries cross-section, it can be evi-

denced that two distinct formation levels exist. At the

top, they meet with a higher frequency, varying from 3

m to 1.0 m, with an abrupt variation for the remaining

portion of the gallery, which is almost constant (averag-

ing approximatelly 0.5 m), funnelling a little towards the
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mestres (altura de 6 m e de configuração diaclase/verti-

cal), que se interceptam sucessivamente umas com as

outras, por intermédio de galerias de inferior secção,

mais estreitas e de menor altura, verificando-se a

existência de abatimentos nessas mesmas intercepções.

Nestas galerias, é raro observar-se concrecionamentos

do calcário, apresentando-se uniforme e com marcas de

erosão física. Visualizando agora a secção destas, pode-se

cons-tatar que existem dois níveis distintos de formação;

no topo, encontram-se com frequência mais largas, var-

iando de 3 m a 1 m, com uma variação brusca para o

resto da galeria, que se mantem praticamente constante

(aprx. 0,50 m), afunilando um pouco para a base. Este

tipo se secção está directamente ligado com a velocidade

de formação das galerias, muito lento no início, aumen-

tando para a base. A existência de zonas com preenchi-

mento de argilas também é visível no sistema, que

advém da subida e descida do nível freático, ou seja, este

variou a sua cota ao longo do tempo, permanecendo

longos períodos no início, decrescendo para o final.

Conclusão

Dada a configuração das galerias que compõem o sis-

tema e este estar situado entre duas linhas de água,

somos levados a crer que se formou, inicialmente, devi-

do à variação do nível freático associada à escava-ção do

leito da ribeira de Ribamar (Shalow Phreatic or Water

Table Theories - Swinnerton, 1932). Tal fenómeno acon-

teceu num período em que a linha de água que passa a

este se encontrava a uma cota bem mais elevada do que

actualmente. Posteriormente, com a acentuação do

desnível da linha de água a este, deu-se o alargamento

de algumas galerias por acção mecânica, provocada por

águas correntes. Pensamos, também, que a grande acu-

mulação de sedimentos, que se verifica ao longo de

quase todo o complexo, ocorreu num espaço de tempo

bastante curto (última camada muito espessa e

homogénea), possivelmente devido à utilização agrícola

dos terrenos, a norte.

base. This type of cross-section, is directly connected on

with the speed of formation of the galleries, very slow in

the early stage and increasing near to the base. The

existence of zones with clay deposits is also visible in

the system, originating from the rise and fall of the

water level

Conclusion

Given the pattern of the galleries that compose the sys-

tem and because it is situated between two water

courses, we are led to believe that it was initially creat-

ed due to the variation of the water level associated to

the excavation of the stream bed of the Ribamar stream

(Shalow Preatic or Water Table Theories -  iniciated by

Swinnerton, 1932). This happened in a period when the

watercourse at east was found in a superior level when

compared with the level at the present time.  Later,

with the increasing change of level of the watercourse at

east, the widening by mechanical action of moving water

occurred on some galleries. We also believe that the

great accumulation of sediments that is verifiable

throughout almost all the complex, took place in a suffi-

ciently short time period (last homogeneous and very

thick layer), possibly due to agricultural use of the land

to the north.
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O presente trabalho congrega a informação arqueo-

lógica disponível referente às grutas naturais da área

cársica da Maceira (Torres Vedras) e Ribamar

(Lourinhã) em Portugal. Estas têm sido alvo de estudo

arqueológico desde o século XIX.

Algumas das cavidades sofreram escavações que reve-

laram importante espólio faunístico do Plistocénico e

evidências de utilização antrópica.

As escavações de Nery Delgado nas Grutas Gémeas

em 1879 permitiram recuperar materiais da Idade do

Bronze Final. Os trabalhos ocorridos na Lapa do

Cabeço da Rainha, trouxeram ao conhecimento níveis

com restos de hienas e vestígios de uma pontual activi-

dade humana.

O interesse proporcionado pelas grutas da Maceira

levou a que se procedesse em 1946 à classificação de

duas destas como monumentos nacionais (IIP, Dec. N.º

35 817, DG 187 de 20 Agosto 1946). A primeira, con-

hecida por Gruta do Cabeço da Rainha, na margem

Este do Rio Alcabrichel e a outra na margem oposta,

quase em frente à primeira. A localização da segunda

cavidade é pouco precisa e carece de designação 

no processo de classificação. No entanto, é certo

tratar-se da cavidade designada neste trabalho por

This paper gathers published archaeological information

concerning the natural caves from the karstic area of

Maceira (Torres Vedras) and Ribamar (Lourinhã) in

Portugal. Archaeologists have studied these since the

XIXth century. A few caves were excavated, revealing

important Pleistocene fauna and, at least two of them,

had ancient human occupation. The Twin Caves (Grutas

Gémeas) excavation in 1879 by Nery Delgado, showed

mostly Upper Bronze Age material and Lapa do Cabeço

da Rainha cave brought to knowledge a layer with hye-

nas remains, just under the vestiges of an ephemeral

Solutrian human activity.

The importance of Maceira’s caves led to the classifica-

tion, in 1946, of two among them as National Monument

(IIP, Dec. Nº. 35 817, DG 187 of August 20, 1946). The

first one, known as, Gruta do Cabeço da Raínha (Queen's

Cave), is positioned at Alcabrichel´s right side, and the

other one, at the opposite margin, almost in front of the

first. The second cave positioning is inaccurate and lacks

designation in the classification documents. Nevertheless,

it refers certainly to the pair of holes named here as

Grutas Gémeas (Twin Caves), attending to their location,

and also, because they contained important final Bronze

Age remains.

Complexo Cársico da Maceira
Torres Vedras / Lourinhã
Karst Assemblage of Maceira 
Torres Vedras / Lourinhã

Grutas 
Arqueológicas 
da Maceira
Archaeological Caves of Maceira

Frederico Tátá Regala
Esmeralda Gomes
Fotografias / Photos - Rui Mergulho, Frederico Regala



Grutas Gémeas, não só por se integrar perfeitamente

no local indicado, mas também porque dela foi extraí-

do significativo espólio da Idade do Bronze Final.

O registo arqueológico obtido nestas grutas tem evi-

denciado a sua utilização pelo homem e outros animais

desde o Plistocénico Superior, prolongando-se em

diferentes episódios pelo Holocénico até à actualidade,

tendo em conta que uma das grutas, a Cova do

Sapateiro, foi habitada no século XIX por António

Sapateiro, um indivíduo idiossincrático cuja profissão

deu o nome à cavidade e que ficou na memória das

populações mais próximas, sendo ainda vivo por altura

das intervenções arqueológicas no local por Nery

Delgado, em 1879 (Zbyszewski & Viana 1949:118;

Anacleto 1959).

P. Garcia Anacleto, num texto publicado na Grande

Enciclopédia Portuguesa, refere o seguinte: "Na

freguesia, cerca do sítio da Maceira existe uma gruta,

onde no séc. XIX se encontraram diversos objectos

de sílex (como raspadores, estiletes, facas, etc.),

segundo o informe dado do local ao abade de Miragaia

(1886)."

Mais adiante é possível ler:  "No sítio da Maceira, em

cuja área se encontram as termas, existem grutas onde

foram encontrados instrumentos de sílex - raspadores,

facas e até ossos fossilizados, muitos dos quais foram

recolhidos pelo médico Dr. Justino Freire que exerceu

clínica no concelho."

Na Maceira, está também identificado um povoado

Neo-calcolítico, do qual apenas se conhece a localiza-

ção (Spindler & Trindade 1970, est. IV).

The archaeological record obtained in these caves

showed their use by man and other animals since upper

Pleistocene, throughout Holocene in different occur-

rences until our days. In fact, one of the caves, Cova do

Sapateiro (Shoemaker cave), was inhabited by António

Sapateiro, a idiosyncratic individual who's job gave name

to the cavern, remaining in the local popular memory.

This man still existed by the time that Nery Delgado

surveyed the area in 1879 (Zbyszewski & Viana

1949:118; Anacleto 1959).

P. Garcia Anacleto, published a text in the Grande

Enciclopédia Portuguesa (Great Portuguese encyclopae-

dia) referring the following: "Near Maceira's civil parish

exists a cave where, in the XIXth century, were found

several silex objects (like scrapers, stylets, knifes, etc.),

according to the information given by Miragaia's abbot

(1886)." Onwards, it reads: "In Maceira, where the spa

facilities exists, there are caves in which silex tools were

found - scrapers, knifes and even fossilized bones, many

of which were collected by Dr. Justino Freire who prac-

ticed clinical medicine in that Council."

In Maceira was also identified a Copper Age settlement,

but only the location is known.

Those scant reports vaguely demonstrate the area's

archaeological potential, though, it matters mostly to

point out the scientific published research based on
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Estes exíguos testemunhos demonstram, vagamente, a

potencialidade arqueológica do local, no entanto,

importa realmente salientar os trabalhos de natureza

científica publicados, resultado de escavações efectu-

adas com carácter metodológico.

Grutas gémeas

A investigação arqueológica nas grutas da Maceira

remonta aos finais do séc. XIX por obra do ilustre

Geólogo e Arqueólogo, Nery Delgado (1835-1908),

que procedeu a intervenções na já referida Cova do

Sapateiro e em duas grutas gémeas situadas a meia

encosta na vertente oeste, sobranceira ao Rio

Alcabrichel. Foi apenas na zona vestibular da gruta

gémea ocidental que surgiu espólio arqueológico re-

levante. Delgado refere nos cadernos de campo, a 6

de Outubro de 1879, a existência de ossos de animais,

um único fragmento de faca de sílex, seixos quartzosos

com evidências de utilização, um fragmento de placa

de cobre decorada e cerâmica. Por fim, menciona a

existência de um sílex em níveis de grés grosseiro, à

profundidade de 1 metro.

Da gruta oriental foram extraídos "alguns ossos petrifi-

cados e muito rolados, certamente restos de animais

de época quaternária", inclusos no enchimento con-

glomerático da cavidade (Zbyszewski & Viana

1949:117).

G. Zbyszewski e A. Viana (1949) publicaram as ano-

tações de Nery Delgado seguidas de uma listagem

descritiva do espólio existente no Museu dos, então,

Serviços Geológicos de Portugal, coligido na referida

methodical excavations.

Grutas Gémeas (Twin Caves)

Archaeological investigation in Maceira's caves dates

back to the last quarter of the XIXth century, due to the

work of illustrious Geologist and Archaeologist, Nery

Delgado (1835-1908), who excavated the mentioned

Cova do Sapateiro and also two twin caves on mid slope

of the west hill side, leaning over Alcabrichel river. Only

in the vestibular area of the occidental twin cave

appeared relevant archaeological vestiges. Delgado

describes, in his field notebook, on the 6th day of

October, 1879, the presence of animal bones, one single

flint knife fragment, quartzitic pebbles with use marks,

part of a decorated copper plate and pottery. By the

end, he refers to a silex splinter, one meter deep in the

coarse sandstone level.

From the eastern cave he extracted "some petrified and

very rolled bones, certainly the remains of quaternary

animals", within the cave's conglomeratic deposits

(Zbyszewski & Viana 1949:117).

G. Zbyszewski and A. Viana (1949) published Delgado's

notes complemented with a descriptive list of the

archaeological objects kept in Serviços Geológicos de

Portugal (Portuguese Geological Services), taken from

that cave, under the reference: "Castle's hill top most

occidental Cave - 200 meters to W from the saint

spring balneary".

The referred authors ascribe to Palaeolithic ages, two

quartzite splinters, a residual one, and the other one

atypical, suggesting cautiously that it might be from

Final "Taiacienne". The assemblage, named post-palae-

Grutas Gémeas
Twin Caves
Topografia por Rui Luís - 2001
escala original / original scale: 1/100

alçado

planta

cortes
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cavidade, sob a indicação: "Gruta mais ocidental do

Cabeço do Castelo - 200m a W. do balneário das

águas santas".

Os autores remetem para a época paleolítica duas las-

cas de quartzito, uma residual e a outra atípica com

indícios de utilização, que sugerem reservadamente

pertencer ao Taiacense Final. O conjunto de-signado

por série post-paleolítica inclui dois elementos em sílex

e fragmentos de mó e de percutores.

Da indústria óssea, apenas foi observada uma lasca de

osso com polimento num dos extremos em forma de

estilete.

Foram descritos alguns pequenos elementos esfe-

roidais de cobre e uma porção de chapa de cobre dec-

orada com alinhamentos de pequenos círculos pontua-

dos no centro e faixas de linhas paralelas incisas.

Delgado admite que este pequeno fragmento pode ter

pertencido à placa ornamental de uma arma ou de um

cinturão. Segundo uma informação de O. Da Veiga

Ferreira a Cunha Serrão (1959:351), teria pertencido a

um capacete céltico. No entanto, não chegou ao nosso

conhecimento argumentação que permita estabelecer,

inequivocamente, qualquer destas atribuições.

O espólio mais significativo é representado pelo con-

junto cerâmico, no qual estão presentes diversos frag-

mentos, alguns com decoração, podendo observar-se

as formas, carenada, em calote esférica e semi-esféri-

ca. Um dos fragmentos apresenta uma saliência mami-

lar no bordo.

No que se refere à cerâmica decorada, podem obser-

var-se dois tipos de técnica decorativa: a incisa e os

ornatos brunidos.

Os fragmentos de maior interesse são os que possuem

decoração brunida, sendo dois do bordo de uma taça

de carena alta, com desenho em espinha (fig. 1a), e um

conjunto de fragmentos de vaso que permitem distin-

guir, na superfície decorada, uma forma triangular com

faixas adoçadas, preenchidas com linhas paralelas (fig.

1b). Este tipo decorativo tem estreitas afinidades com

o de exemplares recolhidos na Lapa do Fumo, em

Sesimbra (Serrão 1959). Embora existam materiais do

Calcolítico Pleno da Estremadura (Manuppella et al

1999), a maioria do espólio, de características argáric-

as, pertence, segundo Santa Olalla, ao Bronze

Mediterrânico I (Zbyszewski & Viana 1949:124).

olithic set, includes two silex fragments and parts of

grindstone and percussion stone.

From the bone artefacts, only a splinter was observed,

showing a polished extremity forming a stylet.

Some small copper spherical bits were referred, as well

as part of a copper plate, with lining small circles punc-

tuated in the centre and bands of incised parallel lines.

Delgado, suggests that this little fragment may have

been part of an ornamental plate of a weapon or a belt

buckle. According to a information given by O. da Veiga

Ferreira to Cunha Serrão (1959:351), it could be the

fragment of a Celtic helmet. However, no substantiated

argumentation was brought, to allow us an unequivocal

conclusion.

Pottery fragments are the most meaningful remains

found. The assemblage includes several elements of cari-

nal, spherical and semi-spherical vases, some with orna-

mental drawings. One of those, exhibits a mamillary

prominence in the lip.

Concerning ornamented ceramics, there are two types of

decoration present: incision and burnished patterns.

The most interesting fragments are those with burnished

drawings, two of which, from a carinal goblet lip, have a

fish spine figure (fig. 1a), and the other fragments, from

a vessel, have their surface decorated with a triangular

shape and close stripes filled with parallel lines (fig. 1b).

This pictorial pattern and technique has close similari-

ties with others collected in Lapa do Fumo (Smoke

Cave), Sesimbra (Serrão, 1959).

Although there are some Copper Age materials

(Manupella et al, 1999), the assemblage is mostly of

"argaric" type, dating back to Mediterranean Bronze I

(Zbyszewski & Viana 1949:124).

H. Schubart (1971), published a typological survey on

the final Bronze Age from South and West Iberia, posi-

tioning Vimeiro's burnished pottery in lower Tajo's group,

allegedly older then the lower Guadiana's group, fitting

figura 1a

figura 1b
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H. Schubart (1971) publicou um estudo tipológico

sobre as cerâmicas do Bronze Final do Sul e Oeste

peninsulares, no qual enquadra as cerâmicas com dec-

oração brunida do Vimeiro, no grupo do Baixo Tejo,

que considera mais antigo por comparação com o

grupo do Baixo Guadalquivir, inserindo-se nos princí-

pios do 1º milénio a.C. Em rigor, com base em tão

escassas características tipológicas como é o caso e

perante trabalhos mais recentes, é talvez difícil definir

se estes materiais representam um “fácies” cultural

dentro do Bronze Final (Cardoso et al 1986). De qual-

quer modo, é possível conotar estas cerâmicas com o

Período Orientalizante Antigo em que se processam

os primeiros contactos com colonos 

oriundos do Mediterrâneo Oriental e que se prolonga

até ao séc. VIII a.C.

Juntamente com o espólio já discriminado, são referi-

dos diversos elementos osteológicos humanos, muito

fragmentados, e de fauna. Identificaram-se restos

ósseos de bovídeos, suídeos, equídeos, cervídeos,

canídeos, lagomorfos, fragmentos de carapaça de

quelónio e conchas de Cardium Edule. Conforme rev-

ela Delgado, não é possível asseverar que os restos

faunísticos pertençam a época pré-histórica, dado que

foram retirados da capa superficial de terra solta. Seria

necessário recorrer aos métodos de datação absoluta

para obter conclusões a este respeito.

O referido espólio encontra-se depositado no Museu

do Instituto Geológico e Mineiro.

Lapa da Rainha

Esta foi a cavidade que sofreu maior número de inter-

venções arqueológicas e forneceu o mais importante

conjunto de elementos para o estudo da pré-história

na região em foco. A sua entrada original, de pequenas

dimensões, está voltada para a oficina de engarrafa-

mento das Águas do Vimeiro; a actual entrada principal

Lapa da Rainha
Queen’s Cave
Topografia por Rui Luís / Rui Mergulho - 1998

alçado

planta

cortes

in the beginnings of the first millennium a. C.. To be pre-

cise, with bases on such scarce typological attributes

and attending to more actualised studies, it is perhaps

difficult to establish for those materials a cultural fácies

within Bonze Age (Cardoso et al, 1986). Any way, it is

possible to relate those ceramics with the ancient orien-

talizing age, by the time when the first contacts with

oriental Mediterranean foreigners occurred, which

extends to the VIII century a. C.

Together with the described remains, there is also refer-

ence to very fragmented human osteological parts and

fauna. There were identified bones of bovidae, suidae,

equidae, canidae and rabbits; turtle's dorsal plate frag-

ments, Cardium edule shells. As reported by Delgado,

it's not possible to assure that those faunal remains are

prehistoric because they where found in the loose super-

ficial sediment layer. Absolute dating methods would be

required to achieve former conclusions on this matter.

The described remains are kept in the museum of the

Instituto Geológico e Mineiro (Mining and Geological

Institution).

Lapa da Rainha (Queen's Cave)

This is the cave with more archaeological work done,

providing the most important data pack for the studies

on local prehistory. It's small original entrance disen-

bogues in the direction of Vimeiro's water bottling work-

shop, the actual entrance resulted from a quarry probing
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resultou de um tiro de pedreira que destruiu a parede

lateral da sala final. Uma vez posta a descoberto, esta

sala foi alvo da indesejada acção de curiosos (Salvado

1969).

O primeiro investigador a realizar trabalhos no local,

foi, provavelmente, o Prof. Manuel Heleno. Segundo

Saavedra Machado (1964:149), a Gruta do Cabeço da

Rainha ou dos Banhos, em Torres Vedras, terá sido

objecto de investigações em 1949 por parte do então

Director do Museu Etnológico do Dr. Leite de

Vasconcelos. Efectivamente, no Museu Nacional de

Arqueologia foram observados alguns sílices e um

dente de hiena das cavernas, reputados a esta jazida.

Porém, não existe notícia dos resultados desse traba-

lho. O arqueólogo torriense Leonel Trindade também

por lá esteve e recolheu alguns dentes de animais nos

despojos de anteriores escavações (Almeida et al

1970).

Em Maio de 1968, realizou-se a primeira campanha

arqueológica metódica, executada por M. Farinha dos

Santos, O. Da Veiga Ferreira e Jean Roche (Anacleto

1968), seguindo-se uma segunda campanha no ano

seguinte (Salvado 1969). Estes trabalhos trouxeram à

luz do conhecimento seis assentamentos estratigráficos

sobre o embasamento calcário da cavidade. A base do

enchimento (n.º VI da sequência estratigráfica), corre-

sponde a um nível de terraço fluvial, correlacionável

com outros exteriores à gruta. O estrato n.º V, com

elementos faunísticos, não mostra vestígios de pre-

sença humana. Os estratos III e IV evidenciam ocu-

pação humana com "indústrias paleolíticas e vestígios

de lareiras ou fundos de habitação" (Almeida et al

1970:277).

Os autores atribuíram a indústria à passagem do

that destroyed the lateral wall of the final room. Once

exposed, this cave was under the unfortunate actions of

curious people (Salvado, 1969).

The first investigator who performed archaeological

actions there, was probably Prof. Manuel Heleno.

According to Saavedra Machado (1964:149), Cabeço da

Rainha cave or Gruta dos banhos (bath cave) in Torres

Vedras, was the object of investigation in 1949 by the

Director of Dr. Leite de Vasconcelos Ethnologic Museum.

Actually, in Museu Nacional de Arqueologia (National

Archaeology Museum), were observed some silex splints

and a cave hyena tooth, allegedly from that archaeologi-

cal site. However, there is no report on that work's

results. Torres Vedras Archaeologist Leonel Trindade, has

been there collecting some animal teeth in the waste

soil left by previous digging works (Almeida et al, 1970).

The first methodical archaeological campaign was car-

ried out in May 1968 by M. Farinha dos Santos, O. da

Veiga Ferreira and Jean Roche (Anacleto, 1968), fol-

lowed by a second campaign the year after (Salvado,

1969). Those works brought to knowledge 6 stratigraph-

ic layers over the limestone basis of the cave. Deposit's

bottom (number VI on the stratigraphic sequence) is the

fluvial deposition platform level, correlated with others

in the exterior. Layer number V, with faunal remains,

doesn't show human vestiges. Layers III and IV exhibit

human action with "Palaeolithic artefacts and fireplaces

or habitation ground" (Almeida et al, 1970:277).

The authors insert the artefacts in the transition of the

later Mousterian to lower Aurignacian. However, the

short artefact assemblage would not allow us to safely

establish their the cultural context. Therefore, O. da

Veiga Ferreira (1975:20) admits the attribution to

"upper Palaeolithic, probably Aurignacian, Zbyszewski et



Mustierense Superior ao Aurinhacense Inferior. No

entanto, o reduzido conjunto de artefactos não permi-

tia estabelecer seguramente qual o horizonte cultural a

que estavam filiados. Assim, O. Da Veiga Ferreira

(1975:20) admite uma atribuição ao "Paleolítico superi-

or, provavelmente ao Aurinhacense", hipótese corrob-

orada por Zbyszewsky et al (1980/81). O assunto só

ficou encerrado devido a uma sondagem feita no local

por Marks e Zilhão, da qual resultou uma ponta de

face plana típica que permitiu conotar a ocupação

humana da gruta com o Solutrense (Zilhão 1987:41;

1997:839).

Foram feitas datações por rádiocarbono no 

ICN-LNETI, por iniciativa do Centro de Estratigrafia e

Paleobiologia da Universidade Nova de Lisboa, com os

seguintes resultados segundo Cardoso (1993:85):

- ICEN 789 (CII-4) -25.580+1.820-1490 BP

- ICEN 790 (CII-5) -20.300(330 BP.

J. L. Cardoso refere que "CII-4 e CII-5 correspondem

a amostras colhidas ao longo do corte II sem indi-

cações mais pormenorizadas. 

De entre os objectos que demonstraram actividade

humana, é de salientar a existência de uma raspadeira

sobre lasca, uma lâmina retocada e uma excepcional

lasca núcleo em sílex zonado de invulgares dimensões,

com 22,5 cm de comprimento por 17 cm de largura e

uma espessura de 6,5 cm, que mereceu exclusividade

numa notícia elobarada por Penalva & Ferreira (1979).

Entre os restos faunísticos trabalhados pelo homem

contam-se, conchas de Littorina obtusata perfuradas,

falanges de suídeo perfuradas e um dente de cervídeo

perfurado e trabalhado em pérola (Penalva & Ferreira

1979:266-267).

O espólio osteológico humano é escasso. Apenas

foram identificados três dentes incisivos inferiores de

adulto e a parte distal de um úmero (Anacleto 1968).

Outro importante registo, oriundo desta gruta, é con-

al (1980/81) corroborate this hypothesis. The subject

was solved only after the excavation made by Marks and

Zilhão, that revealed a tipical blade that allowed to cor-

relate the cave's human occupation to the Solutrean

period Zilhão, 1987:41; 1997:839). 

Radiocarbon dating was made in ICN-LNETI by initiative

of Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da

Universidade Nova de Lisboa (Paleobiolgy and

Stratigraphy Center), with the following results Cardoso

(1993:85):

- ICEN 789 (CII-4) -25.580+1.820-1490 BP

- ICEN 790 (CII-5) -20.300±330 BP

J. L. Cardoso notes that "CII-4 and CII-5 are samples

collected along cut II with no further details. 

Among the objects evidencing human activities, deserves

reference, a splinter scraper, a retouched blade and an

exceptional nucleus splinter of zoned silex with uncom-

mon dimensions: 22,5 cm long, 17 cm width an 6,5 cm

thick, was the subject of a monographic note (Penalva &

Ferreira, 1979).

Within the faunal remains worked by man, there are

pierced Littorina obtusata shells, suídae Phalanxes and a

deer's tooth also pearl shaped (Penalva & Ferreira,

1979:266-267).

Human osteological elements are rare. Only 3 adult

inferior teeth and the distal part of an humerus were

identified (Anacleto, 1968).

Another important data source brought from that cave is

the faunal vestiges. It was possible to identify the follow-

ing species:

Dicerorhinus hemitoechus (Falconer) - rhinoceros, Ursus

arctos L. - grizzly bear, Panthera pardus L. - leopard,

Linx pardina spelaea (Boule) - lynx, Felis sylvestris

Schreber - wild-cat, Bos primigenius Bojanus - aurochs,

Equus caballus L. - horse, Canis lupus L. - grey wolf,

Cervus elaphus L. -red deer, Capreolus capreolus L. - roe

deer, Vulpes vulpes (L.) - red fox, Meles meles L. - badg-
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stituído pela fauna. Foi possível identificar as seguintes

espécies:

Dicerorhinus hemitoechus (Falconer) - rinoceronte,

Ursus arctos L. - urso pardo, Panthera pardus L. - leo-

pardo, Linx pardina spelaea (Boule) - lince, Felis

sylvestris Schreber - gato-bravo, Bos primigenius Bojanus

- auroque, Equus caballus L. - cavalo, Canis lupus L. -

lobo, Cervus elaphus L. - veado, Capreolus capreolus L. -

corço, Vulpes vulpes (L.) - raposa, Meles meles L. - tex-

ugo,  Sus scrofa L. - javali, Lepus timidus L. - lebre,

Oryctolagus cuniculus L. - coelho, Arvicola amphibius

Desm. - rato-de-água, Mus sp. - rato, Vespertilio muri-

nus L. - morcego-bicolor, Miothis sp. - morcego,

Rhinolophus ferrumequinum L. - morcego-grande-de-

ferradura, Pyrrhocorax Pyrrhocorax (L.)* - gralha-de-

bico-vermelho, Corvus monedula L. - gralha-de-nuca-

cinzenta, Athene noctua L. - mocho-galego, Pica rustica

Scop. - Pêga, Lacerta ocellata - lagarto ocelado, Rana sp.

- rã, Patella coerulea L. - lapa,  Littorina obtusata L. -

litorina, Cardium edule L. - berbigão, Tapes decussata L.

- amêijoa, Glycimeris glycimeris L. - castanholas, Mytilus

galloprovincialis Lam. - mexilhão e Helix sp. - caracol.

Algumas designações taxonómicas constantes nesta

listagem não coincidem com as da lista original

(Almeida et al 1970), pois resultam de uma actualiza-

ção feita com base em trabalhos posteriores, sendo de

salientar a listagem mais completa publicada pelo

abade Jean Roche (1971,1972) e principalmente o

magnífico trabalho referente aos grandes mamíferos

do Plistocénico Superior de Portugal do Doutor João

Luís Cardoso (1993). Este trabalho permitiu actualizar

algumas designações específicas e rectificar a classifi-

cação do dente decidual de rinoceronte reco-lhido

er,  Sus scrofa L. - Wild boar, Lepus timidus L. - hare,

Oryctolagus cuniculus L. - rabbit, Arvicola amphibius

Desm. - water-vole, Mus sp. - mouse, Vespertilio muri-

nus L. - parti-coloured bat, Miothis sp. - bat,

Rhinolophus ferrum-equinum L. - greater-horseshoe bat,

Pyrrhocorax Pyrrhocorax (L.)* - alpine chough, Corvus

monedula L. - Jackdaw, Athene noctua L. - little owl,

Pica rustica Scop. - magpie, Lacerta ocellata - lizard,

Rana sp. - frog, Patella coerulea L. - limpet,  Littorina

obtusata L. - Intertidal snail, Cardium edule L. - cockle,

Tapes decussata L. - cockle, Glycimeris glycimeris L. -

clam, Mytilus galloprovincialis Lam. - Mussel, Helix sp. -

snail.

Some taxonomical designations listed here do not match

those of the original list (Almeida et al 1970), because

they derive from an actualisation obtained with basis on

later editions, mainly, the more comprehensive one pub-

lished by abbot Jean Roche (1971, 1972) and most of

all the excellent research concerning the Portuguese

upper Pleistocene large mammals by João Luís Cardoso

(1993). This work allowed to update some specific des-

ignations and rectify the classification of the rhino's milk

tooth recovered in that cave - fig. 2.

According to Cardoso (1993:528), this faunal assem-

blage indicates generically a humid and temperate cli-

mate, at a period in which the littoral platform was

wider with large areas of herbaceous covering favourable

for large herbivorous animals like aurochs, and also for-

est areas more suitable to animals such as the deer, the

roe deer and the lynx.

The remains collected in this cave are deposited in

Museu do Instituto Geológico e Mineiro, and in Centro

de Estratigrafia e Paleobiologia da Universidade Nova de

Lisboa.

* Exemplar atribuído por ROCHE (1972) a Pyrrhocorax alpinus
Koch, pode realmente ser de Pyrrhocorax graculus L. (TYRBERG
1998:578) ou Pyrrhocorax Pyrrhocorax (L.) segundo MOURER-
CHAUVIRÉ & ANTUNES (2000:142).

* Specimen identified by ROCHE (1972) as Pyrrhocorax alpinus
Koch, may in fact be Pyrrhocorax graculus L. (TYRBERG 1998:578)
or Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) according to MOURER-CHAUVIRÉ
& ANTUNES (2000:142).
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nesta gruta - fig. 2.

Segundo Cardoso (1993:528), esta associação faunísti-

ca corresponde genericamente a um clima temperado

e húmido, numa época em que a plataforma litoral era

mais ampla e continha vastas áreas de coberto her-

báceo, favorável a grandes herbívoros como o

auroque e também zonas de floresta, mais adequadas

a animais como o veado, o corço e o lince.

O espólio recolhido nesta cavidade encontra-se no

Museu do Instituto Geológico e Mineiro e no Centro

de Estratigrafia e Paleobiologia da Universidade Nova

de Lisboa.

Lapa da Rainha 2

Desta gruta foram retirados fragmentos de cerâmica

incaracterística, ossos humanos e uma faca de dorso

em sílex, correlacionáveis com o Neolítico ou o

Calcolítico conforme a informação fornecida pelas

bases de dados do IPA - Instituto Português de

Arqueologia divulgadas via Internet. Os trabalhos

arqueológicos foram coordenados por João Zilhão e

Michael Kunst em 1985.

Cova do Urso

Situada próximo de Ribamar, esta gruta faz parte de

um complexo sistema de galerias (ver topografia nesta

publicação). Próximo da entrada, foram descobertos

ossos de um urso durante uma desobs-trução efectua-

da por uma equipa do Espeleo Clube de Torres

Vedras. Inicialmente, pensou-se pertencerem a um

Ursus spelaeus mas O. Da Veiga Ferreira, numa análise

posterior, concluiu tratar-se de um Ursus arctos, cuja

antiguidade é discutível dado que esta espécie sobre-

viveu em território português até  tempos medievais

(Neves 1967; 1980; Cardoso 2001).

Em Setembro de 1980, Emanuel Carvalho et al (1993)

realizaram uma sondagem a fim de clarificar a origem

dos achados em superfície. Detectaram-se IV níveis

estratigráficos. No nível II da sequência, encontrou-se

mais material osteológico faunístico e humano (metade

superior de um fémur direito e fragmento de occipi-

tal).

Não foram recolhidos materiais que permitissem

averiguar o posicionamento cronológico dos depósitos.

Queen's cave 2

Uncharacteristic ceramic fragments, human bones and one sílex

backed blade were found in this cave's Neolithic or Chalcolithic

levels according to the database released to the Internet by IPA

(Portuguese Institution for Archaeology). João Zilhão and

Michael Kunst led the archaeological survey in 1985.

Cova do Urso (Bear Cave)

Near Ribamar, this cave is part of a complex system of

caves (see topography in this edition). Close to the entrance

bear bones were found during the clearing of a passage by a

team from Espeleo Clube de Torres Vedras (Speleological

Club from Torres Vedras). Initially it was thought to be an

Ursus spelaeus but, O. da Veiga Ferreira, in a posterior

analysis concluded it was in fact an Ursus arctus, who's

antiquity is discussible attending to the species survival in

this territory until medieval times.(Neves 1967; 1980;

Cardoso 2001).

In September 1980, Emanuel Carvalho et al 

(1993) carried out an archaeological probing willing to clari-

fy the origin of the surface findings. They detected IV strati-

graphic levels. In the second level of the sequence, appeared

more osteological material, faunal and human (superior Half

of a Wright femur and an occipital fragment).

No materials suitable for dating the deposits were collected.

The remains are kept in Museu Municipal de Torres Vedras

(Torres Vedras Municipal Museum).

Cova da Presa (Fang Cave)

During the obstruction removal works carried out in one of

the caves, Lapa da Presa,  accidentally, were uncovered two

large lower canines of wild boar (Sus scrofa L.), with inten-

tional shaping and perforations - fig. 3 e 4

The features of the finding and the objects analyses are

under study and will be published soon. 

Conclusions

Lapa do Cabeço da Rainha was used by hyenas during upper

Pleistocene and had a very short human solutrean use. Grutas

Gémeas showed the existence of Copper age and final Bronze

Age human communities in that region.

Besides those works with the described results, other field

interventions took place in the area, but those remain ignored

by the scientific community due to lack of publication.
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O espólio recolhido encontra-se no Museu Municipal

de Torres Vedras. 

Este trabalho deu origem a uma comunicação nas Ias

Jornadas de História e Cultura da Lourinhã, em 1993.

Os autores referenciam igualmente a descoberta de

duas lascas de sílex numa gruta próxima (Cova do

Texugo).

Cova da Presa

Durante os recentes trabalhos de desobstrução reali-

zados numa das lapas, Cova da Presa, foram acidental-

mente postos a descoberto dois dentes caninos inferi-

ores de javali (Sus scrofa, L.), que apresentam afeiçoa-

mento e perfurações - fig. 3 e 4.

As condições do achado e a análise destes objectos

estão a ser alvo de investigação e irão ser brevemente

publicadas.

Conclusão

A Lapa do Cabeço da Rainha foi ocupada no

Plistocénico Superior por hienas das cavernas e teve

uma fugaz utilização humana no Solutrense. As Grutas

Gémeas demonstram a existência de povos na região,

durante o Calcolítico e o Bronze Final.

Para além destes trabalhos cujos resultados foram aqui

descritos, existiram outras intervenções que por não

terem sido publicadas, permanecem ignoradas pela

comunidade científica.
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Gruta do Frade
o tesouro da Costa Azul, um monumento a preservar
the Costa Azul treasure, a monument to preserve

José Ricardo Querido Mendes
Soraia Castro Matos
NNúúcclleeoo  ddee  EEssppeelleeoollooggiiaa  ddaa  CCoossttaa  AAzzuull   --  NNEECCAA
Fotografias / Photos - Francisco Rasteiro

O mundo subterrâneo continua a revelar um universo desconhecido, um

laboratório vivo, autênticos monumentos. A gruta do Frade, descoberta a 21

de Junho de 1999, é disto exemplo. Existem já neste momento várias con-

creções não classificadas, sucedendo fenómenos de génese geológica que

põe em causa estudos anteriormente efectuados, verificando-se igualmente

aspectos bioespeleológicos desconhecidos. É necessário identificar e estudar,

para dar a conhecer estes fenómenos ao mundo, pois só conhecendo e

compreendendo é que os podemos preservar, evitando erros cometidos no

passado.

The subterranean world continuously reveals a hidden universe, a living lab-

oratory and authentic monuments. The Frade Cave was discovered on 21st

of June 1999, it's an example of such a world. Currently, there are several

non-classified geological formations and the occurrence of geological phe-

nomena that put into question previous studies, as well as the existence of

unknown biospeleological aspects. Identification and studies are necessary to

reveal to the world these phenomena, since only knowing and understand-

ing them is the only way to preserve and avoid the errors committed in the

past.



O Núcleo de Espeleologia da Costa Azul (NECA),

existe oficialmente desde 24 de Outubro de 1995,

tendo realizado, até à data da elaboração deste docu-

mento, mil quinhentos e trinta e sete relatórios de

actividades. 

O principal objectivo do NECA é explorar e inven-

tariar o maciço Arrabidense. 

Tem já registadas cento e vinte cavidades, algumas

delas com desenvolvimentos consideráveis. 

Numa das prospecções efectuadas via marítima foi

descoberta, a 29 de Maio de 1996, uma cavidade

junto ao mar. Esta cavidade veio a revelar um conjun-

to de pequenas galerias e uma conduta que apresen-

tava grande circulação de ar. Chegou-se à conclusão

que esta variava de intensidade e sentido dependen-

do das condições metereológicas exteriores, tais

como temperatura e passagem de altas ou baixas

pressões. Estes factores levaram uma equipa consti-

tuída por quatro elementos (Armando Jorge, João da

Luz, Francisco Rasteiro e Rui Francisco) a realizar

cinco actividades de desobstrução, fazendo-se acom-

panhar de todo o material necessário (ex.: gerador,

martelo eléctrico, barco, barco de apoio, etc.).

Conseguem passar a 11 de Junho de 1999.

The Núcleo de Espeleologia da Costa Azul-NECA (blue

coast speleology group) has been in official existence

since 24th of October 1995 is has filed, until the date of

the writing of this document, one thousand five hundred

and thirty seven activity reports.

The main objective of NECA is to explore and survey

the Arrábida Massive. NECA has registered a hundred

and twenty cavities, some of them with considerable

developments.

On one of the prospections done through a sea route it

was discovered, on 29th of May 1996, a cavity near the

sea. This cavity revealed a set of small galleries and a

shaft with considerable circulation of air. It was later

observed that the circulation would vary in intensity and

direction depending on the weather conditions on the

outside, such as temperature and high or low air pres-

sures. This factor led a team of four (Armando Jorge,

João Luz, Francisco Rasteiro e Rui Francisco) to undergo
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Procedeu-se à exploração de, aproximadamente,

trezentos metros da gruta com desenvolvimento 

linear; vinte salas (algumas com lagos) todas apresen-

tando um elevado grau de concrecionamento e espe-

leoformas de grande interesse científico e estético.

Posteriormente a esta gratificante descoberta efec-

tuaram-se várias campanhas de prospecção na área

cimeira à nova gruta. Foram encontradas várias cavi-

dades, algumas das quais apresentam circulação de ar

e estão no enfiamento geográfico da Gruta do Frade.

Uma destas está sensivelmente a 85m de cota,

existindo um grupo de 12 cavidades entre as cotas

180 a 200m e um outro grupo com cotas no interva-

lo dos 200 aos 220m.

Todos estes dados deixam advinhar um endocarso

bastante extenso e bem desenvolvido.

Enquadramento geológico 

Da Arrábida

A cadeia da Arrábida localiza-se no extremo sul da

Bacia Lusitaniana e constitui a sua fronteira. Este

importante relevo é formado por camadas de cal-

cário, mármore e alguns depósitos detríticos em

leitos intercalados, constituindo a mais importante

característica da inversão tectónica Alpina da bacia.

A bacia lusitaniana é uma bacia Meso-Cenozoica,

localizada na fronteira oeste da placa Ibérica e per-

tence a uma família de baías periatlânticas.

five desobstruction activities equipped with all the nec-

essary materials (e.g. generator, electric hammer, boat

and support boat, etc…), the team was able to negoti-

ate the pass on June 11th of 1999. After the desobstruc-

tion, a series of exploratory activities where carried out

covering proximately, three hundred meters of cave on

a linear development; twenty rooms (some with

siphons) all presenting a high concentration of carbonate

concretions and speleothems of great scientific and aes-

thetic beauty.

After this gratifying experience several prospecting cam-

paigns where done in the upward area of the cave.

Several cavities where discovered, some of them had

airflow and are in the line up geographical area of the

Frade cave. One of this starts roughly at sea level datum

85 meters, there is an existing group of 12 cavities

between the sea level datum 180 and 200 meters and

another group between the sea level datum 200 and

220 meters. All the data available seems to indicate the

existence of a well developed and extensive endokarstic

formation.

Geological Settings

General features of the Arrábida Chain

The Arrábida chain is located in the southern end of the

Lusitanian Basin and constitutes its south border. This

important relief is built up on limestone, marl and some

clastic deposits interbedded and constitute the most

important feature of the Alpine tectonic inversion of the

basin.  

The Lusitanian Basin is a Meso-Cenozoic basin located

on the western border of the Iberian plate and belongs

to a family of periatlantic basins. This structure was

formed during a late Triassic rifting phase and extends

some 250-300 Km in a NNE-SSW trend and 100-150

Km in a E-W trend, including the immerse zones.

During the late Miocene age a maximum compressive

stress, with a nearly NNW-SSW direction caused the

inversion of the main Mesozoic structures of the

Lusitanian Basin (PENA DOS REIS et al, 1996).

According to RIBEIRO & RAMALHO (1986, in RIBEIRO



Esta estrutura formou-se durante a fase final de “rift-

ing” do Triássico e estende-se por cerca de 250 a 300

km, num desenvolvimento NNE-SSW, e por 100 a

150km num desenvolvimento E-W, incluindo as zonas

imersas. Durante os finais do Miocénico, uma força

compressiva com uma direcção aproximada de

NNW-SSW causou a inversão das principais estru-

turas da baía lusitaniana que se haviam formado no

Mesozoico (PENA DOS REIS et al, 1996). Segundo

RIBEIRO & RAMALHO (1986, em RIBEIRO et al,

1990) a cintura Arrabidence representa o mais ele-

gante exemplo das  “thin-shinned” tectónicas Alpinas

na parte oeste Ibérica e foi formada por diversas

compressões, sendo a última datada do Miocénico

Superior. Esta cadeia consiste numa estrutura tridi-

mensional imbricada de "S-Warks directed ENE-WSW

striking thrusts and oblique to the thrusts, sinistral

lateral ramps strinking NNE-SSW to N-S" (KULL-

BERG et al,1995). 

O estilo da deformação é o resultado da combinação

entre dois estilos tectónicos (“thin-skined” e o “thick-

skined”) com o envolvimento da base Paleozoica.

Localizado junto ao contacto da cobertura Meso-

Cenozoica e da base Paleozoica existe o complexo

Hettangiano de “evaporite-redbed”. Este material

plástico assume um papel importante na lubrificação

das superfícies de contacto ou, mesmo, no dobra-

mento dos níveis superiores contidos nos blocos do

et al, 1990) the Arrábida thrust belt represents the most

elegant example of thin-skinned Alpine tectonic in west

Iberia and was formed by several pulses, the latest one

takes place in the Upper Miocene. This chain consists in

a 3D imbricated structure of  "S-wards directed ENE-

WSW striking thrusts and oblique to the thrusts, sinistral

lateral ramps striking NNE-SSW to N-S" (KULLBERG et

al, 1995). The style of deformation was the result of a

combination between a thin-skinned tectonic style and a

thick-skinned style, with involving of the Paleozoic base-

ment.

Located next to the contact of the Meso-Cenozoic

cover and the Paleozoic basement exists the Hettangian

evaporite-redbed complex. This plastic material take an

important role in the lubrication of the thrust surfaces

or even in the bending of the upper layers inside the

thrust-bound blocks. The simple geometry of the

Arrábida and his thin-skinned tectonics style is owing to

the existence of only one, or one main detachment

layer constituted by the evaporitic material (KULL-

BERG, 1996).

Frade Settings

The Frade cave is located in the occidental sector of the

Arrábida, in Serra dos Pinheirinhos. The cave develops

under the "Rechã dos Arcos" with a WNW-ESE direc-

tion, nearly of the sedimentary stratification direction.

This structure is built up on limestone of the Batoniano

sup.a Caloviano age commonly designed by "Calcários

de Pedreiras - J2P" (Limestones of Pedreiras). 

The cave is inserted in a tectonic unit denominated by

"Doma da Cova da Mijona". This exhibit a radial geome-

try due to the arrangement of stratification directions
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“thrust-bound”. A simples geometria da Arrábida e o

seu estilo tectónico “thin-skinned “.  

Da Gruta do Frade 

A gruta do Frade é situada no sector ocidental da

Arrábida, na Serra dos Pinheirinhos. A gruta desen-

volve-se debaixo da Rechã do Arcos com uma

direcção WNW - ESSE, contiguamente à direcção da

estratificação sedimentária. Esta estrutura encontra-

se entre calcários do Batoniano Superior a calcários

do Caloviano, vulgarmente chamados de "Calcários

das Pedreiras" - J≈p.

A gruta está inserida numa unidade tectónica denom-

inada por "Doma da Cova da Mijona" que exibe uma

geometria radial. Esta estrutura é afectada por falhas

normais com direcções entre NW-SE e NE-SW. Estas

são conjugadas com outras falhas  com menos

importância.

A doma foi interpretada por KULLBERG AND

ROCHA (1991 em KULLBERG et al, 1995) como

uma doma diapírica, contudo, KULLBERG (1996)

propôs também uma actividade magmática na génese

da doma. Os mesmos autores associaram a idade do

Cretácico como a mais provável para a instalação da

camada evaporítica Hettangiana.

A génese desta gruta parece dever-se ao colapso

gravítico da estratificação das camadas, causado pela

insustentabilidade destas.  

A gruta do Frade

Localização geográfica

A Gruta do Frade situa-se, sensivelmente, a dois

quilómetros para SW da Vila de Sesimbra, ao nível

médio das águas do mar. Junto a esta existe uma

indústria de extracção de inertes ( no caso calcários )

de dimensão superior à própria vila e que encerra em

si  a Gruta do Zambujal ( sitio classificado com  inter-

esse espeleológico - nos termos do nº.5 do artigo 1º

do Decreto-Lei n.º. 613/76, de 27 de Julho ), agora

em risco de se perder para sempre.  

O desenvolvimento da Gruta do Frade parece

and the dip vary from the core to borders, between 70º

and 40º. 

The structure is affected by normal faults with direc-

tions between NW-SE and NE-SW and exhibits a radial

geometry. These normal faults are conjugated with

other faults with less importance and they produced

grabens structure in the cupola of the dome structure

(KULLBERG et al, 1995).

The dome was interpreted by KULLBERG AND

ROCHA (1991 in KULLBERG et al, 1995) as a diapiric

dome, however KULLBERG (1996) proposed also mag-

matic activity in the genesis of the dome. The same

authors had ascribed a Cretacic age to the event of

installation of the Hettangian evaporitic clay material and

established a pillow phase stage. 

This cave seems to have its genesis owing to a gravitic

collapse of the layer stratification caused by unsustain-

able of the layers.

Cave Description

Geographical location
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realizar-se segundo a mesma direcção das

camadas de estratificação, por juntas, de

acordo com sucessivos abatimentos de mate-

rial rochoso devido à insustentabilidade do

material do tecto, culminando no seu colap-

so. A fracturação do Doma da Cova da

Mijona parece favorecer esta instabilidade

gravítica.

O desenvolvimento da gruta

O acesso à Gruta do Frade  efectua-se por

mar, sendo necessário uma embarcação base

e um barco de apoio para transportar os

espeleólogos até à área adja-

cente ao acampamento. A

conduta desobstruída é por

onde se entra hoje para 

a zona descoberta em

19/05/99. Depois de algumas

pequenas estreitezas que

condicionam em muito o

acesso e progressão na cavi-

dade, chegamos  à sala da

"Torre de Piza" ( que parece

desenvolver-se paralela ao

colector principal ), com

vestígios de abatimentos bas-

tante antigos, preenchidos

por mantos. É de destacar

um "Disco de Medusa".

De volta ao colector princi-

pal e após percorrermos

aproximadamente 15 m,

chega-se á deslumbrante Sala

das "Tubulares", que apresen-

ta um vasto número de

espeleoformas. As formas excêntricas são uma cons-

tante assim como os “guors”. Existem, em partes

desta sala, depósitos de minerais com colorações

nunca antes encontrados na cena nacional. De pas-

sagem pela sala do "Cruzamento", a seguir ao “gour”

com "árvores de calcite" deparamos com uma ban-

deira de incríveis dimensões. Segue-se a sala das

"Bolas " com um comprimento aproximado de 25 m

The Frade cave is located roughly at 2 kilometers

Southwest of the Sesimbra Village, at medium sea level.

Near the cave there is a quarry of dimensions superior

to the village itself and within is located the Zambujal

cave (a location classified as of speleological interest - in

the nº5 of the 1st Article of the Government Decree

nº613/76 if 27th of July) the cave is in risk of being lost

forever. The development of the Frade Cave seems to

happen according to the same direction of the stratifica-

tion layers, by the cleavage, succeeding cave-in of mate-

rials due to the unsustainable nature of the material

present in the ceiling, culminating in it's collapse. The

fracturing of the dome of the Cova da Mijona cave

seems to favor this gravitical instability.

Cave development

Access to the Frade cave is done trough a sea route, for

it is necessary a transport dingy and a support dingy to

carry the speleologists to the area near the camp site.

The disencumbered shaft is from where access is gained

towards the area that was discovered on May 19 1999.

After a few narrow spots that very much condition the

access and progression into the cavity, we arrive into

the "Torre de Pisa" (Pisa Tower) room (that seems to

develop parallel to the main collector), with some signs

of an ancient collapses, filled by mantel. Among them a

"Disco de Medusa" (Medusa Disc) stands out.

Back to the main collector and after approximately 15

meters one arrives into the dazzling room of the

"Tubulares" (Tubular), presenting a vast number of

speleothems.

The eccentrics are a constant as well as the gours.

There exists in parts of the room mineral deposits with

colorings never before found in our country.

Passing trough the "Cruzamento" (Crossroads), follow-

ing the gour with "árvores de calcite" (Calcite trees) we

are faced with a flag of unbelievable dimensions. We

then come into the "Sala das Bolas" (The Balls Room)

with an approximate size of 25 meters of height and 8

meters of length that has in it formations that have not

been identified in Portugal. 

Throughout the cave it is filled with stalagmites and the

watermark delineating water levels are a constant as can

be shown in the "Sala do Manto" (Mantel Room) and in
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e 8 m de largura que encerra formações não identifi-

cadas em Portugal. O preenchimento com mantos

estalagmíiticos e a marcação de níveis de água são

constantes como mostra a “Sala do Manto" e a “Sala

dos Cogumelos". A “Sala Branca" com aproximada-

mente 200 m2 é uma das mais belas e concrecionadas

da cavidade com elevada profusão; destacam-se as

tubulares coroadas de Calcite e aragonite, as excên-

tricas, “gours” e tubulares com depósitos minerais

que deixam adivinhar os óxidos de ferro e também as

formas esféricas tão pouco comuns. Experiência

inesquecível é a passagem pela sala dos "encantos",

mais uma onde a raridade e densidade das formações

calcíticas e aragoníticas nos deixam realmente

deslumbrados. A “Sala Grande” (a maior da gruta)

apresenta 40 m de comprimento e 24 m de largura,

é nesta sala que reside a incerteza quanto ao desen-

volvimento da gruta, será no sifão de água  salobra

(aliás como todos os outros), ou nas salas adjacentes

que se encontra a continuação do que se pensa ser o

sistema do Frade?

A Gruta do Frade reserva-nos uma outra sala que nos

merece um destaque especial; a “Sala das Flores "

estranhas estalagmites grandes, depósitos de minerais

the "Sala dos Cogumelos" (Mushroom Room). 

The "Sala Branca" (White Room) with approximately 200

square meters is one of the most beautiful formations

with a high profusion; to note are the tubular crowns of

calcite and aragonite, the eccentrics, gours and tubulars

with mineral deposits (that make us to think of iron

oxide) as well as the uncommon spherical forms.

The unforgettable experience is the passage trough the

"Sala de Encantos" (Room of Charms); once more the rari-

ty and density of the calcite and aragonite formations really

leave us dazzled. The Sala Grande (Big Room) the largest

in the cave is 40 meters long and 24 meters width, it is in

this room that lies the uncertainty concerning the develop-

ment of the cave, is it a siphon of brackish water  (as all

the others), or is it in the adjoining rooms that we find the

continuation of what is thought to be the Frade system?

The Frade cave reserves us another room of special

notice, the "Sala das Flores" (Flower Room) where

strange large stalagmites, and mineral deposits still to be

identified, rare and beautiful eccentric forms composed

of what seems to be aragonite.

The direct development of the cave, so far established if of

280 meters, tough it's total development is beyond a kilo-

meter.

Conclusion

There is an imperative need to systematically study

what seems to be the Frade System. NECA has pre-

sented, to the able governmental bodies, a work project

for the next four years that is awaiting approval. This

study is aimed at the complete topographical knowledge

of the Frade Cave and the cavities in the absorption

zone, a geological and precise litological study and a

thorough survey of the fauna to be found in the cave

system, as well as retaining photographical and film

record of the cave. The collection of photograph and

digital film footage aims to, not only assisting the scientif-

ic work, as well as serving as the basis for the creation

of a CD-ROM and a documentary film becoming an

instrumental way to present this speleological monu-

ment to the general public. This work is of extreme

importance to classify and protect this monument as

well as to open the door for future research that we

hope will be much more detailed and in-depth.
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ainda por identificar e ainda lindas e raríssimas  for-

mas excêntricas compostas daquilo que parece ser

aragonite.   

O desenvolvimento directo da gruta até agora con-

hecido é de 280m, embora o seu desenvolvimento

total seja superior a 1quilómetro.

Conclusão

É agora imperativo um estudo sistemático daquilo

que parece ser o Sistema do Frade. O NECA apre-

sentou já às entidades governamentais que o devem

apoiar, um projecto de trabalho para os próximos

quatro anos que aguarda aprovação. Este visa a

topografia integral da Gruta do Frade e das cavidades

na zona de absorção, o estudo geológico e litológico,

o levantamento da fauna cavernicola existente no

possível sistema, bem como o levantamento fotográ-

fico e de vídeo da gruta. A recolha de imagem

fotográfica e vídeo digital visa não só o apoio à rea-

lização do trabalho cientifico mas, também, a criação

de um cd-rom e de um filme documentário como

forma de apresentação deste monumento espeleo-

lógico à população em geral. Este trabalho é de

extrema importância para viabilizar a classificação

deste monumento  bem como para abrir a porta a

uma futura investigação que se deseja mais aprofun-

dada.

Agradecimentos / Thanks to:

André Moura Guedes and André Vieira from Youth for Human Rights  Network -

Project "Palhota Viva"

Bibliografia

KULLBERG, J.C., MONTEIRO, C., ROCHA,  R.B. " Evolução diapirica : modelo cin-

emático baseado no estudo do doma da Cova da Mijona" (1995) IV Cong. Nac.

Geolog., Fac. de Ciênc.  Mus. Lab. Min. e Geol. Univ.  Oporto, memória nº4: p.259-

261 

KULLBERG, M.C, KULLBERG, J.C., RIBEIRO, A., PHIPS,  S. "Geodinamics of the

eastern of the Arrabida chain (W) Portugal" (1995) IV Cong. Nac. Geolog., Fac. de

Ciênc.  Mus. Lab. Min. e Geol. Univ.  Oporto, memória nº4, p.263-267, 

KULLBERG, M.C (1996)  "Estudos Tectónicos e Fotogeológicos nas Serras de Sintra

e Arrábida"  Disser.de Doutoramento. Dep. Geolog. Fac. Ciênc. Univ. Lisboa, Lisbon

MANNUPELLA, G. (Coord.) "Carta geológica de Portugal à escala de 1/50000. folha

38-B (Setúbal)" (1994) 2ª ed., Inst. Geol. e Min., Lisboa

PENA DOS REIS, R. 1.3, DINIS, J.L. 1,3, PROENÇA CUNHA, P. 1,3, TRINCÃO, P.

2,3  "Upper jurassic sedimentary infill and tectonics of the Lusitanian Basin (Western

Portugal)"   (1996) 1  Depart. Ciênc. Terra, Univ. Coimbra,  P-3049 Coimbra Codex,

Portugal; 2 Depart. de Geoc., Univ. de Aveiro, P-3800 Aveiro, Portugal; 3 Basin

Analysis Group -IPN, P-3000 Coimbra, Portugal , GeoResearch Forum Vols. 1-2

pp.377-3869, Transtec Publications, Switzerland

RIBEIRO. A. & RAMALHO. M  "Estratigrafia e tectónica da Cadeia da Arrábida"

(1986)Cong. Nac. Geol.2nd, (field guide for Exc. B2/B3), Lisbon



Grutas Artificiais do
Concelho de Torres
Vedras
Artificial Caves in the Region 
of Torres Vedras
Paulo Figueiredo

Grutas artificiais são a mais primitiva forma de abrigos funerários que se podem encontrar em algumas áreas

das regiões calcárias, onde não abundam grutas naturais e a rocha se escava facilmente, sendo talhada profunda-

mente num declive, e a que se acede por um corredor horizontal.     

O estudo revelou muita quantidade de espólio cerâmico, osteológico, metais e adornos pessoais.

Estas " grutas " foram, sobretudo, utilizadas durante a Idade do Cobre ou Calcolítico (cerca de 4.500 a 3.600

antes da época actual ).

Na realidade, poucas localidades  ou concelhos do nosso País serão tão ricos em antiguidade da época do

Calcolítico como o concelho de Torres Vedras. Nesta região avultam as descobertas de monumentos que serviram  de povoados 

às populações responsáveis pela cultura do vaso Campaniforme. 

Citamos: os Castros do Zambujal, Penedo, Fórnea e Pitagudo e as necrópoles do Cabeço da Arruda, Barro, Carrasca e Cova da Moura.

Também as grutas deste concelho têm um meio  arqueológico desta época muito rico e variado, onde avultam materiais de grande importância  para o estudo desta 

cultura em Portugal.

As numerosas grutas existentes nesta região contêm abundantes vestígios da presença do Homem, que remontam ao Paleolítico Médio como, por exemplo, a Gruta da

Columbeira, no Vale do Roto, concelho do Bombarral.

Durante o longo Paleolítico, a relativa amenidade do clima peninsular propiciava uma vida ao ar livre, em acampamentos improvisados, encontrando-se os utensílios dessas

épocas longínquas soterrados ao longo dos terraços do litoral atlântico e das margens dos principais rios.

São, no entanto, em maior número aquelas que guardam vestígios a partir do Neolítico.

Durante este período, devido a um considerável aumento populacional, as grutas, sobretudo as mais pequenas e acessíveis, foram utilizadas como local para sepultar os mortos.

Como os enterramentos eram acompanhados de complexos rituais que incluíam a deposição junto ao corpo de inúmeros objectos votivos e de uso comum, essas grutas

constituem um precioso arquivo de grande utilidade para a reconstrução da vida e das crenças dos nossos remotos antepassados.

Também nesta época as grutas naturais serviram de  necrópole, como o Algar do Bom Santo, a Gruta das Fontainhas e a Gruta da Rocha Forte , na Serra de Montejunto.

Artificial Caves are the most primitive form of funerary shelters that can be found in some of the limestone areas where there aren't many natural caves and where the rock is easily

excavated. They are deeply carved in a slope and can be reached by a horizontal corridor.

The study has revealed a great amount of pottery remains, osteologic (or osteolit?), metals and personal ornaments.

These caves were used mainly during the Copper Age or Calcolithic (about 4,500 to 3,600 years ago).

In fact, not many places in our country are as rich in age from the period of the Calcolithic as the region of Torres Vedras. In this region there are plenty of monuments, which were

used as settlements to the populations responsible for the bell beaker culture vase: Castro do Zambujal, Penedo, Fórnea and Pitagudo and the necropolises from Cabeço da Arruda,

Barro, Carrasca and Cova da Moura.

The caves in this region also have a very rich archaeological environment for the study of this culture in Portugal.

The many caves in the region have plenty of evidence of man's presence, which go back to the Medium Palaeolithic, as for example the Gruta da Columbeira in Vale do Roto,

Concelho of Bombarral.

During the long Palaeolithic the mild peninsular weather favoured life outside in improvised campsites. Many of the utensils from those far away times are still buried in the terraces

of the Atlantic coast and in the banks of the main rivers. However, most of them come from the Neolithic.

During this period, due to a considerable increase in population, the caves, especially the smaller 

and most accessible ones, were used as a burial place.

Since the burials were made with complex rituals, which included objects meant to be tributes and also common objects, those caves are a precious and useful archive for 

the reconstruction of the life and of the beliefs our remote ancestors.

Also by this time the natural caves were used as necropolises, such as the Algar do Bom Santo, the Gruta das Fontainhas and the Gruta da Rocha Forte in Serra de Montejunto.
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Grutas Artificiais   

Origens e Influências

Há cerca de 5.000 anos, nos finais do Neolítico, chegaram a

Portugal, mais propriamente à região de Torres Vedras, diver-

sas influências culturais que aí se entrecruzaram e fundiram.

Simultaneamente, fizeram-se sentir influências provenientes do

Mediterrâneo, em especial da região de Almeria, no Sudeste

Espanhol. As populações alentejanas, construtoras de grandes

monumentos funerários colectivos (Antas ou Dólmenes), atin-

giram nessa altura a Estremadura.

A variedade da origem dos elementos constituintes do

património cultural da população, que então se formou, con-

feriu-lhe, certamente, grandes potencialidades criadoras.

Esta população, ou parte dela, constituiu, nas penínsulas de

Lisboa e de  Setúbal, um novo tipo de monumento funerário

colectivo, a  chamada gruta artificial ou os túmulos escavados

em rocha.

Por quase toda a área mediterrânea, em que se começou a

praticar o enterramento colectivo, os túmulos escavados na

rocha adaptaram-se às exigências e possibilidades geológicas

locais.

Conhecem-se bons exemplos destes túmulos desde a Sicília,

Palestina, Chipre, Sardenha, Malta, Hispânia Meridional até ao

Estuário do Tejo, com diferentes tipos de construção.

Modo de Vida

Nas grutas artificiais do concelho de Torres Vedras, mais pro-

priamente na da Ermegeira e Lapas Grandes, os mortos eram

acompanhados com objectos de uso pessoal e  ídolos.

Assim, em cada uma das "grutas", foram encontrados ossos

humanos pertencentes a vários indivíduos  bem como

numerosos utensílios.

O estudo destas peças arqueológicas permitiu conhecer alguns

dos aspectos da vida social e as diversas fases de utilização dos

monumentos.

Embora tenham sido atribuídos aos finais do Neolítico, estas "

grutas " foram, sobretudo, utilizadas durante a Idade do Cobre

ou Calcolítico (cerca de 4500 a 3600 antes da época actual),

no decurso de mais de mil anos, por populações que

habitavam povoados implantados em zonas elevadas, distribuí-

dos ao longo dos férteis vales dos rios Sizandro, Alcabrichel e

Ribeira de Pedrulhos, que rodeiam Torres Vedras.

Estas populações viviam da caça, da agricultura e da criação de

gado, fabricando utensílios de:       

Artificial Caves

Origins and Influences

About 5,000 years ago, by the end of the Neolithic, dif-

ferent cultural influences arrived to Portugal and to the

region of Torres Vedras where they merged.

At the same time there were influences from the

Mediterranean, especially from the region of Almeria, in

the Spanish Southeast. The populations of Alentejo, who

built enormous funerary monuments ("Cromlechs" or

Dolmens) reached the Estremadura by that time.

The different origin of the elements, which make the

cultural patrimony of the population, which was then

created, gave them a great creative potential.

This population, or a part of it, created a new type of

collective funerary monument in the peninsulas of

Lisbon and Setúbal - the so-called artificial cave or the

tombs excavated in the rock.

In nearly all of the Mediterranean area, where collective

burial was used, the tombs excavated in the rock were

adapted to the local geological demands and possibilities.

Although with different types of construction, there are

good examples of these tombs from Sicily, Palestine,

Cyprus, Sardinia, Malta, Meridional Hispania to the

Estuary of the River Tejo.

Way of Life

In the artificial caves from the region of Torres Vedras,

more particularly in Ermegeira and Lapas Grandes, the

dead were buried with personal objects and idols.

Thus, in each of the "caves" human bones belonging to

different individuals, as well as several utensils have been

found.

The study of these archaeological pieces allowed us to

know the social way of life and the different stages in the

usage of the monuments.

Although they have been dated as back as the late

Neolithic, these "caves" were used mostly during 

the Copper Age or Calcolithic (about 4,500 to 3,600

years ago) and for more than one thousand years, by

populations living in settlements situated in high areas

spread along the fertile valleys of the Rivers Sizandro,

Alcabrichel and Ribeira de Pedrulhos, all around Torres

Vedras.

These populations lived off hunting, agriculture and cat-
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- pedra lascada (facas, furadores, pontas de seta, elementos

de foice, etc.);  

- pedra polida (machados, sachos, enxós, etc.);

- osso (furadores, cabos de instrumentos, botões, etc.).

Praticavam  a metalurgia do cobre:

-  anzóis, facas, furadores, pontas de seta, etc.

Dedicavam-se ainda à olaria,  produzindo recipientes de

fundo geralmente arredondado e, muitas vezes, ricamente

decorados: pratos, malgas, panelas, potes,...

A tecelagem encontra-se documentada através de pesos de

tear.

O aparecimento de objectos feitos de substâncias exóticas

testemunham um fenómeno económico - o Comércio - que,

neste período, parece ter tido um importante papel em todo

o território europeu.

O modo de transacção de produtos era provavelmente o

Comutarismo Primitivo. Com efeito, o aperfeiçoamento das

técnicas de agricultura e de criação de gado tinham determi-

nado, já nos finais do Neolítico, um grande impulso no

desenvolvimento geral da sociedade, o que originara a

primeira grande divisão social do trabalho, consistindo na for-

mação de dois grandes grupos de interesses distintos:

- agricultores e criadores de gado.

A introdução da Metalurgia do Cobre no nosso território, há

cerca de 4.000 anos, por grupos oriundos do Mediter-râneo

Oriental, representou igualmente um factor importante no

aumento da complexidade da organização social.

Com o fabrico de instrumentos metalúrgicos surgiram artí-

fices especializados que  trocavam o produto do seu trabalho

por bens indispensáveis à sua subsistência.

Deste processo resultou uma segunda grande divisão do tra-

balho:

-  artesãos metalúrgicos.

Estes passaram a constituir um grupo social distinto no seio

da comunidade que detinha, por certo, um estatuto social

próprio e privilegiado, resultante da sua posição na estrutura

económica.

Por outro lado, o emprego de instrumentos metálicos con-

tle breeding, making utensils of: 

-splintered stone (knives, piercers, arrowheads, sickle

elements, etc.);

-polished stone (axes, weeding-hoes, adzes, etc.);

-bone (piercers, handles in tools, buttons, etc.). 

They used copper metallurgy:

-hooks, knives, piercers, arrowheads, etc.

They made pottery, especially pots with round bottoms

and often widely decorated: plates, basins, pans, pots,…

Weaving can be witnessed by the presence of loom

weights.

The discovery of objects made of exotic substances wit-

nesses an economic phenomenon - Trading - which by

the time seems to have had an important role all over

Europe.

The method of transaction of the products was probably

the Primitive Commutation. In fact, the improvement in

agricultural techniques and in cattle breeding had as a

consequence a great boost in the general development

of the society of the late Neolithic. Another conse-

quence was the first big social division in work, in two

great and different interest groups:

- farmers and cattle breeders

The introduction of copper metalwork in our territory

about 4,000 years ago, by groups from the Eastern

Mediterranean was also important in the increasing of

the complexity of the social organisation.

As metal instruments were made, skilled craftsmen

appeared and they traded the product of their work by

goods they needed for their own use.

From this process a second great division in work took

place:

-metal craftsmen.

These were then a distinct social group in the communi-

Coelhinhos de calaíte 
Turquoise Rabbits
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tribuía para o crescimento da produção e, portanto, para

uma maior acumulação de produtos sem consumo imediato,

estando na base do aparecimento de diferentes graus de

riqueza. Surgia assim uma situação social em que uma peque-

na parte da população se apropriava dos excedentes resul-

tantes do trabalho da maioria. Nasciam, pois, as formas

embrionárias da propriedade privada, dos meios de pro-

dução (terra, gado, etc.), das classes sociais e da exploração

do homem pelo homem.

O seu panteão era recheado pelas divindades da fecundi-

dade. Neste campo, são comprovativas as estatuetas dos

roedores, os célebres "Coelhinhos".

Dentro das manifestações do universo religioso, pode-se,

ainda, citar  objectos como lúmulas e cilindros de calcário.

Senhores de uma arraigada vida religiosa, estas gentes sou-

beram criar uma arte própria, desde as pequenas estatuetas

de osso e marfim até às jóias de ouro,  não esquecendo a

cerâmica que é uma das manifestações criadoras mais extra-

ordinárias do Calcolítico.

As primeiras manifestações de guerra ocorreram também

nesta etapa do processo histórico como consequência das

diferenças sociais surgidas e dos  interesses económicos

antagónicos postos em jogo. Na verdade, foi nos finais do

Neolítico ou no início da Idade do Cobre que os povoa-dos,

até então da planície e, por conseguinte, sem quaisquer

condições naturais de defesa, começaram a localizar--se no

cimo de elevações de difícil acesso.

A guerra, como fenómeno histórico-social que é, nem sem-

pre existiu. No território português, só se revelou, de forma

nítida, a partir da Idade do Cobre.

Gruta Artificial da Ermegeira

Descoberta e Localização 

Esta gruta artificial foi aberta nas camadas cretáceas, vulgar-

mente chamadas "Grés de Torres Vedras". 

ty which had their own and privileged social status as a

result of their position in the economic structure.

On the other hand, the use of metal instruments caused

an increase in the production and the storage of prod-

ucts, which were not immediately used. That fact had as

a result the emergence of different levels of wealth.

Now a small part of the population got hold of the sur-

plus of the work of the majority. This resulted in the first

forms of private property, in the means of production

(land, cattle, etc.), in social classes and in the exploitation

of men by men.

Their pantheon was filled with the divinities of fecundity.

The statuettes of the rodents, the famous "rabbits" are a

good example of this.

Within the signs of the religious universe we can also men-

tion objects such as "lúmulas" and limestone cylinders. 

The first manifestations of war also took place at this

stage of the historic process as a consequence of new

social differences and of the economical interests at

stake. In fact, it was by the end of the Neolithic or at the

early Copper Age that the settlements, so far situated in

the plains and without any condition for defending them-

selves, started to be located on the top of hills where

they would be more difficult to reach. 

War as a social and historical phenomenon did not

always exist. In the Portuguese territory it is clear only

after the Copper Age. 

Artificial Cave of Ermegeira

Discovery and Location

This artificial cave was open in the cretaceous layers,

commonly called "Grés de Torres Vedras".

Its discovery was made by accident in 1939. It is situated

in the Quinta de Entre Campos, in Ermegeira, parish of

Maxial.
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A sua descoberta foi feita casualmente em  1939. Situa-se na

Quinta de Entre Campos, na Ermegeira, freguesia do Maxial.

Foi o seu espólio - o aparecimento de objectos de ouro,

nomeadamente, de um par de brincos e de quatro tubi-nhos

de folha enrolada - que ocasionou a destruição de parte do

monumento, das ossadas e da abundante cerâmica que pos-

suía.

Inicialmente, a gruta era constituída por uma sala com abóba-

da e uma parte lateral norte, posteriormente destruída por

violadores, cujo diâmetro rondava os 4,40 m. A altura média

da sala era de 2,50 m. Poderia existir um clarabóia e um

corredor que foi destruído pela abertura de uma estrada.

Foi graças ao esforço do Museu Nacional de Arqueologia e

Etnológico que se salvaram alguns objectos e que se impediu

a contínua remexida. O museu obteve, de um comprador, os

brincos que este adquirira numa ourivesaria local; cinco dos

nove tubinhos descobertos pois quatro haviam sido derreti-

dos;  e promoveu à limpeza da gruta assim como à crivagem

da terra, anteriormente extraída do seu interior.

Esta estação arqueológica - Gruta da Ermegeira -  apesar de

ter sido destruída, foi declarada  Monumento Nacional pelo

Decreto nº 30762 de 26 de Setembro de 1940.

No ano de 2000, técnicos do I.P.P.A.R. fizeram uma reavali-

ação e a sua desclassificação está para breve, devido ao esta-

do de abandono e de destruição. 

Espólio Recolhido

De entre os objectos recolhidos, há a assinalar pequenas

peças talhadas em sílex, nomeadamente, lâminas, pontas de

seta e pequenas barbelas de flechas utilizadas na caça.

As hastes de madeira, em que tais peças eram encaixadas,

não resistiram à acção do tempo, conservando-se, apenas, os

elementos de pedra.

Cerâmica do tipo dolménico, de forma semi-esférica, de

pequenas dimensões, sem decoração, de fabrico grosseiro,

ou de forma bicónica, com duas faixas de tracejado paralelo,

em volta do bojo.

It was its remains of gold objects, namely a pair of ear-

rings and four rolled cheet tubes that caused the

destruction of part of the monument, of the bones and

of the great amount of pottery.

The cave was first composed of a room with 4,40

metres in diameter with a vault and a side facing north.

It was later destroyed by treasure hunters. The room

was 2,50m high (average height). There might have been

a skylight and a corridor, which was destroyed when a

road was built.

It was thanks to the Museu Nacional de Arqueologia e

Etnológico that some objects were spared. The museum

managed to recover the earrings from a buyer who had

purchased them from a local jewellers shop, five of the

nine small tubes, as four of them had already been melt-

ed, and cleaned the cave and sifted the earth taken from

the inside.

Despite its destruction this archaeological station - Gruta

da Ermegeira - was declared a national monument by the

L.D. nº30.762 of 26th September 1940. In 2000 experts

from the I.P.P.A.R. re-evaluated it and due to its destruc-

tion and abandon it will be soon declassified.

Gathered Remains

Amongst the recovered objects there are some pieces

carved in silex, namely blades, arrowheads and small

arrow curbs used in hunting. The wooden sticks on

which these pieces were set did not resist the action of

time having only the stone elements been found.

Semispherical, small, undecorated, rough, biconical

shaped, with two rows of parallel hatching around the

edge, dolmenic type pottery.

"Palmela" type pottery (bell beaker) in larger number in

spherical vases. The bell-shaped vases also appear but in

a smaller number.

The decoration is dotted or in full and has several com-

binations: broken lines, parallel lines between other

straight lines, open lozenges in diagonal hatching, diago-

nal lines, etc. (fig. 1)

A different type of pottery was found but in smaller

number: pottery made of a finer paste, polished and

burnished. The decoration was very regularly drawn

around the edge of the strangled neck vase. It is proba-

bly more recent than the ones mentioned before.



Cerâmica de tipo "palmela" (Campaniforme), em maior

número, nos vasos esféricos. Os vasos, em forma de sino,

aparecem em menor escala.

A decoração é incisa, ponteada ou a cheio, e apresenta várias

combinações: linhas quebradas, paralelas entre outras rectas,

losangos abertos em tracejado oblíquo, 

linhas oblíquas, etc. (figura 1)

Encontrou-se outro tipo de cerâmica, em pequena escala,

uma louça de pasta fina, polida e brunida. A ornamentação

era traçada com muita regularidade junto ao bordo do vaso

de colo estrangulado. É provavelmente mais recente que as

anteriores.

Em osso, apareceu um furador quebrado, em metal, uma

sovela dobrada e um fragmento de uma agulha.

Em ouro, cinco tubinhos de folha enrolada, de comprimento

entre 20 a 27 mm e 3 mm de diâmetro, e 

dois brincos ovalados completos, com decoração 

muito simples. São os mais antigos que se conhecem 

em Portugal. (figura 2)

Por último, apareceram ossadas humanas, entre as quais

alguns crânios e dentes. 

Grutas Artificiais da Quinta das Lapas

Descoberta e Localização

Estas grutas, já muito destruídas, foram objecto, por parte

dos técnicos do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia

de uma escavação, dirigida pelo Prof. Manuel Heleno. O

material recolhido manteve-se inédito e sem qualquer bene-

ficiação até ser estudado, mais aprofundadamente, em 1970. 

As duas grutas encontram-se perto da Quinta das Lapas, na

Freguesia de Monte Redondo.

As grutas artificiais são do tipo das congéneres da Península

de Setúbal, Carenque, Alapraia, S. Pedro de Estoril e

Ermegeira, sendo escavadas num grés caulinífero, perten-

cente às camadas do grés de Torres Vedras. Deveriam ter

A broken piercer made of bone was also found,

A bent pricker and a needle fragment made of metal,

Five rolled cheet tubes, between 20 and 27mm 

long and 3mm in diameter and two complete oval 

earrings, very plainly decorated. These are the oldest 

in Portugal. (fig. 2)

At last, some human bones have also been discovered,

namely skulls and teeth.

Artificial Caves of Quinta das Lapas

Discovery and Location

Although quite devastated these caves were excavated

by a team of experts from the Museu Nacional de

Arqueologia e Etnográfico directed by Prof. Manuel

Heleno. The gathered remains were kept unique and

without any improvement until they were more serious-

ly studied in 1970.

Both caves are situated close to Quinta das Lapas in the

parish of Monte Redondo.

The caves are the same type as the ones in the Peninsula

of Setúbal, Carenque, Alapraia, S. Pedro de Estoril and

Ermegeira. They are excavated in grés caulinífero, part

of the grés layers of Torres Vedras. Their plan must have

been the same as the others but they are so damaged

that there is only a part of a room left.

Gathered Remains

Silex pieces such as blades, polished axes, weeding-hoes

and adzes have been found. Also in this case the handles,

probably wooden have disappeared with the effects of

time. (fig. 3)

Just like the stone, bone was also carved, having differ-

ent types of utensils been found:

-piercers, pinheads, bone buttons, etc.

Among the numerous pieces of pottery it is worth men-

tioning the bell beaker pottery, with a very particular

decoration, common by the end of the Copper Age in

Estremadura.

figura 1
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uma planta idêntica à das restante mas o seu estado de

destruição é tal que  delas  apenas resta uma porção da sala.

Espólio Recolhido

Apareceram materiais em sílex, como lâminas, machados

polidos, sachos e enxós.

Também neste caso, o cabo, provavelmente de madeira,

desapareceu com o decorrer do tempo. (figura 3)

Tal como a pedra, também o osso era trabalhado, produzin-

do utensílios de diversos tipos e finalidades.

- furadores, cabeças de alfinete, botões em osso, etc.

Da abundante cerâmica destaca-se aquela que se apresenta

decorada segundo um estilo muito comum nos finais da

Idade do Cobre, na Estremadura, sendo conhecida pelo

nome de  cerâmica Campaniforme.

Esta designação deriva do facto de uma das principais config-

urações destes recipientes se assemelhar a uma Campânula

Invertida.

A decoração, de carácter geométrico, é formada por bandas

limitadas por linhas horizontais e preenchidas com traços

oblíquos, triângulos, ziguezagues ou grupos de traços verti-

cais entre outros. (figura 4)

Estes motivos eram obtidos ou por meio de uma impressão

de matrizes ou por um estilete, com o qual se produziam

desenhos incisos.

Também aqui encontramos do tipo Dolménico do tipo

Palmela ( Campaniforme), à semelhança das descritas na

gruta da Ermegeira. 

No que se refere aos utensílios de cobre, há, sobretudo, a

considerar uma sovela dobrada e um fragmento de agulha.

A par de utensílios de uso comum, surgiram também objec-

tos de carácter religioso. Os mais antigos, correspondentes

às primeiras utilizações das "grutas", são constituídos por pla-

cas de xisto gravadas que apresentam dese-nhos geométri-

cos e possuem um furo na parte superior, por onde passaria

um fio que as suspenderia ao pescoço.

Esta placa de xisto ardosiano, encontrando-se em muito mau

Its designation comes from the fact that the shape of

these pots looks very much like an inverted bell.

Its geometrical decoration is formed by stripes limited by

horizontal lines and filled with diagonal lines, 

triangles, zigzags or groups of vertical lines between oth-

ers. (fig. 4)

These motifs were made either by matrix printing 

or with a stylet with which incise drawings were 

produced.

We can also find the dolmenic type, the Palmela type (bell

beaker) just like the ones mentioned in the cave in

Ermegeira.

As far as copper utensils are concerned it is worth men-

tioning a bent pricker and a needle fragment.

As well as daily use utensils, religious objects have also

been found. The oldest ones include engraved schist slabs

with geometrical patterns, pierced on top where a thread

would be inserted so that they could be worn around the

neck. These objects can be dated back to the first times

when the cave was used.

Although very damaged this xisto ardosiano slab is also

decorated on the opposite side where eyes have been

represented. The reticulate was the technique used, just

like in the common patterns, with stripes and triangles in

the common slabs.

Two zoomorphic turquoise statuettes have been found.

One of them is made of green rock, and represents

rodents, probably rabbits.

This double statuette is carved in a single block of real

turquoise, which makes it extremely rare, indicating the

importance and the wealth of the owner of this object.

A cylindrical or subcylindrical, plain, limestone idol, which

seems to have Mediterranean influences, was also discov-

ered.

Other ornaments such as beads made of xisto ardosiano

(discoids), limestone, bone, fluorite, opal, agate and

turquoise. (fig. 5)

figura 2
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estado, é também ornamentada, na face oposta, onde foram

representados uns olhos. O reticulado era a técnica de orna-

mentação utilizada, como nos desenhos comuns, com faixas

e triângulos nas placas correntes.

Foram encontradas duas estatuetas zoomórficas de calaíte

sendo uma delas em rocha verde, representando roedores,

possivelmente coelhos.

Esta estatueta geminada é talhada num só bloco de ver-

dadeira calaíte, o que lhe confere uma raridade extrema,

demonstrando bem a importância e a riqueza do possuidor

desse objecto em épocas recuadas.

Foi descoberto um ídolo de calcário liso, de forma cilíndrica

ou subcilíndrica, que parece acusar influências mediterrâneas.

Foram ainda descobertos alguns outros adornos, como con-

tas de colar, feitas em xisto ardosiano (discoídes), calcário,

osso, fluorite, opala, ágata e calaíte.  (figura 5) 

Cronologia e Datação

Do conjunto do espólio estudado, destaca-se a importância

da cerâmica ornamentada do tipo Campaniforme que, só

por si, é suficiente  para datar convenientemente as grutas.

Com o auxílio do rádio-carbono 14 é possível datar com

precisão o conjunto destas grutas artificiais, situando-as

2600 anos a.C.      

Aparecem ainda algumas cavidades escavadas no calcário,

todas de pequenas dimensões, constituídas por uma sala ou

um corredor. Em quase todas elas foram encontrados vestí-

gios arqueológicos, sem nunca terem sido intervencionadas. 

São conhecidas as seguintes grutas artificiais:

- Moinho da Lapa, na freguesia de St.ª  Maria - Paul - Casal

da Lapa

- Bolores, freguesia de St.ª Maria - Varatojo - Quinta de

Bolores; 

- Casal da Forca I - freguesia de St.ª Maria - Torres Vedras;

- Casal da Forca II- freguesia de St.ª Maria - Torres Vedras;

- Casal da Forca III - freguesia de St.ª Maria - Torres

Vedras;

- Lapa do Preto - freg.  do Ramalhal - Quinta de Paio

Correia;

- Lapa de Paio Correia - freguesia de  A-dos-Cunhados;

- Casal da Lapa II - freguesia de  A-dos-Cunhados; 

- duas grutas no Cabeço da Rainha - A-dos-Cunhados -

Maceira - que são nomeadas no Inventário do Património

Arquitectónico. 

Chronology and Dating

From all the studied remains it is worth mentioning the

importance of the bell beaker decorated pottery, which

alone is enough to establish a proper date for the caves.

By using the radiocarbon 14 method it is possible to date

this group of caves quite accurately to 2600 b.C.

Some small cavities excavated in limestone showing

rooms and corridors can also be witnessed. It was 

possible to find archaeological evidence in nearly all of

them but which have never been analysed.

Artificial caves already discovered:

-Moinho da Lapa, - parish of Sta. Maria - Paul - Casal da Lapa;

- Bolores - parish of Sta, Maria - Varatojo - Quinta de

Bolores;

- Casal da Forca I - parish of Sta. Maria - Torres Vedras;

- Casal da Forca II - parish of Sta. Maria - Torres Vedras;

- Casal da Forca III - parish of Sta. Maria - Torres Vedras;

- Lapa do Preto - parish of Ramalhal - Quinta de Paio

Correia;

-Casal da Lapa II - parish of A-dos-Cunhados;

-Two caves in Cabeço da Rainha - A-dos-Cunhados -

Maceira- which are mentioned in the Inventário do

Património Arquitectónico.

figura 3

figura 4
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