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RESUMO 
Os artefactos em sílex dos dólmenes da Lapa da Meruje (Vouzela)  
e de Antelas (Oliveira de Frades), cuja construção se atribui aos iní- 
cios do IV milénio a.C., foram analisados por forma a providenciar uma  
primeira imagem abrangente das estratégias de exploração, circulação  
e utilização do sílex no megalitismo da região de Lafões, uma das 
subáreas do importante núcleo megalítico da Beira Alta. Os conjun-
tos são formados sobretudo por geométricos trapezoidais, surgindo os 
segmentos em segundo plano. A origem do sílex pôde determinar-se 
para o primeiro caso (área de Rio Maior), sendo que em Antelas se 
observaram cinco possíveis áreas de aprovisionamento (por identifi-
car). A análise traceológica revelou que a larga maioria das peças de 
Antelas não foi utilizada antes da sua deposição naqueles dólmenes;  
inversamente, os geométricos da Lapa da Meruje foram obtidos a partir 
lâminas previamente utilizadas e depois efetivamente usados como pon-
tas de projétil. Nota-se, nestes casos, que as pontas foram encabadas 
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transversalmente, uma técnica que já havia sido reconhecida na famosa 
pintura de arqueiro do dólmen de Juncais (Vila Nova de Paiva). No seu 
conjunto, estes primeiros resultados revelam uma elevada complexidade 
dos circuitos de abastecimento de sílex no megalitismo beirão. As dife- 
rentes intensidades observadas no seu uso significará também dife- 
rentes capacidades de aquisição de matérias-primas exógenas. A expli-
cação para tais contrastes deverá radicar no quadro socioeconómico e 
na organização social destas comunidades.
PALAVRAS-CHAVE: Megalitismo; análise lítica; proveniência; intercâmbio; 
traceologia

ABSTRACT
The flint artefacts from the dolmens of Lapa da Meruje (Vouze-
la) and Antelas (Oliveira de Frades), which were built at the begin-
ning of the fourth millennium BC, were analysed in order to provide 
a first comprehensive portrayal of its exploration, circulation and use 
in the megalithic region of Lafões, one of the subareas of the impor- 
tant megalithic clusters of Beira Alta. These assemblages are formed main-
ly by trapezoidal geometrics, followed by segments. The origin of the flint 
could be determined for the first case (Rio Maior area), with five possible 
supply areas (to be identified) being observed among the Antelas material. 
The analysis showed that the vast majority of the Antelas artefacts were 
not used before their deposition; conversely, the geometrics from Lapa of 
Meruje were obtained from previously used blades and later effectively 
used as projectile points. It should be noted in these latter cases that they 
were transversely hafted, a technique that had already been recognized in 
the famous painting of an archer at the dolmen of Juncais (Vila Nova de 
Paiva). Taken together, these preliminary results reveal a high complexi-
ty of the flint supply circuits in the Beira Alta megalithism. The different 
intensities observed in the use of flint artefacts will also mean different 
capacities for the acquisition of exogenous raw materials. An explanation 
for such contrasts should lie in the socioeconomic and social organization 
framework of these communities.
KEY WORDS: Megalithism; lithic analysis; provenance; exchange; use- 
-wear 

1. INTRODUÇÃO
É comumente aceite que na região portuguesa da Beira Alta se encontra 
um dos grupos mais pujantes do megalitismo da Península Ibérica. Não 
cabe aqui fazer o historial da investigação, mas deve assinalar-se que os 



| 219

| 2018

primeiros trabalhos científicos, então sobretudo de inventariação e cartogra-
fia, tiveram o seu início ainda em meados do século XIX. O prosseguimento 
desta investigação viria a revelar uma realidade muito singular, com mon-
umentos tumulares de diversas tipologias, dispersos por uma vasta área 
e ostentando frequentemente manifestações pictóricas, pintadas e grava-
das. Nos inícios do século seguinte reconhecer-se-ia que estas realidades 
neolíticas se estendiam igualmente para a região histórica de Lafões (Girão, 
1921). 
A partir do último quartel do século XX, os estudos megalíticos na Beira Alta 
superam aquela perspetiva sobretudo descritiva — ou, quanto muito, de raiz 
histórico-culturalista — e direcionam-se para outros tópicos de investigação. 
Entre estes, emergem as questões relacionadas com a proveniência e cir-
culação de matérias-primas. Houve desde cedo a perceção de que os, por 
vezes abundantes, conjuntos em sílex encontrados no megalitismo beirão 
terão sido importados a partir da Estremadura Portuguesa, região onde se 
localizarão as fontes de aprovisionamento mais próximas, e que a sua cir-
culação se faria no âmbito de diversos circuitos de trocas de escala inter-re-
gional. Como referido há já um quarto de século por Senna-Martinez (1994, 
p. 17), “[u]ma origem estremenha para o megalitismo da Beira Alta pode, 
aliás, explicar a origem do sílex (inexistente na Beira Alta) que [...] domina, 
desde o início, as produções artefactuais em pedra talhada do megalitismo 
regional e, como veremos, até momentos bem avançados. Como contra-par-
tida para a ‘importação’ do sílex poderíamos ter as rochas anfibólicas, uti-
lizadas para a produção de artefactos polidos, e inexistentes na Estremad-
ura [...]. O mesmo pode ter sucedido com as ‘variscites’ e outras ‘rochas 
verdes’ utilizadas para a produção de adornos e potencialmente existentes 
nos afloramentos silúricos da Beira Alta [...].” Hoje sabe-se que elementos 
de adorno em variscite de dólmenes beirões serão importações das minas 
de Palazuelo de las Cuevas (Zamora), embora a exploração de pequenas 
jazidas de minerais verdes locais não possa por enquanto ser totalmente 
descartada (Carvalho, s.d.). Que estas redes de circulação poderiam atingir 
escalas suprarregionais é um facto testemunhado pelo achado de um longo 
machado em xisto no dólmen I do Carapito (Aguiar da Beira), uma imitação 
local de protótipos fabricados em jade alpino que então circulariam pela Eu-
ropa ocidental (Fábregas et al., 2012, 2018). Esta peça particular encontra-
va-se associada a um pequeno machado em fibrolite, três geométricos em 
sílex, 320 contas discoides em xisto, seis em variscite e uma conta esféri-
ca em grauvaque (Leisner e Ribeiro, 1968), constituindo-se portanto como 
uma associação artefactual — datada de c. 3650 cal BC (GrN-5110: 4850 ± 
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Figura 1. Localização dos dólmenes mencionados em texto. 1 - Lapa da Meruje (Vouzela); 2 
- Antelas (Oliveira de Frades); 3 - Juncais (Vila Nova de Paiva); 4 - Carapito (Aguiar da Beira). 
A seta indica a proveniência do sílex de Rio Maior identificado no primeiro sítio
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40 BP) a partir de carvões da lareira em torno da qual se estruturava — que 
ilustra muito bem a diversidade de proveniências materiais e de influências 
estilísticas de que se revestiram as fases iniciais do megalitismo beirão, isto 
é, durante o Neolítico Médio.
Assim, o objetivo do presente trabalho é um primeiro estudo integrado dos 
artefactos em sílex provenientes dos dólmenes da Lapa da Meruje (Vouzela) 
e de Antelas (Oliveira de Frades), localizados na região de Lafões — portanto, 
no setor mais ocidental da Beira Alta (Fig. 1) —, por forma a produzir uma pri-
meira caracterização das origens, circulação e uso desta matéria-prima na 
região em contexto megalítico. Este estudo envolve a realização de anális-
es geoquímicas para caracterização do sílex e determinação das respetivas 
proveniências, análise de tecnologia e tipologia, e microscopia lítica para 
classificação funcional. 

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Os dólmenes da Lapa da Meruje e de Antelas
A anta da Lapa da Meruje foi primeiramente referenciada por Amorim Girão 
(1921), pioneiro da arqueologia pré-histórica da região de Lafões, que a 
descreve. A “ligeira escavação” que realizou em 1917 na câmara não terá 
produzido qualquer resultado “digno de menção”, pelo que muito pouco 
se conhece destes trabalhos. No entanto, esta anta entrará depois em im-
portantes sínteses sobre o megalitismo da Beira Alta até à retoma do seu 
estudo em 2016 (Carvalho, 2018). Trata-se de um dólmen de grandes di-
mensões, que apresenta câmara e corredor diferenciáveis em planta e alça-
do. A câmara, de sete esteios, tem 3x3 m e o corredor atinge cerca de 10 m 
de comprimento. A mamoa, com um diâmetro de 32 m e uma altura de 2 m, 
conserva ainda parte substancial da sua carapaça pétrea. O topo do chapéu 
da câmara apresenta gravuras modernas e os esteios têm diversas repre-
sentações pré-históricas gravadas, para além da representação recente de 
uma custódia junto ao esteio de cabeceira da câmara. Na linha da escas-
sez de espólio que caracteriza o megalitismo lafonense, a fase de utilização 
neolítica da anta está representada quase exclusivamente por um pequeno 
conjunto de geométricos em sílex, o que, de acordo com o esquema evolu-
tivo do megalitismo regional e a cronologia absoluta disponível (Cruz, 2001; 
Senna-Martinez e Ventura, 2008), indica que este monumento datará dos 
primeiros séculos do IV milénio a.C.
Por seu lado, o dólmen de Antelas, conquanto identificado também pelo 
mesmo investigador (Girão, 1921), só é escavado em 1956-1957 (Castro 
et al., 1957) e depois em 1993, para trabalhos de restauro (Cruz, 1995). 
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Este monumento é formado por uma câmara de oito esteios, com 2,5×3 m 
de área, e um corredor de 3,5 m de comprimento que, tal como no caso da 
Lapa da Meruje, se diferencia em planta e alçado. A mamoa apresentava 
20 m de diâmetro e 2,5 m de altura ao momento da escavação. Porém, a 
componente mais notável de Antelas são as impressionantes pinturas a negro 
e vermelho que, graças à sensata opção tomada por Castro et al. (1957), de 
imediato soterramento do dólmen após a escavação, podem ainda hoje ser 
vistas, apesar da rápida degradação que as tem atingido desde os últimos 
trabalhos. A datação direta das pinturas através de uma amostra de pigmento 
preto resultou em cerca de 3450 cal BC (OxA-5433: 4655 ± 60 BP); porém, as 
cinco datações sobre cortiça carbonizada encontrada sob as lajes do corredor 
intratumular (Cruz, 2001) sugerem que a sua construção remontará provavel-
mente a 3900-3700 cal BC.
No seu total, a amostra analisada no presente estudo é composta por 22 
peças em sílex: quatro geométricos da Lapa da Meruje (Fig. 2), e uma lâmina 
e 14 geométricos de Antelas (Fig. 3). Para efeitos comparativos, utilizam-se 

Figura 2. Geométricos da Lapa da Meruje. 1 e 3 - trapézios (N22 e N23.21, respetiva-
mente); 2 e 4 - segmentos (N23.15 e N23.5, respetivamente). Desenhos por Y. Costela.
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também três peças em sílex (uma lâmina, uma lasca não cortical e um nódulo 
parcialmente cortical) da Casa dos Mouros do Vale da Redonda, uma pequena 
gruta-abrigo no concelho de Vouzela que terá sido um acampamento tem-
porário em fase indeterminada do Neolítico (Tente e Carvalho, 2017).
2.2. Análise de fluorescência de Raios-X com equipamento portátil
A análise geoquímica dos artefactos líticos em sílex foi efetuada através 
de Fluorescência de Raios-X com equipamento portátil (doravante, FRXp) 
e recorrendo a um protocolo que permite a deteção de elementos pesados 
e leves, desde o Magnésio (12Mg) até ao Urânio (92U). A opção pelo equipa-
mento portátil deveu-se à necessidade de aceder a materiais de museu, 
neste caso a coleção do dólmen de Antelas, que se encontra depositada 
no Museu Geológico (Lisboa). O equipamento utilizado foi um Bruker™ S1 
Titan® equipado com um tubo de raios-X em Ródio, um detetor FAST® SDD 
e um colimador de 5 mm, um filtro S1RemoteCtrl e o software S1Sync®. 
Foi utilizada a configuração de calibração de fábrica recomendada para ro-
chas usando a aplicação GeoChem e o método DualMining. A fiabilidade e 

Figura 3. Geométricos e lâmina de Antelas (segundo Castro et al., 1957, fig. 2).
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calibração foi assegurada pelo representante da Bruker em Portugal, Dias 
de Sousa, S.A. As leituras foram feitas em zonas homogéneas dos artefac-
tos seguindo o protocolo utilizado em trabalhos anteriores com o mesmo 
propósito (Pereira et al., 2016; Carvalho e Pereira, 2017), isto é, 120 segun-
dos para os elementos pesados e 120 segundos para os elementos leves. 
Os resultados obtidos (ver adiante) serão complementados futuramente, e 
descritos através dos respetivos valores numéricos absolutos, após confron-
tação sistemática com os dados geoquímicos da LusoLit, a litoteca da Uni-
versidade do Algarve.
2.3. Análise traceológica
A observação das peças foi realizada conjugando uma lupa binocular Leica 
MZ16A, que abarca 10-90 aumentos, e um microscópio metalográfico Olym-
pus BH2, cujos aumentos vão desde 50× a 400× aumentos, dotado de uma 
câmara fotográfica Canon 450D. Para além disto, empregou-se um software 
fotográfico (Helicon Focus v.4.62) para obter imagens totalmente focadas. 
Antes do início da limpeza e posterior análise do material, foi efetuada uma 
primeira observação com lupa binocular com o objetivo de detetar e registar 
todos os possíveis registos orgânicos e inorgânicos que pudessem ainda 
estar aderidos à superfície das peças. Posteriormente, efetuou-se uma lim-
peza com água e sabão. Não foi necessário utilizar soluções ácidas para 
eliminar concreções calcárias, pois estas não existiam. O material dos três 
sítios estava muito alterado, tendo-se observado lustres, arredondamentos 
e, por vezes, alterações térmicas. Estas afetações limitaram o diagnóstico 
funcional de algumas peças.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A indústria em sílex analisada da anta da Lapa da Meruje reporta-se apenas 
ao material recolhido nas campanhas de escavação de 2016 e 2017, estan-
do por analisar as peças de 2018. Assim, o conjunto é formado apenas por 
dois trapézios e dois segmentos produzidos com recurso a retoque abrupto 
direto e tratamento térmico a partir de suportes com secções triangulares 
e trapezoidais. No caso do dólmen de Antelas, o conjunto é formado origi-
nalmente por uma única lâmina e 15 geométricos; porém, destes últimos 
apenas 14 estavam disponíveis para estudo no Museu Geológico. Estes são 
compostos principalmente por trapézios (n=10), estando os segmentos em 
segundo plano (n=4), configurados por norma através de retoque abrupto 
direto, com tratamento térmico aplicado a cerca de metade dos efetivos, e 
foram obtidos sobretudo a partir de suportes laminares de secção triangular 
(9 em 14 exemplares). 
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As análises de FRXp dos quatro geométricos da Lapa da Meruje, que rece-
beram os números 452 e 551&552 a 555&556, correspondem a uma úni-
ca leitura (no caso da peça 452) ou a duas leituras em áreas homogéneas 
e separadas (nos restantes três casos: 551&552, 553&554 e 555&556). A 
sua classificação litológica, de base macroscópica, indicou um sílex de grão 
fino, homogéneo, de coloração bege-acinzentada. E, com efeito, as análises 
revelaram composições químicas bastante semelhantes, em que, como era 
expectável, o elemento dominante é a sílica e depois o alumínio, seguido do 
fósforo, potássio, cálcio e ferro. Ainda assim, observa-se alguma variabili-
dade geoquímica neste conjunto. Tal situação é sobretudo notória no que diz 
respeito ao alumínio, onde a peça 551&552 apresenta valores significativa-
mente baixos (1,5076 ± 0,1846), ao passo que a peça 553&554 apresen-
ta valores mais elevados (4,4558 ± 0,2253). Também em linha com esta 
observação, está a peça 553&554, que apresenta maiores frequências de 
fósforo (0,3552 ± 0,02105) e de potássio (0,1852 ± 0,00625), valores próx-
imos dos registados na peça 555&556 (fósforo = 0,2533 ± 0,01825; potás-

Figura 4. Análise de correspondência dos sílices do conjunto de Antelas. Sílex 1: 468; Sílex 
2: 459, 461; Sílex 3: 460, 463, 465, 462; Sílex 4: 466, 467, 470, 471; Sílex 5: 464; Sílex 
6: 457; Sílex 7: 458, 469
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Figura 5. Análise funcional. 1 e 2 - geométricos da Lapa da Meruje empregues como pro-
jéteis (N22 e N23.15, respetivamente), cujos suportes originais foram utilizados para ras-
par pele seca (as fotografias macroscópicas mostram as fraturas de impacto resultantes 
do seu uso como projétil e as microscópicas as modificações no gume como resultado da 
raspagem de pele seca); 3 - lâmina da Casa dos Mouros do Vale do Redondo empregue em 
ambos os gumes no corte de plantas não lenhosas. Fotos micro a 100×
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sio = 0,1765 ± 0,0061). No seu conjunto, estes resultados indicam que as 
quatro peças provêm, se não de uma mesma fonte, muito provavelmente 
de uma área delimitada. De acordo com a composição química observada, 
a possível fonte de aprovisionamento localizar-se-á na extremidade sul do 
Maciço Calcário Estremenho, a Oeste de Vale Comprido (Rio Maior). Esta 
jazida de sílex, onde abundam nódulos de excelente qualidade à superfície 
por erosão total do afloramento original, dista da Lapa da Meruje cerca de 
170 km em linha reta.
Os artefactos de Antelas receberam os números 455 a 471. As análises 455 
e 456 referem-se à única lâmina existente e as análises 457 a 471 incidi-
ram sobre os geométricos. O silício regista valores sempre acima dos 95%, 
a única exceção sendo a leitura 468, onde estes valores são relativamente 
baixos (89,5065% ± 0,5190). O conjunto de Antelas pode no entanto ser 
dividido em dois subgrupos: um, onde o sílex é mais puro, com o silício a ron-
dar valores na ordem dos 100% (± Ma 7,7352), e outro onde o silício ronda 
os 96-98%. A seguir ao silício, os elementos que mais se destacam são o 
alumínio, potássio, cloro, enxofre, cálcio, titânio, vanádio, cromo, magnésio 
e ferro, com valores variáveis mas que permitem identificar agrupamentos 
que sugerem a redução a sete tipos de sílex com características distintas 
(Fig. 4): Sílex 1: 468; Sílex 2: 459, 461; Sílex 3: 460, 463, 465, 462; Sílex 
4: 466, 467, 470, 471; Sílex 5: 464; Sílex 6: 457; Sílex 7: 458, 469. Dada 
a proximidade de resultados obtidos para o Sílex 2, 3 e 4, poderemos es-
tar perante a redução do mesmo bloco em cada um dos casos, ao passo 
que no caso do Sílex 7 poderemos estar perante matéria-prima proveniente 
de uma mesma área ou fonte. Por seu turno, os resultados obtidos para 
o Sílex 1, 5 e 6 sugerem que se tratam de casos em que a matéria-prima 
será proveniente de contextos geológicos e/ou tafonómicos distintos entre 
si e dos demais espécimes analisados. Não foi possível ainda atribuir estas 
peças a jazidas concretas; só a continuação dos estudos permitirá aferir a 
semelhança destes sílices com amostras geológicas recolhidas em território 
português, reunidas na LusoLit, a litoteca da Universidade do Algarve, a fim 
de aferir o seu local de proveniência.
No que respeita à análise funcional, os quatro geométricos da Lapa da 
Meruje revelaram “biografias” bastante complexas, que podem ser descri-
tas do seguinte modo:

N22 e N23.15 — Na zona apical do extremo dos gumes destes geométri-
cos identificam-se fraturas aburiladas associada a importantes marcas 
de uso. Estas modificações indicam-nos que estaremos provavelmente 
perante projéteis empregues como “tranchants”, ou seja, encabadas 



228 | 

transversalmente. Mas, para além disso, o estudo microscópico dos 
gumes maiores permitiu-nos documentar que, antes da sua configu-
ração como geométricos, os respetivos suportes laminares tinham sido 
empregues na raspagem de pele seca (Fig. 5, n.º 1 e 2, respetivamente). 
Este modelo de reutilização não é habitual noutros contextos neolíti-
cos peninsulares, designadamente do atual território português; é pos-
sível que esteja relacionado com um aproveitamento maximizado dos 
suportes laminares.
N23.5 — Num dos extremos deste segmento observa-se uma fratura de 
tipo “hinge”. É difícil fazer um diagnóstico a partir desta fratura, mas é 
possível conceber que a peça tivesse sido utilizada como ponta de pro-
jétil.
N23.21 — Este trapézio apresenta pequenas fraturas em ambos os ex-
tremos, de morfologia de tipo “snap” e “feather”. No entanto, as suas 
características formais e tamanho não permitem determinar se a peça 
foi ou não usada. Estas fraturas podem ter sido produzidas devido ao seu 
uso como projéteis ou como resultado de alguma alteração mecânica

De Antelas, analisaram-se 14 geométricos e uma lâmina. Em relação aos 
primeiros, 12 deles não apresentam quaisquer fraturas de impacto. A maior 
parte está intacta ou mostra algumas pequenas marcas de uso ou roturas 
não diagnosticáveis de tipo “snap”. Somente em dois casos se observam 
possíveis fraturas aburiladas que talvez não tenham origem funcional mas 
sim em alterações mecânicas, inclusivamente modernas. Em suma, podem-
os afirmar que 12 geométricos de Antelas não se apresentam usados e que, 
em dois casos, não foi possível reunir critérios suficientes para afirmar ou 
negar a sua utilização. Quanto à lâmina, a superfície estava muito alterada: 
apresentava um lustre de solo considerável e diversas estrias em direções 
aleatórias, pelo que se considera esta peça não analisável. A escassez de 
traços de uso convida-nos a pensar que terá sido depositada sem qualquer 
utilização prévia; porém, tratar-se-ia de uma proposta arriscada uma vez 
que esses sinais de uso poderão ter sido produzidos por alteração ou mes-
mo por utilização sobre matéria branda.

4. CONCLUSÕES
Para complementar as inferências que os dólmenes da Lapa da Meruje e 
de Antelas permitem produzir acerca dos sistemas de circulação de sílex no 
megalitismo de Lafões, os respetivos resultados foram comparados com os 
da gruta-abrigo neolítico da Casa dos Mouros do Vale da Redonda. 
Deste sítio foram analisados por FRXp um nódulo cortical (445 na zona sem 
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córtex e 446 na zona com córtex), uma lasca não cortical (447) e uma lâmi-
na (448). Esta análise revelou que o nódulo é substancialmente diferente 
dos restantes sílices talhados por apresentar valores muito baixos de silício, 
na ordem dos 76%, e valores elevados de alumínio (7,7%) e de magnésio 
(1,3%). Estes resultados, de certa forma surpreendentes, parecem sugerir, à 
primeira vista, a existência de fontes de obtenção e corredores de transporte 
distintos para nódulos brutos e utensílios finais, estivessem estes retocados 
ou não. Os dólmenes estudados integrar-se-ão na segunda situação. Porém, 
há que salientar que estamos a trabalhar com uma amostra bastante reduz-
ida e num território onde o conhecimento acerca das origens e circulação 
desta matéria-prima é ainda muito incipiente, pelo que uma compreensão 
mais sólida destes comportamentos económicos só será possível através 
de trabalho detalhado e do avolumar de dados empíricos. De todo o modo, a 
Lapa da Meruje e Antelas distinguem-se claramente quanto à proveniência 
dos sílices talhados. Enquanto no primeiro caso se definiu uma única origem 
para as quatro peças (na área de Rio Maior), no segundo foi possível verifi-
car uma multiplicidade de proveniências para as 15 peças estudadas que 
parece apontar para a exploração de cinco jazidas de sílex diferentes (cuja 
identificação está por realizar).
Quanto à análise funcional, a lâmina da Cova dos Mouros do Vale da Re-
donda é uma peça fragmentada e com sinais de utilização em ambos os 
gumes onde se observa um polimento muito extenso relacionado com o 
corte de plantas não lenhosas (Fig. 5, n.º 3). As características do polimento 
fazem-nos pensar que se terá destinado ao corte de cereais verdes ou de 
algum tipo de planta silvestre. O desenvolvimento diferenciado do polimento 
demonstra que o lado esquerdo esteve muito mais sujeito a utilização que 
o oposto, ou seja, que quem a utilizou preferiu mudar de gume quando o 
primeiro perdeu efetividade, ao invés de o reavivar. Em todo o caso, trata-se 
de um instrumento que não está esgotado e que poderia ter continuado a 
ser utilizado. Este caráter não exaustivo do uso do sílex observado nesta 
gruta-abrigo integra-se no padrão também verificado em Antelas, onde a 
larga maioria das peças não terá sido utilizada previamente à sua incorpo-
ração no ambiente funerário. Aqui, a norma foi a produção intencional de 
oferendas, não o reaproveitamento de artefactos que estivessem até esse 
momento em utilização. O contraste com o conjunto da Lapa da Meruje não 
podia ser mais nítido. Os quatro geométricos haviam sido utilizados e dois 
deles passaram por uma complexa sequência que implicou o talhe e uso 
das lâminas originais, a sua segmentação em pontas de projétil de formas 
geométricas, as quais foram efetivamente utilizadas enquanto tais antes da 
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sua deposição em contexto funerário.
A propósito do modo de encabamento dos geométricos da Lapa da Meruje, 
em posição transversal, assinale-se que, apesar da sua singularidade, já 
se conhecia para a região da Beira Alta um elemento que providenciava 
uma imagem muito clara de uma opção funcional por agora aparentemente 
confinada a esta região (Fig. 1): trata-se da famosa pintura de um caçador 
de veados, acompanhado dos seus cães, executada num dos esteios do 
dólmen dos Juncais (Vila Nova de Paiva), em cujo arco se pode observar 
claramente o tipo de encabamento agora identificado pela traceologia nos 
geométricos da Lapa da Meruje (Leisner, 1934, taf. 13).
Em conclusão, os dados obtidos neste estudo mostram uma realidade mais 
complexa do que inicialmente suposto, no que diz respeito à circulação e 
utilização do sílex em ambiente megalítico. Embora haja necessidade de 
aumentar as amostras analisadas na Lapa da Meruje, a sua comparação 
com Antelas revelou não só diferentes estratégias de abastecimento ao 
nível da proveniência e rotas de circulação do sílex (cujos reais contornos 
só se poderão definir após a determinação das jazidas de origem do sílex 
do segundo sítio, exercício atualmente em curso) como, sobretudo, permitiu 
observar estratégias tecnoeconómicas muito contrastantes, com conjun-
tos fabricados exclusivamente para incorporação em contexto funerário e 
outros previamente utilizados de forma intensiva. Este duplo padrão parece 
revelar a existência de grupos humanos com diferentes graus de acesso a 
matérias-primas exógenas, o que abre todo um novo campo de investigação 
acerca das condições socioeconómicas e modelos de organização social 
das comunidades do Neolítico Médio da Beira Alta, insuspeitos até ao mo-
mento e que urge aprofundar, mas que talvez estejam na base dos padrões 
de distribuição desses bens de exceção que agora se começam a observar.
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