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Após 5 anos de interregno, é com muita satisfação que

vos apresentamos mais um número da revista Trogle.

Poderão muitos pensar que esta interrupção se deveu

à falta de actividade ou adormecimento do espírito

espeleológico, dirão aqueles que connosco trabalha-

ram e colaboraram que esta publicação só foi possível

com uma verdadeira dedicação a que nós chamamos

Espeleologia com “E grande”.

Cinco anos repletos de novos projectos, colaborações

inter associativas, encontros e congressos nacionais e

internacionais, nascimento de novas associações, que

espelham o rosto de um “boom” espeleológico, não

acompanhado pelos organismos e institutos estatais

que vivem num marasmo, consequência de uma políti-

ca nacional desastrosa de desvalorização e descarac-

terização da investigação científica.

Prova disso é o encerramento do I.G.M. a fusão do

I.P.A. com o I.P.P.A.R. a falta de apoios do Instituto do

Ambiente, a inércia dos organismos que tutelam as

áreas cársicas, etc.

Aparte desta conjuntura e respeitando a nossa filosofia

procuramos reunir uma diversidade de artigos que

esperemos seja do Vosso agrado.

After five years of recess we are glad to present one more

issue of the Trogle bulletin.

Many may think that this intermission was due to lack of

activity or dormancy of the speleological spirit - those who

have worked and collaborated with us will say that this

edition was only possible because of a true dedication

that we call Speleology with capital “S”.

Five years filled with new projects, inter-associative col-

laborations, meetings, national and international con-

gresses, the birth of new associations reflecting the face

of a speleological “boom”, unaccompanied by the estate

institutions and organisations that are living in apathy,

consequence of the disastrous national politics of depre-

ciation and disfiguration of the scientific investigation.

Proving this is the extinction of I.G.M. (Geologic and

Mining Institution), the fusion of I.P.A. (Portuguese

Archaeological Institution) and I.P.P.A.R. Portuguese

Architectonic Patrimony Institution), the lack of support

from the IA (Environment welfare Institution), the idleness

of the organizations responsible for the karstic areas, etc.

Apart from this situation and according to our philosophy,

we’ve tried to gather a diversity of articles that we expect

to be of your interest.

Editorial
Rui F. Luís
Nelson Esperança
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Nota: A coluna em inglês do presente trabalho é uma versão adaptada da

comunicação apresentada no 14º Congresso Internacional de

Espeleologia, em Atenas-Kalamos, Grécia (Agosto de 2005).

O Algar da Manga Larga tem-se revelado uma das mais impor-
tantes cavidades verticais em Portugal e, apesar de ser já conheci-
do pelos espeleólogos desde há mais de trinta anos, continua a
fornecer dados com relevante significado científico. No decurso
de uma acção de pesquisa espeleológica promovida pela AESDA
no referido Algar foi fotografado um conjunto de ossos de
carnívoro, jacentes numa galeria a cerca de 95 metros abaixo da
entrada da cavidade. As respectivas características morfológicas e
biométricas indicavam tratar-se de um grande felídeo, remetendo
para espécie actualmente extinta na Europa, nomeadamente o
leopardo, Panthera pardus (L., 1758). A evidente importância pale-
ontológica dos testemunhos ósseos levou a que se desencadeasse
um conjunto de procedimentos com o objectivo de os salva-
guardar adequadamente e de promover o seu estudo. Para esse
efeito, realizaram-se os contactos necessários e procedeu-se ao
registo e à recolha das peças em apreço atribuindo especial
atenção à sua integridade e conservação. Seguiram-se as tarefas
ligadas ao estudo biométrico comparativo dos restos osteológicos.
A presença deste e outros vestígios faunísticos, nomeadamente de
gato-bravo, em zonas profundas e de difícil acesso desta gruta,
indiciam a existência de condutas que estão ou estiveram em con-
tacto com o meio exterior, as quais não foram ainda referenciadas.
Deste modo, para além do evidente interesse paleontológico da
descoberta, é possível serem extrapoladas interpretações com
aplicação no âmbito da exegese da própria cavidade, situação que
levou já à descoberta de uma galeria não registada.
Este trabalho tem vindo a ser amplamente divulgado junto da
comunidade espeleológica nacional e internacional, inclusiva-
mente no 14º Congresso Internacional de Espeleologia que se
realizou em 2005 na Grécia. O estudo paleontológico está con-
cluído e a aguardar publicação em revista da especialidade (CAR-
DOSO & REGALA, no prelo).

Note: This article is the adapted version of a presentation given at the 14th

International Congress of Speleology, in Athens-Kalamos, Greece (August,

2005), with the support of Instituto do Ambiente.

During a speleological survey preformed by the AESDA at the Manga
Larga Cave, in the year 2001, the bone remains of a carnivore were
photographed, laying in a gallery nearly 95 meters below the entrance
of the cave. A latter observation of the photographs revealed the
remarkable palaeontological significance of the remains. The morphol-
ogy and size of th e skull indicated a large felid, over-sizing the
European-lynx, therefore consigning to a species already extinct from
Europe. This identification was subsequently confirmed by the osteo-
metric data obtained from the analysis of the specimen. After it was
retrieved from the site and studied, the skull showed some uncommon
morphological features. The complete palaeontological study was car-
ried out under the scientific supervision of J. L. Cardoso. It is briefly
described in this paper and will be the subject of a detailed forthcom-
ing edition (CARDOSO & REGALA in press).
The presence of this and other palaeontological remains, namely
from wildcat, in a profound and hard reaching area of the cave,
reveals the existence of unreferenced galleries that are or have been
open to the exterior. Comprehensive considerations concerning the
taphonomic processes determining the deposition of the remains are
therefore discussed.

* Membro fundador e Secretário da Assembleia-Geral da Associação de Estudos
Subterrâneos e Defesa do Ambiente. Instituto Português do Património
Arquitectónico (IPPAR). ftata@ippar.pt.
* * Professor Catedrático da Universidade Aberta (Lisboa). Coordenador do
Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CMO).
arqueolo@univ-ab.pt.

Vestígios 
paleontológicos 
do Algar da Manga Larga
Palaeontological remains from 
the Manga Larga Cave
Frederico Tátá Regala *

João Luís Cardoso **

Fotos: AESDA



Introdução e aspectos gerais
O conjunto de ossos que agora se sabe pertencerem
a um leopardo era já conhecido pelos espeleólogos
que anteriormente visitaram a cavidade, sendo citado
por THOMAS (1985, p. 98-99), que o atribuiu a um
cão. Note-se que o Algar da Manga Larga foi alvo de
sucessivos trabalhos de exploração e desobstrução
por parte de diversos espeleólogos e diferentes asso-
ciações, tendo sido descoberto, segundo o autor cita-
do, no ano de 1975 pela Sociedade Portuguesa de
Espeleologia (SPE).
Do ponto de vista espeleológico o Algar da Manga
Larga é uma das mais significativas grutas verticais de
Portugal. Segundo o levantamento topográfico reali-
zado pela Sociedade dos Amigos das Grutas e Algares
(SAGA) foi alcançada a profundidade de 186 metros
em relação à única entrada presentemente conheci-
da. Situado no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC), no rebordo ocidental do
Planalto de Santo António (Porto de Mós), este algar
de origem cársica formou-se em calcários jurássicos.
A entrada encontra-se à altitude de 460 metros, na
encosta carsificada que pende para o Polje de
Mendiga. As coordenadas geográficas, obtidas com
um receptor de GPS, são as seguintes: 29 514622 E;
4 374672 N (UTM). O algar é constituído por uma
sucessão de poços verticais e de galerias com pendor
acentuado. O primeiro poço atinge a profundidade
de 55 metros, estabelecendo uma vertical directa a
partir da entrada. É relativamente estreito no troço
superior mas alarga consideravelmente ao longo da
descida atingindo a máxima amplitude na região
mediana e voltando depois a estreitar no terço final.
Na sua parte superior encontram-se ninhos de gra-
lha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax),
sendo, esta cavidade, um dos importantes locais de
nidificação da referida ave, facto que condiciona o
período em que é permitida a visita.
Junto ao fundo do primeiro poço abre-se uma galeria
ascendente mas a progressão para os níveis mais pro-
fundos realiza-se através de um reduzido túnel em
declive que, por sua vez, desemboca no primeiro de
quatro pequenos poços sucessivos, estreitos a ponto
de tornar difícil a progressão em determinados
troços. Os dois primeiros têm a profundidade de oito
metros cada, o terceiro regista seis metros e o último
poço desta série tem nove metros. De seguida surge
novamente um curto e estreito corredor que comu-
nica com a galeria em que foram descobertos os
restos de leopardo, a cerca de 95 metros de profun-
didade em relação à entrada da gruta. A gruta desen-
volve-se para sudoeste conduzindo novamente a
poços e galerias cuja descrição detalhada extrapola o
âmbito do presente trabalho.
Os ossos de leopardo jaziam numa fenda meandri-
forme que progride para norte, com cerca de 14
metros de extensão e pendor acentuado. As paredes
da galeria convergem gradualmente em direcção ao
topo e encontram-se revestidas por coralóides rom-
boédricos, de formação subaérea, e por manto esta-
lagmítico. Em alguns locais verifica-se também a pre-

Location and brief description of the cave
Located in the western border of the Santo António
plateau (Porto de Mós), the Manga Larga Cave is a
karstic cavity developed in the Jurassic limestone. The
only known entrance opens at the altitude of 460
meters above Sea Level, on a slope over the Mendiga
polje. The geographic coordinates for the site are: 29
514622 E; 4 37 4672 N (UTM – European Datum).
The cave is formed by successive vertical pits and
inclined galleries, with a vertical entrance shaft measur-
ing 55 meters deep. The bottom of this shaft leads on to
an ascending gallery and to a small tunnel followed by a
series of four other pits, each of less than ten meters in
depth. These are followed by a narrow corridor opening
into the gallery where the bone remains of the leopard
were found, consisting of a sloping meander of fourteen
meters with a general south-north orientation, narrow-
ing abruptly into a crevice. The walls, covered with flow-
stone and fragile subaerial coralloids, converge gradually
toward the top. The proximal third of the ground is
composed of diverse sized blocks revealing two distinct
collapse moments in its history. First, a base layer of
larger blocks covered with flowstone cemented to each
other and to the walls, and an upper layer of free small-
er stones, without flowstone, resulting from a later col-
lapse. Beyond this area of collapsed stones the ground is
covered with flowstone.
The cave continues to the southwest ascending irregu-
larly and down again into new pits and galleries.
However, describing the rest of the cave must remain
outside the scope of this paper. According to the topo-
graphic mapping taken by SAGA – Sociedade dos Amigos
das Grutas e Algares – it reaches to a depth of 186
meters below the level of the entrance.

Historical data
Discovered by the SPE (Sociedade Portuguesa de
Espeleologia), this cave was the object of several explo-
rations and obstruction removal works, involving several
speleologists and speleological societies, being published
by C. THOMAS (1985). The bone remains that are the
object of the present paper were known to previous
explorers who referred to them as the dog’s skeleton.
In January 2003 a speleological team from AESDA (Rui
Luís, Sisenando Simões,Valter Luís and Bruno Oliveira)
carried out a recognition survey of the site. The photo-
graphic record obtained includes some images of the
skeletal remains that allowed the subsequent observa-
tion of the general morphological features of the skull.
The possibility that it may have belonged to a large felid
species, demanded a new visit to the site in order to
determine the specific taxonomical identification of the

Algar da Manga Larga
Manga Larga cave
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sença de coralóides escalenoédricos. O fundo, no
troço proximal da galeria, é composto por blocos
que revelam dois episódios distintos de abatimento.
Observa-se uma camada de grandes blocos cobertos
pelo concrecionamento, que se encontram cimenta-
dos entre si e às paredes. Sobre esta assentam blocos
de dimensões mais modestas, resultantes de um aba-
timento posterior, os quais se encontram soltos e
sem o revestimento litoquímico que caracteriza a
camada subjacente. Para diante, passada a área
coberta pelos materiais clásticos, o piso apresenta-se
coberto por manto litoquímico. Um estreitamento
abrupto das paredes inviabiliza a progressão, mas a
fenda prolonga-se.
Todos os ossos presentes no local pertencem a um
só indivíduo, mas muito incompleto. Verificou-se a
existência de apenas algumas peças da região
dianteira do animal.

O trabalho realizado
Em Janeiro de 2003, uma equipa de espeleólogos da
AESDA composta por Rui Luís, Sisenando Simões,
Valter Luís e Bruno Oliveira levou a cabo uma acção de
reconhecimento da cavidade, no decurso da qual se
realizou o registo fotográfico dos testemunhos.
Posteriormente, as imagens obtidas permitiram a
observação de aspectos do crânio e da dentição que
permitiram atribuir as peças ósseas a um grande felídeo
cujas dimensões excediam as de lince, tratando-se por-
tanto de espécie extinta ao nível da Europa, presumi-
velmente de leopardo. O evidente interesse paleon-
tológico da descoberta motivou a organização de nova
descida ao local para que fossem obtidos, ainda no ter-
reno, dados biométricos que permitissem confirmar a
determinação específica a Panthera pardus (L., 1758).
A importância e a raridade destes testemunhos
ósseos, justificam que se tenha procedido, de imedia-
to, à sua recolha, quer por motivos estritamente
científicos, quer para garantir a sua eficaz protecção
uma vez que o conhecimento da localização da gruta
é do domínio público, podendo esta ser visitada não
só por espeleólogos mas também por quaisquer
adeptos das técnicas de progressão vertical.
Foi solicitada à SPE e à SAGA a consulta e utilização
dos levantamentos topográficos anteriormente reali-
zados no Algar, tendo, esta última, fornecido o alçado

specimen. The significance and rarity of the remains jus-
tified their immediate record and collection.

Site characteristics
The incomplete skeleton was deposited over a thin layer
of reddish-brown clay that covered part of the base rock
and the flowstone coating. Some of the bones were par-
tially inlayed into the clay with the exposed surfaces
clean of sediment, except for some inner spaces, cracks
and orifices.
The bones belong to the same individual, and despite
the generalised calcite coating along the surfaces of the
cave and part of the stones, they show no carbonate
deposition, except in a small area of the skull. While
the cranium and some of the neck bones and front legs
were found disarticulated, the positioning of the
metacarpals was nearly in correct anatomical order.
However, the recorded location of some of the parts
does not mach their original distribution because of con-
secutive handling by other cave explorers. Nevertheless,
according to information given by the first discoverer,
João Neves (SAGA), the bones remained in the original
area where they were first seen. The skull, initially found
in a passage zone, was carefully moved to a lateral point
near the other bones.

Collection of the remains
Regarding the specimen’s obvious fragility, adequate
measures were taken to prevent further deterioration.
When extracting the bone material from the environment
that preserved it, special attention was taken concerning
variations of temperature and humidity levels, besides the
necessary protection against vibration during carriage.
The bone elements were individually wrapped with con-
secutive layers of pneumatic plastic (with air bubbles)
and packed in a stiff plastic box. Empty spaces in the
box were filled with the same soft material to improve
physical protection. No foam or cotton was used to
avoid sudden dehydration. After collection, the remains
were kept for a 24-hour rest period before unwrapping
so that temperature could gradually reach equilibrium
with exterior environment levels. Drying occurred natu-
rally in a dark indoor environment. 
Collection, carriage and temperature/humidity adequacy
were performed successfully, resulting in no visible dam-
age to the remains.

A galeria em que se encontravam os ossos de leopardo
The gallery where the leopard bones were found

Os ossos de leopardo
The leopard bones
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completo por deferência de João Neves.
Também Manuel Soares contribuiu para o
presente trabalho através do envio de
fotografias provenientes do seu arquivo pes-
soal, com imagens de um dos conjuntos
osteológicos de gato-bravo.

A recolha
Antes de se proceder à recolha realizou-se
um cuidadoso registo fotográfico das peças
e do seu posicionamento na cavidade, ape-
sar de se ter conhecimento de que parte
das peças já não se encontrava na sua locali-
zação original, visto terem sido sucessiva-
mente manuseadas por anteriores visitantes.
O crânio jazia primitivamente em zona de
passagem, pelo que, por segurança, foi
ligeiramente desviado para um ponto mais
marginal da galeria, para junto dos restantes
ossos (informação pessoal de João Neves).
Atendendo à evidente fragilidade do exem-
plar, foram tomadas precauções no sentido
de não serem despoletados quaisquer fenó-
menos passíveis de provocar uma rápida
deterioração dos ossos. Na altura em que
estes foram subtraídos ao ambiente que os
manteve conservados, foi atribuída especial
importância às alterações que se iriam veri-
ficar ao nível dos índices de temperatura e
de humidade, para além da necessária pro-
tecção contra as trepidações que inevitavel-
mente se produziriam durante o transporte. 
Foram recolhidas todas as peças visíveis
existentes no local, com excepção de parte
de um osso longo totalmente esmagado,
pequenos fragmentos de vértebras, e
esquírolas não identificáveis. Apesar das bus-
cas realizadas, é possível que algumas peças
possam encontrar-se ainda ocultas sob os
blocos que cobrem a parte inferior da gale-
ria, na adjacência imediata do sítio onde foi
realizada a recolha. As peças recolhidas
foram: crânio, mandíbula, fragmentos de
vértebras cervicais, úmero direito incomple-
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to e elementos do metacarpo esquerdo (metacárpi-
cos II, III e IV).
Procedeu-se ao envolvimento individualizado das peças
com sucessivas camadas de plástico pneumatizado e à
sua colocação em caixa rígida, eliminando as folgas, o
que permitiu a devida protecção mecânica. Optou-se
pela utilização deste material de acondicionamento
pois, ao contrário do algodão e das espumas, não
provoca a súbita desidratação do conteúdo. Após a
recolha, as peças ficaram aproximadamente 24 horas
em repouso, antes de serem desembrulhadas, para que
a respectiva temperatura atingisse gradualmente os
valores existentes no meio exterior. A secagem decor-
reu naturalmente em ambiente interior obscuro.
A recolha, o transporte e a adequação dos índices de
humidade e de temperatura, realizaram-se com
sucesso, não se evidenciando quaisquer danos nos
materiais em apreço.

Tarefas de restauro e ilustração científica
Com base nos fragmentos de osso recolhidos foi pos-
sível o restauro de algumas estruturas cranianas que
se encontravam quebradas, usando Plexigum N-80
para as colagens. Foi o caso de parte da arcada
zigomática direita, incluindo a apófise orbital, e da
região maxilar/premaxilar esquerda.
Após os restauros realizou-se o desenho das princi-
pais peças à escala natural, segundo os métodos da
ilustração científica.

O estudo paleontológico
O estudo biométrico e comparativo constitui o con-
teúdo de trabalho específico em vias de publicação na
conceituada revista do Instituto Geológico e Mineiro
(CARDOSO & REGALA, no prelo), pelo que não se
referem, no presente trabalho, as questões
metodológicas adoptadas sendo apenas resumidos
alguns aspectos mais notáveis referentes ao crânio e
à dentição:
Crânio – Encontra-se razoavelmente preservado,
embora tenha sofrido a perda de algum material

Description and brief comparative discussion
All the visible bones were collected, except part of an
extremely damaged long bone, small vertebrae frag-
ments and unidentifiable splinters. They are deeply lix-
iviated and friable, exhibiting porosity and fissures along
the surface. Jugal dentition and the incisor teeth show
good preservation levels. Upper and lower canine teeth
are considerably more deteriorated, with broken crowns
and deep fissures.
The collected parts consist of: skull, mandible, cervical
vertebrae, right humerus (incomplete) and left
metacarpal bones (metacarpals II, III and IV). The third
metacarpal kept its integrity, but the other two lack
their distal extremities. Exhaustive osteometric compar-
ative study goes beyond the scope of this paper, being
the object of a forthcoming publication.
A summary of the data concerning the skull and the
dentition are here given:
Skull – considerably well preserved, with loss of some
bone and dental material; it shows fractures that affect
mainly the buccal/nasal and occipital/parietal regions,
and the zygomatic arches.
Skull sutures are not visible and the dentition is fully
developed indicating an adult individual.
The dimensions of the skull are generically close to the
lowest sizes recorded for Panthera pardus. In spite of the
reduced longitudinal size of the skull, transversal meas-
urements of anatomical configurations reveal consider-
able differences over the proportions, when compared
with the other analysed fossil and living specimens.
Manga Larga’s leopard skull is in fact the smallest of the
fossil specimens known, with a snout wide and short,
broad and high forehead with distanced eye orbits. One
of the most striking characteristics is the reduced condy-
lobasal length proportionally compared with the breadth
features, responsible for the notoriously convex appear-
ance of the skull’s profile.
Dentition – All the measurements fit within the variation
amplitudes recorded for P. pardus by SCHMID (1940).
When compared with other fossil specimens, most tooth
sizes are below average, but around the average values

obtained for living leopards. The upper rows are
slightly under the actual size averages, particular-
ly the canine and third premolar. Contrarily, the
lower row has most of the odontometric values
slightly above the corresponding averages.

Chronological consideration 
There are no archaeological materials or stratig-
raphy suitable to establish a chronology for the
focused remains. Making use of a small frag-
ment extracted from the diaphysis of the
humerus, an AMS radiocarbon dating was con-
sidered, unfortunately without success since
there wasn’t enough collagen present.
Under the circumstances, a comparative
chronological framework will have to be estab-
lished according to other known remains of
leopards found throughout Europe, especially in
the Iberian Peninsula.

Recolha e acondicionamento dos ossos
Collection and packing of the bones



11

Gráfico 2
Adaptado de DAVIS, 2002. Dimensões (em décimas de milímetro) de primeiros molares
inferiores de diferentes felídeos, incluíndo os exemplares do Algar da Manga Larga.
Adapted from DAVIS, 2002. Dimensions (in tenths of millimetre) of the first lower molars
from different felid species, including the Manga Larga specimens.

Gráfico 1
Adaptado de DAVIS, 2002. Dimensões (em décimas de milímetro) de primeiros
molares inferiores de gatos modernos, e dos exemplares do Algar da Manga Larga e
da Gruta do Caldeirão.
Adapted from DAVIS, 2002. Dimensions (in tenths of millimetre) of the first lower molars
from modern wildcats and the specimens from the Manga Larga and Caldeirão caves.
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ósseo e dentário. Apresenta algumas fracturas que
afectaram sobretudo a região buconasal, a zona abo-
ral do crânio e as arcadas zigomáticas.
As dimensões cranianas encontram-se genericamente
nas proximidades dos mínimos registados para esta
espécie. Apesar das reduzidas dimensões longitudi-
nais do crânio da Manga Larga, as medidas transver-
sais revelam valores proporcionalmente elevados face
aos exemplares fósseis e actuais considerados. Com
efeito, comparado com outros exemplares de crânios
fósseis da mesma espécie, o do leopardo da Manga
Larga é efectivamente o mais reduzido, apresentando
um focinho marcadamente largo e curto, fronte
ampla e elevada com as órbitas oculares espaçadas.
As suturas cranianas não são visíveis e a dentição
encontra-se plenamente desenvolvida, o que indica
tratar-se de um indivíduo adulto.
Dentição – Todas as medidas se enquadram nos
intervalos de variação de leopardos registados por
SCHMID (1940). De modo geral, a dentição em estu-
do apresenta dimensões reduzidas em relação às
médias dos exemplares fósseis, rondando porém as
médias registadas de exemplares actuais.

A divulgação
Por precaução foi inicialmente mantido um sigilo
rigoroso sobre a descoberta da identidade taxionómi-
ca do espólio ósseo até se ter concretizado a recolha.
Passada esta fase de maior susceptibilidade, o traba-
lho realizado tem sido amplamente divulgado no
meio espeleológico nacional e internacional. Os resul-
tados preliminares foram primeiramente apresenta-
dos em Alcanena, no âmbito do Espeleo Congresso
2003, promovido pela SPE. Foi depois elaborada uma
apresentação, em fase mais avançada do trabalho, no
IV Congresso Internacional de Espeleologia, em
Setembro de 2003 e, ainda no mesmo ano, no
âmbito do ciclo de palestras promovido pela AESDA
aquando das comemorações do décimo aniversário
desta Associação. Finalmente, o trabalho atingiu um
público internacional através da realização de uma
comunicação, que contou com o apoio do Instituto
do Ambiente, no 14º Congresso Internacional de
Espeleologia, realizado em Atenas-Kalamos, na
Grécia (Agosto de 2005).

It is generally accepted that the most ancient remains of
P. pardus known from Europe until now, date back to
Cromerian times. This is the case with the specimens
from Mauer (SCHÜTT, 1969; KURTÉN, 1968) and
Voigstedt (KOTSAKIS & PALOMBO, 1979). There is,
however, the possibility that some of the specimens go
further back in time, such as those from Hundsheim and
Valonnet. According to BONIFAY (1971), because the
ancestral forms of the leopard are not known, its origins
may have been outside the European continent.
The expansion of the European leopard attained its
peak by the end of Middle Pleistocene, reaching the
south of England and the Alps of Transylvania by the
beginning of the Upper Pleistocene (KURTÉN, 1968).
Climatic deterioration during Würm seems to be
responsible for the extinction of the leopard in Europe,
not surviving beyond the Aurignacian outside the Iberian
Peninsula. In fact, Iberia appears to have been the last
refuge of the European leopard according to some
Portuguese and Spanish archaeological contexts that
included remains of this species. In this region, most of
the remains are reported to the Aurignacian (ALTUNA &
MARIEZKURRENA, 1984), but they also occur later.
This is the situation of other Portuguese specimens
found in Solutrean levels of Gruta do Caldeirão, and in a
deposit dated to 22 730 ± 880; 790 BP from Gruta das
Fontaínhas, (ANTUNES et al., 1989; CARDOSO, 1993).
In Spain, at Bolinkoba (Biscay), more recent leopard
bones were collected from the Lower Magdalenian level
III (CASTAÑOS, 1987). ALTUNA (1972), quoting Vega
del Sella, mentions the presence of leopard in the
Azilian context of La Riera cave, suggesting cautiously
the possibility that this species survived in that region

Enchimento argiloso no úmero
Clay infill of the humerus
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Sobre a presença do leopardo no Algar da
Manga Larga
A expansão do leopardo na Europa atingiu o apogeu
em finais do Plistocénico Médio, início do
Plistocénico Superior, chegando inclusivamente ao Sul
de Inglaterra e aos Alpes da Transilvânia (KURTÉN,
1968). A degradação climática, no decurso do Würm,
parece estar na origem da extinção do leopardo
europeu que não terá sobrevivido para além do
Aurignacense em território extra-peninsular. Na reali-
dade, a Península Ibérica parece ter constituído o últi-
mo reduto do leopardo na Europa, tendo em consi-
deração alguns dos contextos arqueológicos de
Portugal e de Espanha em que se inserem os respec-
tivos vestígios. Embora a maior frequência, ao nível
ibérico, seja reportada ao Aurignacense (ALTUNA &
MARIEZKURRENA, 1984), existem jazidas com
materiais mais recentes. É o caso de algumas peças
recolhidas na Gruta do Caldeirão, reportáveis ao
Solutrense, e dos materiais da Gruta das Fontaínhas,
na Serra de Montejunto, que se encontrariam inte-
grados num depósito para o qual se obteve a datação
de - 22 730 ± 880; 790 BP (ANTUNES et al., 1989;
Cardoso, 1993). Em relação ao exemplar da Manga
Larga, dada a ausência de indicadores cronológicos
associados aos vestígios, averiguou-se a possibilidade
de ser realizada uma datação pelo método do radio-
carbono na modalidade de AMS, recorrendo a um
pequeno fragmento da diáfise do úmero.
Lamentavelmente verificou-se a inexistência do
colagénio necessário para que se pudesse proceder à
datação pretendida. De qualquer modo, pode afir-
mar-se que a maior parte dos vestígios desta espécie
provenientes de jazidas portuguesas e espanholas
inserem-se no Plistocénico Superior, com especial
incidência no Aurignacense, o que permite admitir,
com as necessárias reservas, que o leopardo do Algar
da Manga Larga poderá ter com alguma probabilidade
uma antiguidade de 20 000 a 35 000 anos.
O leopardo caracteriza-se por uma expressiva versa-
tilidade, adaptando-se a diferentes habitats e regimes
alimentares. Por ser euriécico, ocupa actualmente
vastas áreas geográficas em África e na Ásia,
abrangendo ambientes que variam entre a savana e a
floresta, a planura e a montanha, os climas quentes e
as baixas temperaturas. Assim, a sua presença no
Planalto de Santo António e na área envolvente não
constituiria surpresa.
As cavidades subterrâneas são, frequentemente, local
de abrigo das fêmeas de leopardo na primeira fase
dos cuidados parentais. É também natural que, em
perseguição de uma presa, um leopardo se introduza
numa galeria ou caia acidentalmente num algar.
Porém, o facto da ossada em apreço se encontrar em
tão profunda e inacessível galeria, coloca a questão
sobre as causas que estarão na origem de tal ocor-
rência, aparentemente tão improvável.
Efectivamente, não se afigura plausível que um leo-
pardo conseguisse percorrer todo o trajecto que
conduz até ao local em causa, a partir da entrada. Se

until the Mesolithic.
Attending to the above, a time span of 700 thousand
years is considered, with hardly defined limits, through
the Middle and Upper Pleistocene. Consequently, we
can only think of a probable chronology, with most leop-
ard remains from Portuguese and Spanish sites dating
from the Upper Pleistocene, especially during the
Aurignacian period. This would allow us to accept, with
caution, that the leopard from the Manga Larga Cave
may possibly be dated between 20 000 to 35 000 years
BP.

On the presence of the leopard in the Manga
Larga Cave
The leopard is characterised by expressive versatility,
adapting to diverse habitats and food regimens. It inhab-
its wide areas of Africa and Asia, through diverse envi-
ronments varying from savannah to forest, plain to
mountain, hot climate to sub-zero temperatures. His
presence in the Santo António Plateau and its surround-
ings is therefore not a surprise.
Subterranean cavities are frequently used as shelters by
females during the first stages of parental care. It is also
natural that, in the pursuit of prey, a leopard runs into a
gallery or falls accidentally into a natural pit. On the
other hand, the skeleton that forms the subject of this
study was found in a very deep and inaccessible gallery,
raising questions about the causes of such an apparently
improbable occurrence. Actually, it’s not probable that a
leopard would manage to go through all the pits, corri-
dors and passages that lead into the place of deposition,
starting by the known entrance. His fall into the first 55
meters of the shaft wouldn’t be surprising but the same
can’t be said about the possibility of surviving to such a
violent fall, in order to reach the next pit of eight
meters, fall again, and repeat that feat three more
times in the following three vertical shafts, connected by
irregular corridors. He would have to move by his own
means after each fall, to reach the spot where he was
actually found. For that reason we accept that this ani-
mal got into the cave through another entrance, still to
be found.
The gallery with the remains ends to the north into an
unsurpassable narrow crack. Yet, it’s narrowing was
formed by the gradual thickening of the parietal flow-
stone deposition, so it would have been somewhat larger
in previous times. On the opposite side, the cave goes
on forming a tortuous gallery with vertical and sub-verti-
cal unlevelling, imposing a laborious progression for the
speleologist and absolutely insurmountable for a leopard
lost in total darkness. This gallery leads to another verti-
cal shaft reaching new lower levels of galleries. One of
these extends southwest until it gets too narrow for
speleological progression, but may communicate or has
once communicated with the outside. Such is probable
considering the presence there of two wildcat skeletons,
one of them laying in near anatomical connection in mid
gallery and the other dispersed over the area where
human progression becomes very difficult. It would be
possible for an animal with the constitution of a small
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a sua precipitação acidental no poço não constituiria
surpresa, o mesmo não se poderá dizer em relação à
possibilidade de sobrevivência ao violento impacto
dela decorrente. São conhecidos alguns exemplos de
grandes vertebrados que sobreviveram a quedas em
algares com profundidades superiores a vinte metros,
ou em sucessões de poços. Um dos casos mais bem
estudados é o da gouffre du Narcoleptique 
(St. Georges, Suiça). Ao longo da sucessão de poços
e rampas que constituem esta cavidade foram
descobertas as ossadas de 14 a 15 Ursos-pardos,
encontrando-se um destes à profundidade de aproxi-
madamente 170 metros (PERRIN, 2004). De notar,
no entanto, que neste caso os poços se apresentam
maioritariamente sub-verticais, possibilitando o
escorregamento ou o amortecimento das quedas.
Aparentemente, naquele caso, a maior vertical abso-
luta directa não ultrapassa os vinte metros. No caso
do Algar da Manga Larga, o primeiro poço estabelece
uma vertical absoluta de 55 metros, com a agravante
de que, para atingir o local em que se encontraram
os vestígios, têm que ser transpostos os quatro poços
subsequentes. Visto que existem evidentes desapru-
mos entre os troços verticais, o animal seria obrigado
a deslocar-se pelos seus meios após cada queda para
que pudesse atingir o poço seguinte.
Admite-se, portanto, que o leopardo terá acedido ao
interior da gruta por outra entrada, da qual não há
notícia e que poderá até estar actualmente obstruída.
A galeria em que se encontram os vestígios termina a
norte sob a forma de uma fenda na rocha cuja ampli-
tude é hoje manifestamente insuficiente para que
possa servir de acesso. O estreitamento foi, no
entanto, provocado pelo espessamento gradual dos
mantos parietais de calcite, pelo que seria uma aber-
tura mais ampla em época passada. No sentido opos-

leopard to eventually enter through this passage, but
the hypothesis of reaching the superior spaces is exclud-
ed for the obvious reasons of inaccessibility.
Nevertheless, this occurrence shows that, in a deeper
area of the cavity, the remains of epigean carnivores are
still present, indicating the existence of unregistered gal-
leries that allowed their entrance from the outside.
The observation of the bone parts allows deducing that
this felid’s death didn’t occur in the place where the
remains were found. In fact, most of the interior and
interstitial spaces of the bones are filled with clay, show-
ing that they were once totally or partially embedded in
sediment and suffered posterior anataxic phenomena.
The infill of spaces in the cancellous bone of the frag-
mented humerus indicates that the fractures occurred in
the past, possibly being contemporary with the primary
deposition. The absence of most parts of the skeleton

Esqueleto de gato-bravo
Wildcat skeleton

Ossos esmagados
Smashed bones
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to desenvolve-se a continuação da gruta, através de
uma galeria tortuosa com sucessivos desníveis verti-
cais e sub-verticais de transposição trabalhosa para os
espeleólogos e absolutamente impraticável para um
leopardo perdido na escuridão total. Na sequência
desta galeria surge novo poço vertical que, por sua
vez, desemboca num nível inferior de galerias, uma
das quais estende-se para sudoeste e acaba por
estreitar impedindo a continuidade da progressão
espeleológica, mas que poderá comunicar ou ter em
tempos comunicado com o exterior. É aliás provável
que assim seja, uma vez que nessa galeria foram iden-
tificados dois esqueletos de gato-bravo, jazendo, um
destes, praticamente na zona onde a progressão
humana acaba por se tornar impraticável. É admissí-
vel, embora improvável, que um animal da corpulên-
cia de um pequeno leopardo pudesse ter eventual-
mente entrado por essa galeria. Não é no entanto
sustentável a hipótese de este chegar às galerias
superiores, por motivos evidentes de inacessibilidade.
Esta ocorrência mostra-nos porém que, numa zona
ainda mais profunda da cavidade, surgem igualmente
vestígios de animais provenientes da superfície, indí-
cio seguro da existência de galerias que comunicam
ou comunicaram com o exterior, para além da entra-
da actualmente conhecida.
A análise das peças ósseas permite inferir que a
morte deste felino não se deu no local em que foi
actualmente descoberto. Com efeito, o enchimento
de parte dos espaços interiores e intersticiais dos
ossos com argila, indica que se encontraram total ou
parcialmente embutidos em sedimento, sendo poste-
riormente alvo de fenómenos anatáxicos. Note-se o
preenchimento dos espaços inter-trabeculares no
interior da diáfise do úmero, evidência de que a
respectiva fractura ocorreu primitivamente, em
época anterior ou contemporânea relativamente à
deposição primária. A ausência da maior parte do
esqueleto e a sua desconexão anatómica denotam
igualmente a intervenção de factores pós-deposi-
cionais. Por outro lado, o facto das superfícies ósseas
se encontrarem lavadas, é demonstrativo da sujeição
das peças à água corrente, o que é corroborado pelo
aspecto lixiviado dos ossos e pela evacuação de parte
significativa do enchimento argiloso no crânio, denun-
ciada pela formação de canais relacionados com orifí-
cios e aberturas na estrutura óssea. As fissuras na
superfície óssea, causadas pela prolongada exposição
a ambiente sub-aéreo, não se encontram preenchidas
por argila, levando a concluir que se terão formado
na sequência da deposição secundária. A existência
de ossos esmagados com superfícies de fractura
limpas, indicia um episódio violento relacionado com
a deposição final, ou a ela posterior. Embora algumas
destas fracturas possam ter ocorrido recentemente,
causadas por anteriores visitantes, é de realçar que o
simples manuseamento não provocaria uma tão
intensa fragmentação e que o local em que estes se
encontram, junto à parede da galeria, não é abrangi-
do pela área de passagem. Não existem, portanto,

and its anatomical disconnection denote also the inter-
vention of post-depositional factors. Moreover, the bone
surfaces are washed and lixiviated, a situation that indi-
cates exposure to water. This is corroborated by the
traces related to the evacuation of sediment from inside
the skull, forming drainage channels coincident with the
natural orifices. Thin fissures in the bone surface,
caused by long exposure to the cave’s aerial or sub-aeri-
al environment, are not filled with sediment, meaning
that they formed after the secondary deposition.
The existence of smashed bones with clean fractures
may have been caused by a violent episode related with
the final deposition, or posterior to that. Same of the
fractures could be recent, eventually caused by previous
cavers, but simple handling would not be responsible for
such an intense fragmentation, and the location of the
smashed bones is near the wall, not on the passage
area. Furthermore, no clear signs of trampling where
found and vandalism is excluded because it would cer-
tainly fall upon the most significant parts.
Another factor that substantiates the idea of a natural
violent occurrence involving the remains is the fact that
the destroyed bones were found in a restrict area com-
bined with a thin layer of clay. The collapse of clastic
and clay material over a part of these would explain
them being smashed, but their origin remains unex-
plained. Consequently, it’s sustainable that the bones
were incorporated among the materials that collapsed,
which would explain the existence of a small part of the
skeleton, merely from the animal’s anterior portion,
anatomically displaced. It’s possible that some bone ele-
ments contained in a clay volume, or on top of it, could
suffer no significant damage during subsidence, and oth-
ers, caught by an impact zone, would be totally
smashed. In the mean time, water flow may have
removed most of the clay material. Only a small part of
it was retained in cavities of the bones and irregularities
on the rock, especially in the area of collision, together
with the smashed bones. If the explained hypothesis is
correct there must exist a gallery above that area, with
access to the exterior. In it, the thanatic phase of the
process occurred as well as the primary deposition,
whose deposit collapsed partially, forming the secondary
deposition under study.
Attempts were made to find the upper gallery from
where the materials proceeded. The speleologists Rui
Luís, Hugo Pelerito and Bruno Oliveira performed a
climbing and discovered an unrecorded overlapping
gallery with no signs of paleontological vestiges. On a
higher level, 13,5 meters above the top of the collapsed
stones, they found another opening, too narrow for
speleological progression due to the amount of flow-
stone. However, according to information given by Rui
Luís, there was an air flow and a scent usually felt in
subterranean spaces connected with the surface, with
large amounts of humus. No osteological remains are
visible there. However, it is possible that carbonate
deposits may have covered them completely. However,
up till now we have no conclusive evidence that the
bone remains came from that area.
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quaisquer sinais de terem sido pisados, sendo de
excluir qualquer acto de vandalismo que teria certa-
mente incidido sobre as peças mais significativas.
Outro aspecto que reforça a ideia de uma ocorrência
natural violenta envolvendo os vestígios em estudo,
consiste no facto dos ossos esmagados se encon-
trarem num local circunscrito, associados a uma fina
camada de argila. O abatimento de materiais clásticos
e argilosos sobre parte dos vestígios explicaria os
esmagamentos, mas ficaria por esclarecer a origem
dos vestígios. Assim, põe-se a hipótese de os
próprios ossos fazerem parte dos materiais constitu-
intes do abatimento, o que explicaria o facto de ape-
nas existir no local uma pequena parte do esqueleto,
somente da região dianteira do animal, anatomica-
mente desconexa. É admissível que os elementos
contidos no âmago ou no topo de uma massa argilosa
não tivessem sofrido danos significativos durante o
embate, e que as peças mais próximas da zona de
impacto tivessem ficado totalmente esmagadas.
Entretanto, a circulação de águas no local terá trans-
portado grande parte do material argiloso, ficando
uma pequena parte retida nas cavidades dos ossos e
nas irregularidades da rocha, especialmente na zona
em que se terá dado o impacto, juntamente com os
ossos esmagados. Se a hipótese aqui esplanada esti-
ver correcta, deverá existir, sensivelmente na vertical
daquele sítio, uma galeria com acesso para o exterior.
Nela se deu a fase tanática do processo e a deposição
primária, cujo depósito abateu parcialmente, forman-
do a deposição secundária em estudo.
Tentou-se localizar a galeria superior de onde teriam
provindo os materiais. Nesse sentido, Rui Luís, Hugo
Pelerito e Bruno Oliveira, realizaram uma escalada
que permitiu localizar uma galeria não registada, que
se sobrepõe, sem quaisquer indícios paleontológicos.
Mais acima, a 13.50 metros em relação ao topo do
cone de blocos, foi igualmente localizada uma outra
conduta que não permite a progressão por se encon-
trar estrangulada pela deposição de calcite. No
entanto, segundo informação de Rui Luís, nota-se no
local um fluxo de ar e o cheiro que normalmente
caracteriza os espaços que contactam com a superfí-
cie, com maior quantidade de húmus. Não se encon-
traram quaisquer vestígios osteológicos, sendo
porém admissível que a deposição litoquímica os
tenha recoberto integralmente. Os materiais podem
ser oriundos desta zona, embora não se disponha
ainda de evidências seguras nesse sentido.
Outro aspecto a considerar, diz respeito à localização
e desenvolvimento da própria cavidade. Note-se que
o Algar está implantado numa encosta acentuada-
mente inclinada. Apesar de a galeria em causa atingir
mais de cem metros de desnível em relação à boca
de entrada, tal não significa que essa seja a distância
em relação ao exterior. É possível a existência de
outros algares ou galerias que conduzam, ou tenham
outrora conduzido de modo mais directo, às proximi-
dades daquele local. Outros vestígios faunísticos refe-
renciados ao longo da gruta evidenciam a validade

Another issue to consider is the location and develop-
ment of the cave itself. It must be noted that the cave
was formed in a slope. Although the referred gallery
reaches more than 100 meters above the entrance, it
doesn’t mean that this is the shortest distance to the
exterior. It is possible that other karst openings connect
or have once connected in a more direct way to the
vicinity of that place. Other faunal remains found in this
cave demonstrate the validity of this idea. In the same
gallery other vertebrate remains were found, namely a
few skull fragments of a juvenile cat and the complete
skeleton of a bird, probably a chough. As referred
already, in a deeper gallery, to the south, two more wild-
cat skeletons were discovered (see topographic survey in
the previous article). Note that most of these galleries
are crevice-shaped, forming high chimneys of obviously
difficult exploration and undefined highs.

Conclusion
The leopard discovered in the Manga Larga Cave shows
very peculiar osteometric characteristics but their repre-
sentativeness is diminished by the polymorphic tendency
of the species. This is further evidenced by the number
of described subspecies. Besides the reduced dimensions
of the specimen, the most remarkable morphological
feature is the proportion between the length and
breadth of the skull, particularly the anterior region. It
belongs to a small leopard with broad head and short
snout. The features that distinguish Manga Larga’s P.
pardus strengthens the conjecture proposed by HEM-
MER (1974) and sustained by CARDOSO (1993: 452),
that southern Europe could have functioned as a refuge
area for distinct population groups of diverse geographi-
cal provenience, pushed by glaciation transgressions.
The presence of the remains in an inaccessible zone of
the cave must be evaluated against the background of
dynamic phenomena involved in the modification of the
cave itself. Taking into account that this animal lived
several thousands of years ago, several phenomena must
be considered, such as the effects of seismic events,
hydric regimen modifications and carbonate deposition.
In fact, once open galleries may have become narrowed
or obstructed through the formation of thick flowstone
layers. The absence of most of the skeleton, the distri-
bution of the remains and even their location, indicate
the participation of post-depositional factors, suggesting
that the bones came from a subterranean upper level,
during a subsidence event. Despite de speleological sur-
vey preformed, the specific location of the primary depo-
sition is yet to be found.
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desta hipótese. De facto, na mesma galeria, foram local-
izados alguns ossos do crânio de um gato juvenil e um
esqueleto completo de ave, provavelmente de uma gral-
ha-de-bico-vermelho. Numa das galerias seguintes, mais
a sul, foram identificados mais dois esqueletos de gato-
bravo, encontrando-se um destes exemplares em
conexão anatómica (ver indicações na topografia). Refira-
se que, parte destas galerias, em forma de fenda, atingem
alturas consideráveis e conduzem frequentemente a
chaminés de acesso problemático e altura indeterminada.

Conclusões
Perante a descoberta da identidade taxionómica específi-
ca dos restos ósseos e da sua importância no panorama
dos raros testemunhos desta espécie existentes em
Portugal, a AESDA tomou a iniciativa de providenciar os
meios para que o exemplar fosse devidamente estudado
e salvaguardado.
É um exemplar notável cujo aspecto morfológico mais
marcante é proporcionado pela relação entre o compri-
mento e a largura do crânio, especialmente na região
dianteira. Trata-se de um pequeno leopardo adulto de
cabeça larga e robusta, com focinho curto.
É provável que o leopardo e os gatos-bravos tivessem
acedido à cavidade por outra ou outras entradas distintas
da actual. Note-se que este animal se extinguiu da
Europa provavelmente no Paleolítico superior, pelo que
deverão entrar em consideração os efeitos de modifi-
cação geomorfológica da gruta ao longo de vários mil-
hares de anos, em resultado de abatimentos, modifi-
cações no regime hídrico e formação de mantos estalag-
míticos. Na realidade, ao longo do período de tempo
considerado, os referidos fenómenos promoveram certa-
mente o estreitamento ou bloqueio de passagens e gale-
rias. A ausência da maior parte do esqueleto, a dis-
tribuição espacial dos vestígios e o próprio local em que
se encontram, indiciam a intervenção de factores pós-
deposicionais, pelo que se admite que o espólio tenha
provindo de um espaço subterrâneo superior, na sequên-
cia de um abatimento. Apesar das buscas realizadas, não
foi ainda descoberto o local concreto em que se terá
dado a deposição primária.
As peças osteológicas de leopardo e de gato-bravo reco-
lhidas no Algar da Manga Larga foram oferecidas pela
AESDA ao Museu do Instituto Geológico e Mineiro, onde
ficarão convenientemente conservadas e disponíveis para
a investigação.

A bibliografia referente encontra-se na página 46
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Durante os trabalhos de desobstrução realizados
numa das lapas do complexo cársico de
Maceira/Ribamar, foram postos a descoberto dois
dentes caninos de javali que apresentam afeiçoa-
mento e perfurações. Trata-se de peças desti-
nadas a adorno, possivelmente com funções de
carácter mágico-simbólico. Na proximidade
destes artefactos surgiram os fragmentos de dois
ossos humanos, o que sugere um contexto
funerário. Apesar de próximos e em área restri-
ta, os achados surgiram desconexos e sem
demais espólio que possibilite uma leitura
cronológica concreta.

Aspectos gerais
O desimpedimento da lapa designada por Cova da
Presa, a partir do exterior, foi uma das tarefas decor-
rentes de um projecto global de estudo do complexo
de galerias de origem cársica existente nos afloramen-
tos calcários jurássicos de Maceira (Lourinhã)/Ribamar
(Torres Vedras), zona que se divide entre os distritos
de Leiria e de Lisboa (REGALA, R. & LUÍS, R. 2002;
REGALA, F. & GOMES, E. 2002).
No complexo cársico em questão foram explorados e
topografados cerca de 900 metros de galerias anasto-
mosadas, na sua maioria estreitas e por vezes sinuosas.
Formam uma rede labiríntica de tendência ortogonal,
que se divide em dois conjuntos paragenéticos princi-
pais, sendo o que se desenvolveu a sul (Cova do
Texugo/Pedra do Sino) aquele que exibe maior desen-
volvimento e complexidade, com oito entradas inven-
tariadas. O conjunto norte é constituído pela Cova do
Urso e Cova da Chifruda, que estão interligadas.
Não se conhece actualmente qualquer conduta de liga-
ção entre os conjuntos sul e norte, apesar de se encon-
trarem muito próximos (cerca de 38m). Esta situação
confere particular relevância à zona intermédia, ainda
que aí sejam apenas conhecidas pequenas cavidades, sig-
nificativamente preenchidas pelos sedimentos. Foi por
este motivo que se investiu com particular contumácia
na desobstrução da Cova da Presa, a qual se encontra
posicionada na interface dos dois principais subsistemas.
Assim, os trabalhos foram promovidos na expectativa de
serem alcançadas galerias inexploradas que poderiam vir
a estabelecer a ligação de todo o complexo.
A Cova da Presa e a Cova do Meio são cavidades adja-
centes que distam cerca de seis metros entre si. Têm
desenvolvimento paralelo este-oeste, desembocando
para ocidente. As duas entradas estariam anterior-
mente ligadas conformando um abrigo que abateu em
período indeterminado. As suas coordenadas geográfi-
cas, obtidas com receptor de GPS, são as seguintes:
39º11.86N 009º19.35W (WGS 84).

Circunstâncias do achado
Os testemunhos de natureza arqueológica foram aci-

During the obstruction removal works in one of the
Maceira/Ribamar’s Karstic complex, there were
exposed two wild-boar canine teeth with artificial
shaping and perforations. Besides the ornamental
purpose, those artefacts may have had magical or
symbolic functions. The fragments of two human
bones were also found near the artefacts, suggesting
a funerary context. Despite the proximity of the find-
ings, in a confined area, those appeared randomly
and with no other remains that might allow a specif-
ic chronological insight.

General data
The clearing of the cave known as Cova da Presa, from the
outside, was a task performed under a project aiming the
global study of the Karstic cave complex developed in the
Jurassic limestone outcrops from Maceira
(Lourinhã)/Ribamar (Torres Vedras). The area is divided
between Lisbon and Leiria districts (REGALA, R. & LUÍS, R.
2002; REGALA, F. & GOMES, E. 2002).
In the present karstic complex, 900 meters of anastomosed
galleries, mostly narrow and sometimes sinuous, were
explored and surveyed. They form a network labyrinth of
orthogonal tendency, divided in two main paragenetical
assemblages. The south part (Cova do Texugo/Pedra do
Sino) is the one with major development and complexity,
counting eight known entrances. The north part includes
the interconnected caves of Cova do Urso and Cova da
Chifruda.
There is no knowledge of any gallery connecting the south
and north assemblages in spite of their vicinity (about
38m). This situation endorses a substantial relevance to
the intermediate zone, nevertheless known to have only
small cavities considerably filled with sediment. This
explains the particularly obstinate effort spent with the
obstruction removal in Cova da Presa, located between the
two main network subsystems. Therefore, the work was
carried out following the aspirations to reach unexplored
galleries that might establish the connection of the entire
complex.
Cova da Presa and Cova do Meio are adjacent cavities, six
meters apart from each other. Their development is parallel
from east to west, disgorging to the occident. Both
entrances have been formerly connected forming a shelter
that collapsed eventually. The geographical coordinates
obtained with a GPS receiver are the following: 39º11.86N
009º19.35W (WGS 84).

Circumstances of the findings
The archaeological remains were found accidentally during
the widening of the access into the cave, which implied the
removal of part of the sediments that composed the cavi-
ties infilling deposit.
On February 26 of the year 2000, the first artefact was col-
lected (n.er 1) by one of the authors (RL). The object

Os dentes de Javali afeiçoados 
da Cova da Presa, em Ribamar - Lourinhã

The shaped wild-boar teeth from Cova da Presa
(Fang Cave) in Ribamar - Lourinhã
Frederico Tátá Regala e Rui Fernando Luís
Fotos: AESDA



dentalmente descobertos durante os trabalhos de
alargamento do acesso ao interior da lapa, o que impli-
cava a remoção de parte dos sedimentos que consti-
tuíam o depósito de enchimento da cavidade.
No dia 26 de Fevereiro do ano 2000 foi recolhido o
primeiro artefacto (n.º 1) por um dos signatários (RL).
A peça surgiu isolada no sedimento que acabara de ser
removido no interior da gruta a cerca de três metros
da entrada, a uma profundidade estimada de aproxi-
madamente 15 a 20 cm abaixo da superfície do
depósito. Após a verificação do achado, procedeu-se à
cuidadosa observação dos sedimentos e dos cortes no
depósito, que revelaram a inexistência, no local, de
qualquer outro elemento de interesse arqueológico,
razão pela qual se deu continuidade aos trabalhos de
desobstrução.
No dia 24 de Setembro do ano 2000 foram retomados
os trabalhos. Em zona mais interior da gruta, a cerca
de cinco metros da entrada e a perto de dois metros
em relação ao local onde se deu a primeira ocorrência,
uma segunda peça semelhante à anterior foi recolhida
(n.º 2). Esta encontrava-se igualmente em níveis super-
ficiais, embora não tivesse sido possível averiguar o
local exacto de onde proveio, tendo em conta que a
desobstrução se estava a processar com o auxílio de
ferramenta pesada, devido ao grau de compactação
dos sedimentos por acção do carbonato de cálcio pre-
cipitado. No sedimento removido surgiram escassos
ossos de texugo e de coelho, e ainda quatro fragmen-
tos de ossos humanos, nomeadamente de um úmero
e de um cúbito, ambos do membro direito. Não se
descobriram mais materiais com interesse arqueológi-
co associados ou a aflorar na adjacência imediata, mas
optou-se por suspender de imediato a desobstrução, a
qual só poderá ser retomada na sequência de uma
intervenção arqueológica devidamente programada.

Descrição dos materiais
- Peça n.º 1: Trata-se de um dente canino inferior dire-
ito de javali - Sus scrofa L., 1758. Apresenta afeiçoa-
mento nas faces vestibular e distal por raspagem com
material abrasivo, que levou à redução da espessura

emerged isolated in the sediment that had just been
removed inside the cave, about three meters away from the
entrance, at an estimated depth of around 15 to 20 cm
below the surface of the deposit. After the finding, a careful
search was carried out on the sediment and the trench sec-
tions, revealing no other archaeological object. This allowed
to carry on with the clearing task.
On September 24 of the year 2000, the work resumed. At
an inner area of the cave, about five meters distant from
the entrance and around two meters apart from the first
occurrence, a second similar object was collected (n. 2),
also in a near surface level. However, it was impossible to
pinpoint its exact location because heavy tools were being
used for the widening of the cave, in order to remove the
very compact sediments containing precipitated calcium
carbonate. Some scarce rabbit and badger bones appeared
within the revolved sediment. Four fragments of human
bones also emerged, specifically from a single right humerus
and ulna. No other archaeological remains were found in
association or surfacing in the immediate boundaries, but
the obstruction removal work was immediately suspended,
and it will only be continued after a properly planned
archaeological survey.
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original da peça, em toda a sua extensão, deixando
exposta parte da cavidade pulpar. São visíveis os riscos
incisos deixados pela operação abrasiva.
A base incompleta do dente exibe dois orifícios, um
destes claramente troncocónico, burilado a partir da
face interior, aos quais se junta o vestígio de um terceiro
orifício que está truncado devido a fragmentação antiga
da peça (no desenho: b/b’). Curiosamente, esta fractura
apresenta um fino polimento na aresta interna, indi-
cador de uma ulterior utilização. Segundo tudo indica, a
peça sofreu uma fractura que obliterou os furos origi-
nais. Naturalmente, o utilizador do objecto recuperou-o
produzindo duas novas perfurações e voltou a utilizá-lo.
Na extremidade coronal do dente foi feito um orifício, de
características idênticas aos restantes, que se encontra
incompleto uma vez que a ponta está quebrada. A superfí-
cie da fractura não apresenta qualquer polimento mas,
pela sua patine cromática, semelhante à da restan-te
superfície do artefacto, torna-se evidente não ter sido pro-
duzida durante a recolha, sendo portanto, muito anterior.
- Peça n.º 2: Equivalente à n.º 1, pertenceu a um outro
javali. Na verdade, trata-se igualmente de um C1 dire-
ito. Sofreu o mesmo tipo de tratamento que a peça

Description of the artefacts
- Artefact n.er 1: A male wild-boar’s lower right canine
tooth - Sus scrofa L., 1758. It was extensively thinned by
burnishing the buccal and distal sides with an abrasive
material leaving part of the pulpar cavity exposed. The sur-
face is scratched with visible incisions produced during the
burnishing process.
The incomplete tooth base haves two orifices, one of them
clearly troncoconic, drilled with a burin from the inside
face, and the vestige of a third one, truncated by the arte-
fact’s primitive fragmentation (b/b' in the drawing).
Curiously, this fracture shows a fine polishing in the inner
edge, indicating further use. The artefact was broken dis-
abling the original orifices, leading, as it seems, to the
necessity of making new ones so that the artefact could be
used again.
The coronal part haves also an orifice with identical charac-
teristics, incomplete because the tip of the tooth is frac-
tured. The fracture’s surface doesn’t show any polishing but
it’s chromatic patina, similar to the rest of the artefact’s
surface, shows that the breakage didn’t happen during the
collecting procedure. It is, therefore, much older.
- Artefact n.er 2: Equivalent to n.er 1, belonged to another
wild-boar. In fact, it’s also a right C1. It shows the same
kind of shaping as the previously described one, however
with some more perfection. The burnishing has gone deep-
er leaving only the vestiges of the pulpar cavity, resulting in
a thinner object.
Unfortunately, the basal part of the tooth was severely
affected during the digging, remaining only the vestige of
one orifice (f/f' in the drawing), therefore leaving the suppo-
sition that a second one existed, similarly to the other arte-
fact found. On the other way, the coronal end is complete
and reveals the entire perforation.

Úmero e cúbito humanos
Human humerus and ulna

Dente canino inferior direito de javali  (peça n.º 1)
Lower right wild-boar canine  (artefact 1)

Orifícios burilados na região
basal do dente (peça n.º 1)
Drilled orifices in the tooth’s basal
region (artefact 1)
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anteriormente descrita, embora de modo um pouco
mais aperfeiçoado. O polimento é mais acentuado,
deixando apenas os vestígios da cavidade pulpar e,
consequentemente, foi obtida uma peça mais delgada.
Lamentavelmente, a parte basal do dente foi bastante
afectada pelos trabalhos de desobstrução. Restam ape-
nas os vestígios de um orifício (no desenho: f/f’),
deixando-nos a suposição de que existiria um segundo,
à semelhança do primeiro exemplar. Em contrapartida,
a extremidade distal está completa e exibe a totalidade
da perfuração.
Uma das fracturas existentes nesta peça é de relevante
importância para a interpretação de alguns aspectos
ligados aos fenómenos pós-deposicionais que terá
sofrido. Efectivamente, a coloração da fractura demon-
stra a sua antiguidade, por comparação com as superfí-
cies brancas das fracturas recentes na mesma peça. É
também evidente o diferente estado de conservação
dos dois segmentos que resultaram da fractura antiga.
A porção coronal encontra-se bastante fissurada e está
parcialmente coberta por uma fina crosta de carbona-
to de cálcio, enquanto que a parte basal tem a superfí-
cie limpa e não exibe fissuras significativas. Ainda
assim, as antigas superfícies de fractura permitiram
uma perfeita colagem entre os dois fragmentos.
A peça foi colada com Paraloid B-72 diluído com acet-
ona na proporção de 5%. Não foi possível a colagem
de um dos fragmentos recolhidos, por inexistência de
superfícies de fractura compatíveis. No entanto, con-
sidera-se que este deve pertencer à mesma peça.

Contextualização arqueológica e discussão
Do ponto de vista estratigráfico, a superficialidade dos
achados e a homogeneidade do depósito limitam sub-
stancialmente as possibilidades interpretativas, espe-
cialmente considerando as evidências de esta cavidade
ter sido ocupada por animais que provocam pertur-
bações consideráveis nos depósitos, como é o caso
dos coelhos e dos texugos, cuja presença se encontra
atestada pelos respectivos ossos recolhidos. As
próprias peças não se encontravam associadas a quais-
quer outros artefactos que pudessem indiciar a sua
cronologia ou filiação cultural. Para mais, a peça n.º 2
sugere fortemente ter sofrido uma remobilização pós-
deposicional, considerando os diferentes estados de
conservação dos fragmentos, situação já abordada na
respectiva descrição. Na realidade, uma parte da peça
fracturada terá permanecido protegida no sedimento,
ao passo que a outra parte esteve mais exposta aos
fenómenos que promoveram a sua deterioração. É
provável que os materiais encontrados tenham sido
transportados de um outro local da gruta, possivel-
mente a montante, por causas não antrópicas. Tal seria
aliás facilitado pela pendente natural do depósito em
direcção à zona vestibular. Refira-se, a este propósito,
que a galeria inflecte para sul não sendo possível deter-
minar os seus limites. Para tal, teria que se dar con-
tinuidade aos trabalhos de desobstrução.
Os caninos de javali com furos de suspensão são
encontrados com alguma frequência nas jazidas
arqueológicas da pré-história, especialmente em con-
textos funerários neolíticos e calcolíticos (Zapata,

One of the fractures in this element is relevant for the
interpretation of some features concerning post-deposition
phenomena. Effectively, the colour of the fracture indicates
it’s antiquity by comparison with the clear white colour of
the recent fractures on the same artefact. The different
preservation condition of each segment resulting from the
ancient fracture is also obvious. The coronal portion is quite
fissured and its covered with a thin calcium carbonate
crust, while the other part haves a clean surface and no
significant fissures. However, both fracture surfaces fit
together, allowing a perfect reassemble.
The artefact’s fragments were glued together with Paraloid
B-72 diluted with acetone in the proportion of 5%. One of
the fragments didn’t fit any of the fractures but it seems to
be part of this object.

Archaeological framework and discussion:
From the stratigraphic point of view, the near surface level
of the findings and the homogeneity of the deposit reduce
substantially the interpretative assessment, especially con-
sidering that the objects were exhumed from a cave with
the evidences of being occupied by animals that cause sig-
nificant disturbance to de deposit, such as badgers and rab-
bits, whose bones were also collected. The artefacts where
not associated with any other objects that might indicate
their cultural or chronological origin. In addition, artefact
n.er 2 strongly suggests to have suffered post-depositional
disturbance, taking into consideration the different preser-
vation conditions of the fragments, situation already
referred in their description. In fact, one part of the broken
artefact kept protected within the sediment, while the
other part has been more exposed to the deterioration
phenomena. The objects found were probably carried from
somewhere else in the cave, eventually from an inner area,
by non human causes. This would even be propitiated by
the natural sloping of the deposit towards the vestibular
area. Regarding this, it must be noted that the cavity turns
to the south and there is no possibility to determine its lim-
its unless the obstruction removal work proceeds.
Wild-boar canines with perforations for suspension are regu-
larly found in pre-historic archaeological sites, especially in
Neolithic and Chalcolithic funerary contexts (Zapata,
1995:68). Most of them have only one basal perforation that

Trabalhos de desobstrução na Cova da Presa
Obstruction removal work in Cova da Presa
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1995:68). A maioria apresenta apenas um único furo
na base que sugere a sua suspensão, como é o caso do
exemplar calcolítico com perfuração bicónica, extraído
da Gruta I de São Pedro do Estoril (LEISNER et al.,
1964) e dos numerosos exemplares recolhidos nos
sepulcros de fossa neolíticos da Catalunha, especial-
mente na comarca de Solsona (MUÑOZ, 1965). Na
Gruta II da Senhora da Luz, em Rio Maior (CARDOSO
et al., 1996:233), foi exumado um fragmento de dente
de suídeo que corresponde à base de um canino, com
dois furos, afeiçoado através de serragem e de poli-
mento. Tratando-se de uma peça incompleta, é impos-
sível determinar a existência de um terceiro furo no
extremo oposto, o que a tornaria muito semelhante
ao artefacto em estudo. Não chegou ainda ao nosso
conhecimento a existência de uma outra peça do
género que apresente dois furos na base e um na
ponta. É de referir um par de caninos de javali do
Neolítico Médio da Alsácia (Lorraine, França) que
apresentam apenas uma perfuração cada, mas em
extremidades opostas (THÉVENIN, 1976).
Estes artefactos não evidenciam qualquer aplicabilidade
prática como utensílios, tratando-se certamente de
peças para adorno que poderiam ter funções mágico-
simbólicas. De notar porém que, em determinado tipo
de capacetes da Grécia micênica, peças semelhantes às
da Cova da Presa constituíam um revestimento pro-
tector. Neste caso os orifícios serviam para as coser
numa base de coiro, justapostas, formando faixas que
constituíam uma couraça resistente.
A maioria das peças no género são designadas
braceletes ou pendentes. No presente caso, parece
tratar-se de elementos pertencentes a um adorno
compósito ou complemento de indumentária, que
englobaria um conjunto destas peças. A existência de
dois furos na base permite uma melhor fixação e
poderia impedir a livre rotação. O facto de existir tam-
bém um furo na ponta sugere que não se trata de um
simples pendente, mas antes, uma peça fixa ou parte
integrante de um conjunto ou sequência de elementos.

suggests their suspension, such as the Chalcolithic one taken
from Gruta I de São Pedro do Estoril (LEISNER et al, 1964)
and the numerous examples collected in the neolithic cesspit
graves in Cataluña, specially in comarca de Solsona
(MUÑOZ, 1965) – Fig. 15a. In Gruta II da Senhora da Luz,
at Rio Maior (CARDOSO et al, 1996:233), a suid tooth frag-
ment was exhumed, consisting on the base of a canine with
two perforations and shaped by sawing and polishing. Its
incomplete state makes it impossible to verify the existence
of a third perforation in the opposite end, which would make
it very similar to the artefact in study. Presently we have no
knowledge of another artefact of this kind, with two perfora-
tions on the base and another on the other end. Still, we
refer a pair of Wild-boar canines from the Middle Neolithic
of Alsacia (Lorraine, France) that exhibits only one perfora-
tion each, but in opposite ends (THÉVENIN, 1976.
These artefacts do not seem to have any practical useful-
ness as tools, so, they are surely ornaments that might
have a magical or symbolic purpose. We should however
note that in a specific type of helmet from Mycenaean

Orifício burilado na extremidade coronal do dente (peça n.º 1)
Drilled orifice in the tooth’s coronal end (artefact 1)

Artefactos concebidos a partir de dentes caninos de
javali:
a - Solsona, seg. MUÑOZ; b - Gruta II da Senhora da
Luz seg. CARDOSO et al.; c - Alsácia, seg.
THÉVENIN.
Artefacts made of wild-boar teeth:
a - Solsona, after MUÑOZ; b - Gruta II da Senhora da
Luz after CARDOSO et al.; c - Alsácia, after THÉVENIN.

Conjunto de vestígios faunísticos
Collection of fauna remains

Cova da Presa após os trabalhos de desobstrução, com indicação
aproximada do nível original do depósito (vista O para E)

Cova da Presa afer the obstruction removal, with the approximate
indication of the original deposit level (W to E view)

Vista E to O, em direcção
à entrada da cavidade
E to W view towards the
cave entrance

Capacete da Grécia Micénica con-
cebido com dentes caninos de
javali
Mycenaean Greek helmet conceived
with wild-boar canine teeth
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Sobre o modo como estariam dispostos, apenas
podemos conjecturar. A possibilidade aparente de unir
as duas peças ao nível das respectivas bases, formando
um lunar, revela-se inviável por se estar na presença de
duas peças formalmente iguais mas assimétricas devido
à sua acentuada curvatura. Uma junção simétrica e
concordante só seria obtida com dentes de laterali-
dade natural oposta (C1 direito + C1 esquerdo).
Os dentes de javali e outros suídeos têm sido aproveita-
dos pelo homem e usados em diferentes regiões e dis-
tintos horizontes culturais, mas particularmente nos
contextos da pré-história recente e por povos cultural-
mente primitivos. Tal dever-se-á não só às suas carac-
terísticas estéticas, mas também pela conotação com o
animal que lhes deu origem. Os caninos inferiores de
javali bem desenvolvidos são extraídos de machos pos-
santes e eram as suas armas em vida. A força e a agres-
sividade do javali são motivo de admiração, assim como
a sua capacidade reprodutora, estando frequentemente
ligado aos cultos de fertilidade.

Conclusões
A realização de trabalhos exploração espeleológica
tem conduzido a importantes descobertas arqueológi-
cas. Neste caso, permitiu identificar mais uma cavidade
natural com interesse arqueológico de onde provieram
dois artefactos e vestígios osteológicos humanos. A
desobstrução e a exploração desta gruta foram sus-
pensas em virtude da descoberta realizada, e os trabal-
hos só poderão ser retomados na sequência de uma
intervenção arqueológica adequada.
Os vestígios, encontrados desconexos, poderão provir
de outra área próxima na cavidade, pelo que será
interessante realizar a escavação do depósito a mon-
tante e talvez mesmo na zona vestibular da Cova da
Presa e Cova do Meio.
A natureza e as características dos artefactos per-
mitem-nos identificá-los como elementos de adorno
compósito ou ligados à indumentária, possivelmente
com funções mágico-simbólicas.
Perante as circunstâncias do achado não é possível um
enquadramento cronocultural específico, mas é
provável que se integre num contexto de necrópole da
pré-história recente.

A bibliografia referente encontra-se na página 46

Greece, some objects alike those from Cova da Presa were
used to produce a protective covering. In this case, the ori-
fices allowed sewing the boar tusks to a leather base, jux-
taposed in rows that formed a solid armour.
Most pieces of this sort are referred as bracelets or pen-
dants. The present objects seem to be parts of a compound-
ed ornament or clothing accessories comprehending an
assemblage of such elements. The presence of two orifices at
the base allows a better holding and prevents from free
twisting. The fact that the tip is also perforated indicates
that this is not a simple pendant but, instead, a fixed compo-
nent or part of a sequence of elements. About the way those
would be assembled, we can only speculate. The apparent
possibility of joining both pieces at their base, forming a lunar
shape, reveals to be unattainable because their shape is alike
but asymmetrical, regarding the marked curvature. A sym-
metrical matching junction would only be obtained with
teeth of natural opposite sides (right C1 + left C1).
Wild-boar and other suids teeth have been used by men in
different regions and distinct cultural contexts, but espe-
cially in recent prehistory or by culturally primitive people.
This may not only be related with their aesthetical features
but also regarding the connotation with the animal that
originated them. The well developed wild-boars inferior
canines are extracted from vigorous males and those were
their weapons as they lived. The strength and aggressive
character of the wild-boar causes admiration, as well as his
reproductive aptitude, being frequently connected with the
fertility rituals.

Conclusion
Speleological exploration work has been leading to impor-
tant archaeological discoveries. In this case, it allowed the
identification of one more natural cavity with archaeological
significance. Two artefacts and a few human bone remains
were recovered. The obstruction removal work and the
explorations on this cave were suspended regarding the
findings, and they will only resume after an adequate
archaeological survey.
The vestiges were found separately, and they probably
came from some other nearby part of the cave. Therefore,
it would be interesting to promote the archaeological exca-
vation of the inner deposit and perhaps also the vestibular
area of Cova da Presa and Cova do Meio.
The nature and features of the artefacts allowed us to
identify them as parts of a compounded ornament or cloth-
ing accessories, possibly with magic and symbolic purposes.
The circumstances of the findings wouldn’t allow a specific
chronological or cultural outline, but it is sustainable that
the vestiges may proceed from a late-prehistoric necropolis
context.

Dente canino inferior direito de javali (peça n.º 2)
Lower right canine (artefact 2)

Orifício burilado na extremidade coronal do dente (peça n.º 2)
Orifice drilled in the coronal end of the tooth (artefact 2)

Zona de prolongamento da galeria para sul
South prolongation of the gallery



Localização
O algar Abismo de Sicó situa-se na
Freguesia e Concelho de Pombal, Distrito
de Leiria, na parte meridional do Maciço
Condeixa-Sicó. Esta área, também desig-
nada por Serra do Sicó, tem o seu ponto
mais elevado no vértice geodésico com o
mesmo nome, a 553 m de altitude. A
cavidade está localizada à cota de 488 m, a cerca de
850 m a WNW, em plena vertente da serra. Trata-se
do maior algar descoberto até à data neste maciço,
apresentando 107 m de profundidade, e incluindo
também a maior vertical directa conhecida, com
cerca de 85 m.

Enquadramento geológico e geomorfológico
As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere cor-
respondem a um conjunto de relevos calcários, calco-
margosos e calcodolomíticos que, na Orla
mesocenozóica ocidental portuguesa, se distribuem
entre os paralelos de Condeixa e Alvaiázere. Ainda
que, no seu todo, não constitua uma verdadeira enti-
dade como maciço calcário, a tectónica e a erosão
diferencial colocam este conjunto orográfico, de
pouco mais de 400 km2, num posição geral de soer-
guimento face às áreas encaixantes, a Este e a Oeste,
mas também, e ainda que de forma mais subtil, para
Norte e para Sul. Na dependência das litologias aflo-
rantes é possível distinguir no seu interior diferentes
unidades geomorfológicas, sendo a principal (em
extensão, desenvolvimento altimétrico e importância
no funcionamento cársico) o conjunto apelidado
“Serras e Planaltos Calcários” (CUNHA, 1990) e que
se associa ao afloramento dos calcários mais “puros”
e carsificáveis do Jurássico Médio.
Para esta unidade, o desenho da rede de fracturação
e, sobretudo, o jogo estrutural ao longo dos tempos
jurássicos e pós-jurássicos, permitem-nos distinguir
hoje na paisagem regional duas sub-unidades que, de
certa forma, correspondem a dois pequenos maciços
com funcionamento independente. Assim, separados
por uma complexa zona de fracturação e dobramen-

Localization
The Shaft Sicó Abyss is located in Pombal´s Council and
Leiria’s District, in the Southern part of the Condeixa-
Sicó Massif. This area also designated as Sicó mountain
range has its highest point in the geodesic vertex, which
bears the same name, at 553m of altitude. The
entrance is located at a quota of 488m, about 850m
WNW from the geodesic vertex, in the slope of the
mountain. It is the biggest shaft discovered in this mas-
sif until now, presenting 107m of depth also including
the greatest direct vertical known, with about 85m.

Geologic and geomorphologic delimitation
“The Karst Ridge of Condeixa-Sicó-Alvaiázere comprises
a group of marly limestone and dolomitic limestone
relieves, which, are situated at the meso-cenozoic west-
ern Portuguese border between the parallels of Condeixa
and Alvaiázere. Even though, as a whole, they are not
considered a limestone massif as such, their distinct tec-
tonics and the erosion places this orographic group, with
no more than 400 km2, above the surrounding areas, to
the East and West, and even though in a more subtle
way, to the North and the South. There are also differ-
ent geomorphologic units linked to these levelling
lithologies, the main one being (for its extent, altimetry
development and importance in the karstic functioning)
the group nominated “Serras e Planaltos Calcários”
(CUNHA, 1990) which is associated with the levelling of
the “purest” limestone favourable to the karst of the
Middle Jurassic.
In relation to this unit, the outline of the fault system,
especially, the structural combination during Jurassic and
post Jurassic periods, allows us to see in the current
regional landscape two sub-units which, in a way, corre-

O Abismo de Sicó
The Sicó Abyss
Grupo Protecção Sicó
Núcleo de Espeleologia de Condeixa
Fotos: NEC e GPS

Implantação do Abismo de Sicó (Carta Militar de
Portugal IGEOE - Folha n.º 274 – Pombal esc.1/25000).
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to, que se relaciona com o grande acidente tardi-her-
cínico de Lousã-Pombal-Nazaré, distinguimos o
Maciço de Condeixa-Sicó (a NW) e o estreito Maciço
de Castelo do Sobral-Alvaiázere (a SE) (NEVES, et
al., 2003). 
A Serra do Sicó corresponde a um conjunto de
unidades jurássicas, essencialmente do Jurássico
Médio e Superior, dispostas de forma grosseiramente
monoclinal com pendor para SW. A estrutura encon-
tra-se ainda perturbada por dobramentos cilíndricos
de grande raio e por intensa fracturação, cujas
direcções principais são facilmente reconhecidas pelo
próprio desenvolvimento topográfico (CUNHA &
SOARES, 1987). Assim, a configuração dos blocos
que compõem o relevo actual realça a orientação
NW-SE como direcção principal de fracturação no
maciço, aspecto particularmente evidente na escarpa
de falha que constitui a vertente NE da Serra do Sicó.
Reconhecem-se ainda algumas importantes falhas de
direcção N-S, principalmente na bordadura W da
serra nas áreas de Redinha e Montes de Vérigo
(MANUPPELLA et al., 1978). Por último notam-se
ainda falhas de importância secundária de orientação
NE-SW, que cortam de forma mais nítida as unidades
do Jurássico Superior e que estarão relacionadas com
o grande acidente Lousã-Pombal-Nazaré de direcção
semelhante.
O algar Abismo de Sicó desenvolve-se na espessa
série de calcários puros e compactos que caracteri-
zam os andares centrais do Jurássico Médio
(Bajociano-Batoniano). Responsável pelas principais
elevações topográficas e, grosso modo, por toda a
área soerguida que compõe o Maciço Condeixa-Sicó,
este conjunto de rochas, designado por Formação
dos Calcários de Sicó (MACHADO & MANUPPEL-
LA, 1998; AZERÊDO et al., 2003), apresenta como

spond to two small massifs functioning independently.
Thus, there is the Massif of Condeixa-Sicó (to the NW)
and the narrow Massif of Castelo do Sobral - Alvaiázere
(to the SE), separated by a complex area of faults and
folds, related with the great tardi-hercynian accident of
Lousã-Pombal-Nazaré (NEVES et al., 2003).”
This mountain range corresponds to a set of units from
the Jurassic, essentially from the Midle and Upper
Jurassic, roughly placed in a monoclinal form with a
decline to SW. The structure is also influenced by great
cylindrical bends interspersed with intense fractures,
whose main directions are easily recognized in the topo-
graphical development (CUNHA & SOARES, 1987). In
this way, the configuration of the blocks that compose
the current rugged landscape enhances NW-SE orienta-
tion as the main massif fracture direction, an aspect
particularly evident on the scarp fissure that constitutes
the NE side of the Sicó Mountain range. Some impor-
tant fissures of N-S direction are still recognized, mainly
in the W boundary of the mountain range in the areas
of Redinha and Montes de Vérigo (MANUPPELLA et al.,
1978). Finally, fissures of secondary importance with
NE-SW orientation are still noticed, showing in a clearer
way the Superior Jurassic units and which possibly are
related with the Lousã-Pombal-Nazaré great accident of
similar direction. The Shaft Sicó Abyss is developed in
the pure, thick and compact limestone series that char-
acterize the central stages of the Midle Jurassic
(Bajocian-Batonian). Responsible for the main topo-
graphical rises and for all the rugged area that composes
the Condeixa-Sicó Massif, this set of rocks, named as
the Karst of Sicó (MACHADO & MANUPPELLA, 1998;
AZERÊDO et al., 2003), present as main characteris-
tics:  low clay content and a high permeability (circula-
tion of waters in joints and bedding joints). These char-
acteristics, very favorable to speleogenesis, justify the
presence in these units of almost all the gamma of
karstic forms, superficial and of depth that exist in the
region.

Chronology of the explorations
The entrance was identified on the 3rd of April 2005,
during the works undertaken in the “Prospection of
karstic occurrences in the area of the eolic Parks of Sicó
Mountain range”, coordinated by GPS and financed by
EESS company - Empreendimentos Eólicos da Serra de
Sicó, SA. After unblocking the opening, with a simple
and fast removal of rocks, the depth of the entrance
well was verified by throwing a rock, and it turned out
that it ought to have more than 60m of depth. In the
first exploration the descending party reached about 40
m of depth, the limit of what the available equipment
allowed. In the following weekend, one team comprised
by GPS and NEC speleologists carried out the integral

Vista geral do poço de entrada P85 



27
características principais o fraco teor argiloso e uma
elevada permeabilidade secundária (circulação das
águas em diaclases e juntas de estratificação). Estas
características, muito favoráveis à espeleogénese, jus-
tificam a presença nestas unidades de quase toda a
gama de formas cársicas, superficiais e de profundi-
dade, existentes na região.

Cronologia das explorações
A cavidade foi identificada no dia 3 de Abril de 2005,
durante os trabalhos de “Prospecção de ocorrências
cársicas na área dos Parques Eólicos da Serra do
Sicó”, coordenado pelo GPS e financiado pela empre-
sa EESS – Empreendimentos Eólicos da Serra do
Sicó, SA. Após a desobstrução da abertura, com uma
rápida e simples remoção de pedras, verificou-se a
profundidade do poço de entrada por sondagem,
recorrendo ao lançamento de uma pedra, e consta-
tou-se que teria mais de 60 m. Na primeira explo-
ração a descida atingiu cerca de 40 m de profundi-
dade, no limite daquilo que o equipamento disponível
permitiu.
No fim-de-semana seguinte, uma equipa de espeleó-
logos do GPS e do NEC realizou a descida integral
deste poço, estimando o seu desenvolvimento em
cerca de 80 m e a profundidade total do algar em
cerca de 90 m.
No dia 11 de Junho de 2005, durante as actividades
da 4.ª Festa da Espeleo, uma equipa de espeleólogos
do GPS, do NEC e da AESDA (Associação de
Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente), reali-
zou a topografia da cavidade e forçou a passagem
num pequeno poço, estreito e bastante concreciona-
do, até então o terminus da cavidade. É desobstruída
depois uma pequena passagem que dá acesso a um
novo poço, estimado em 15 m.

descending of the well, and estimated its development
at about 80 m and the total depth of the shaft at about
90 m (Figure 5). On the 11th of June 2005, during the

activities of the 4th Speleo Party, a team comprised of
GPS, NEC and AESDA (Associação de Estudos
Subterrâneos e Defesa do Ambiente) speleologists sur-
veyed the shaft and forced the passage in a small well,
narrow and just a bit solidified, that was until then the
terminus of the cave. Later on was unblocked a small
passage that gave access to a new well, estimated in
15m. On the 3rd of July 2005, a team comprised of GPS
and NEC speleologists, returned to the hole in order to
conclude the unblocking of the latter passage and to
complete the exploration and survey of the new well. On
this day, for the first time the speleologists of GPS and
NEC exceed 100m of depth in the Massif Condeixa-
Sicó-Alvaiázere.

Description of the cave

Corte W-E, passando pelos VG de Ouro e Sicó, com a implan-
tação do Abismo de Sicó (adaptado de Cunha, 1990).

Pormenor das concreções 
na primeira sala 
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No dia 3 de Julho de 2005, uma equipa de espeleólo-
gos do GPS e do NEC regressa à cavidade para con-
cluir a desobstrução da referida passagem e comple-
tar a exploração e topografia do novo poço. Nesse
dia, pela primeira vez os espeleólogos do GPS e do
NEC ultrapassam os 100 m de profundidade no
Maciço de Condeixa-Sicó-Alvaiázere.

Descrição da cavidade
Estamos perante um típico algar de infiltração, com
um poço inicial grosseiramente elíptico, de 85 m de
desenvolvimento e com uma secção muito constante
de 1,5 m. A progressão no seu interior é relativa-
mente perigosa, em virtude da caducidade das suas
paredes, frágeis ao mínimo toque. É penosa a per-
manência no poço de entrada devido à estreita
secção, particularmente em períodos chuvosos.
Aos 7 m de profundidade surge uma primeira sala
com 10 m de comprimento, bastante concrecionada.
Aqui foi observado um pseudo-escorpião, que infeliz-
mente não foi possível identificar a espécie, mas dev-
erá ser uma das duas conhecidas na zona:
Roncocreagris cavernicola (Vachon) ou Roncocreagris
blothroides (Beier).
Aos 75 m de profundidade, a presença de grandes
blocos caídos das paredes do poço forma uma
plataforma plana que quase impede a progressão. A
passagem apresenta aproximadamente 0,75x0,5 m e
dá acesso a uma sala com 10x8x2,5 m, base do poço
de entrada (P85).
No extremo S da sala, após uma rampa em manto
estalagmítico, existe um poço com 6 m, bastante
concrecionado, que dá acesso ao poço final de 16 m
de profundidade, cuja base se apresenta bastante
entulhada e com algumas hipóteses de progressão.

Conclusões
Este algar exibe as maiores dimensões descobertas e
estudadas até à data no Maciço de Condeixa-Sicó-
Alvaiázere. Apresenta também o maior poço (P85),
uma das maiores verticais absolutas de Portugal
(Thomas, C., 1986; Espeleo Divulgação N.º 5, 1986;
Espeleo Divulgação N.º 6, 2005). 
Em termos de espeleometria do maciço, as cavidades
mais profundas estão distribuídas no sector
Condeixa-Sicó. Estas, enumeradas de Norte para Sul,
são as seguintes: Algar das Quintas (-75m), Algar da
Terra Cimeira (-68m), Algar da Pena Só (-73m),
Abismo de Sicó (-107m) e Algar do Sancho (-85m).

A bibliografia referente encontra-se na página 48

This is a typical infiltration shaft, with an initial roughly
elliptical pitch, with 85 m of development and with a
constant section of 1,5 m. The progression in its interior
is relatively dangerous, because of having aged walls,
fragile to the minimum touch. The permanence in the
entrance well due to its thin section is thorny, particu-
larly in rainy periods. At 7m of depth we find a first
room with 10 m of length, with many formations
(Figures 6 and 7). Here a pseudo-scorpion was observed
but, unhappily, it was not possible to identify the
species, although it ought to be one of the two known in
the zone: Roncocreagris cavernicola (Vachon) or
Roncocreagris blothroides (Beier). At 75 m of depth, the
presence of great blocks fallen from the well’s walls form
a platform that almost blocks the progression. The pas-
sage presents approximately 0,75x0,5 m, and gives
access to a room with 10x8x2,5m, base of the entrance
well (P85). In the S extreme of the room, after a slope
in flowstone, exists a pitch with 6m, sufficiently solidi-
fied, that gives access to the final well with 16m of
depth, whose base is almost blocked but with some like-
lihood of progression.

Conclusions
This shaft has the biggest, until now, discovered and
studied dimensions, in the Condeixa-Sicó-Alvaiázere
Massif. It also has the biggest pitch (P85), one of the
biggest absolute verticals of Portugal (Thomas, C., 1986;
Espeleo Divulgação Nº 5, 1986; Espeleo Divulgação Nº
6, 2005). In terms of cave development of the massif,
the deepest holes are distributed in the Condeixa-Sicó
sector. These, enumerated from North to South, are the
following ones: Quintas Shaft (- 75m), Terra Cimeira
Shaft (- 68m), Pena Só Shaft (- 73m), Sicó Abyss (-
107m) and Sancho Shaft (- 85m).

Vista geral da primeira sala
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Espeleomergulho
Cave Diving
Pedro Ivo Arriegas
Fotos: Gilles Carmine, João Gaspar - Yucatán / México



In cave diving two areas of knowledge converge, a crossroads where some speleologists and divers meet. It is an activity of
risk where the error edge is short and being in theory fascinating for many, it finishes in practice being executed only by
some.

I arrived, coming from the diving side, area where I am experienced and instructor. My interest for diving in caves was born
more than ten years ago, when observing the magnificent images of cenotes of the Yucatán Peninsula. For inherency the call-
ing of dry speleology was also becoming to make itself heard  and since then I have continued to evolve in cave diving. 

In Portugal the caves where one can really dive are few, including the already classic ones Almonda, Alviela, Anços and Pena.
Generally, when we come across submerged galleries these are just small siphons, many times distant, blanketed by clay and
filled by brownish and cold water, to where is necessary to load the diving material! To the diver’s eyes the scenery is pre-
sented in shady tones and contrasts with the Mexican illustrated postal colourings. 

Thus the diver candidate to immerse himself into caves will have to be armed of much persistence and also of a supplemen-
tal interest in speleology, as to be a cave diver in national territory it becomes essential the learning of both “sciences”. 

For the national speleologist the course is the inverse one. Good expert of the cave environment, knowing how to interpret the
cave language, accustomed to the blackout, the physical effort and the mud, the problem is to submerge (and we must add to
that a significant financial investment). Good sense forces us to start by the simplest form, easy and cheap: as recreational diver.
Later it is important to continue to dive with regularity, in order to acquire the automatisms and to consolidate the experience,
continuing the formation, acquiring the adequate equipment and increasing the individual technical capacity.

No espeleomergulho convergem duas áreas de conhecimento, uma encruzilhada onde alguns espeleólogos e
mergulhadores se encontram. É uma actividade de risco onde a margem para erro é curta e que sendo na teoria
fascinante para muitos, acaba na prática por ser executada apenas por alguns.

Eu cheguei vindo do lado do mergulho, área onde sou experiente e instrutor. O meu interesse pelo mergulho
em gruta nasceu há mais de uma dezena de anos, ao observar as magníficas imagens dos cenotes da Península
do Yucatán. Por inerência o chamamento da espeleologia a seco também se foi fazendo ouvir e desde aí tenho
continuado a evoluir no espeleomergulho. 

Em Portugal as cavidades onde se pode realmente mergulhar são escassas, incluindo as já clássicas Almonda,
Alviela, Anços e Pena. Na generalidade dos casos, quando nos deparamos com galerias submersas estas
resumem-se a pequenos sifões, muitas vezes longínquos, atapetados por argila e preenchidos por água acastan-
hada e fria, para onde é preciso carregar em peso o material de mergulho! Aos olhos do mergulhador o cenário
apresenta-se sombrio e contrasta com os coloridos postais ilustrados mexicanos. 

Assim o mergulhador candidato a imergir em cavidades deverá estar munido de muita persistência e também de
um suplementar interesse em espeleologia, já que para se ser um espeleomergulhador em território nacional se
torna essencial a aprendizagem de ambas as “ciências”.

Já para o espeleólogo nacional o percurso é o inverso. Bom conhecedor do ambiente de gruta, sabendo inter-
pretar a linguagem da cavidade, habituado à escuridão, ao esforço físico e à lama, o problema é submergir (para
além de um significativo investimento financeiro). A sensatez obriga a que se comece da forma mais simples,
fácil e barata: como mergulhador recreativo. Depois é importante continuar a mergulhar com regularidade, de
modo a adquirir os automatismos e a consolidar a experiência, prosseguindo ainda a formação, adquirindo o
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The learning of cave diving in Portugal has also struggled
with the scarcity of the caves in which one can dive, but
above all because of the genarl type of caves that do not
allow that the “hans-on” education can be taught the
desirable way, in a more gradual form. There is a lack of
easier and “friendlier” caves, with more transparent
waters, where one can glimpse the remains of solar light
or, in the case of necessity, to come up to the surface to
breathe..

This explains the recently taken option of cave diving
courses to have an extension to others stoppings, where
these conditions occur, so that only in the final phase of
the courses the learner has contact with the most difficult
caves and most hostile environments, following a logic of
a gradual learning.

Also in terms of pure exploration, in Portugal, what is easy
is already made. What there is still to be done either is
far or then requires a more demanding  technique. Being
it truth, it does not have to be this reason to move away
the potential interested in cave diving (it is time to, in this
as in other activities, to stop limiting ourselves to the
small national rectangle and look beyond our borders in
search of areas where there is still a lot to be done).
Other reasons exist that are more serious deterrents: the
evolution in cave diving is slow and the course is long,
winding and full pf traps. It is, even with all the precau-
tions, techniques, equipment and training, dangerous and
potentially mortal, still being extremely alluring. 

One final note: if something in this text suggested an invi-
tation to you, don’t be deceived. This is only an account
of facts.

equipamento adequado e aumentando a capacidade
técnica individual.

O ensino do espeleomergulho em Portugal debate-
se também com a escassez das cavidades mergul-
háveis, mas sobretudo com o tipo de cavidades que
impossibilita que a formação prática possa ser min-
istrada da maneira mais desejável, de uma forma
mais gradual. Faltam sobretudo cavidades mais
amigáveis, com águas mais transparentes, onde se
possa vislumbrar uma réstia de luz solar ou, em
caso de necessidade, aceder à superfície da água,
livre e respirável.

Assim se explica a opção tomada recentemente dos
cursos de espeleomergulho possuírem uma exten-
são para outras paragens onde essas condições
ocorram, para que somente na fase final dos cursos
é que haja contacto com as cavidades mais difíceis e
os ambientes mais hostis, numa lógica de apren-
dizagem progressiva.

Também em termos de exploração pura, em
Portugal, o que é fácil já está feito. O que está por
fazer ou está longe ou então é de elevada exigência
técnica. Sendo verdade, não deve ser esta a razão
para afastar os potenciais interessados no
espeleomergulho (é tempo de, nesta como noutras
actividades, deixarmos de nos circunscrever ao
pequeno rectângulo nacional e olharmos para lá das
fronteiras em busca de áreas onde muito está por
fazer). Existem outras razões dissuasoras bastante
mais sérias: a evolução no espeleomergulho é lenta e
o percurso é longo, sinuoso e armadilhado. É, apesar
de todas as precauções, técnicas, equipamento e
treino, perigoso e, em potência, mortal, não deixan-
do contudo de ser extremamente aliciante.

Uma nota final: se algo neste texto vos sugeriu um
convite, desenganem-se. São apenas constatações.
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Introdução
É a partir de um “olhar para trás “ que se inverte o
curso dos acontecimentos e passa a ser uma tarefa
nacional o reencontrar das nossas raízes históricas e
culturais, baseada no estudo, recuperação, preser-
vação e divulgação do nosso património cultural e
arqueológico.
Se é certo que alguma coisa foi feita e que ainda
existe muito a fazer, não é menos certo que é impor-
tante, numa perspectiva de futuro, intervir, inventari-
ar e publicar todos os trabalhos que forneçam uma
ampla e sólida base no sentido de projectar uma cor-
recta utilização do património cultural, neste caso do
Património Arqueológico, informando a população
das suas potencialidades e permitindo o usufruto cor-
recto do espaço envolvente. É neste pressuposto que
este projecto assume uma enorme importância, ao
recuperar e estudar todo o espólio arqueológico e
patrimonial das grutas em Portugal, tantas vezes
esquecido e simultaneamente tão carregado de valor
sentimental, histórico e memorial do nosso passado. 

Levantamento das Grutas Arqueológicas 
em Portugal
Iniciado no ano 2000, este estudo pretende dar a
conhecer o património arqueológico e espeleológico
existente no nosso País e permitir esboçar algumas
conclusões no que respeita à informação arqueológi-
ca existente sobre as grutas em Portugal.
Muitas destas grutas correm o risco iminente de
desaparecimento ou encontram-se já definitivamente
perdidas. Por um lado, a pressão provocada pelo
aumento constante da área urbana, sobretudo em
Sintra, Cascais e Algarve e por outro, as novas vias de
comunicação que proliferam na política do betão e
do alcatrão, são as principais razões desta morte
anunciada.
Com este estudo fica assegurado o registo de todas

Introduction:
It is from a “look back” that the events way is inverted
and it starts to be a national task to find the historical
and cultural routs, based on the study, recovery, preser-
vation and divulgation of our cultural and archaeological
patrimony. 
If it is certain that some efforts were made and there’s
still much to do, its not less certain that it is important,
in future perspective, to intervene, inventory and publish
all the works that supply an ample and solid base in the
direction of the projection of a correct cultural patrimo-
ny utilization, in this case the Archaeological Patrimony,
informing the population of its potentialities and allow-
ing the correct use of the involved space. It’s on this
assumption that this project assumes a great impor-
tance, recovering and studying all the archaeological and
patrimonial caves inheritance in Portugal, so many times
forgotten and simultaneously carried of sentimental, his-
torical and memorial value of our past.

Caves research in Portugal
Initiated in year 2000, this study intends to make
known the archaeological and speleological patrimony
existing in our Country and allow the sketch of some
conclusions on what concerns to the existing archaeo-
logical information about caves in Portugal.
Many of these caves are in risk of disappearing or are
already definitely lost. In one hand, the pressure pro-
voked by the urban area constant increase, especially in
Sintra, Cascais and Algarve, on the other hand, the new
developing communications that proliferate in concrete
and tar politics are the main reasons for this announced
death.
In Portugal, with this study it is assured the registration
of all archaeological caves known until today, after
months of an exhausting bibliographic collection, spread
in many archives and libraries. To carry out this work,
the Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do

Grutas Arqueológicas 
em Portugal
Archaeological Caves in Portugal
Paulo Figueiredo



as grutas arqueológicas conhecidas até à data, em
Portugal, após meses de uma exaustiva recolha bibli-
ográfica, espalhada por muitos arquivos e bibliotecas.
Para a concretização deste trabalho, a Associação de
Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente, sedea-
da em Torres Vedras, desempenhou um precioso
contributo ao fornecer todo o apoio logístico à
colheita dos dados e à imprescindível publicação que
agora vem a público. 
Pela pesquisa efectuada constatou-se que em muitos
casos as referências a grutas de interesse arqueológi-
co, consistiam apenas em notícias breves ou localiza-
ções antigas de difícil interpretação e localização.
Mas, sendo o intuito deste trabalho, a compilação
do máximo de informações sobre o tema versado,
todos os registos obtidos foram contabilizados
mesmo tratando-se de informação incompleta e
pouco conclusiva. No entanto, não foram considera-
das grutas sem referenciação escrita, pelo que todas
as enunciadas constam em alguma bibliografia. É
com desilusão que se pôde verificar ser reduzido o
número de grutas arqueológicas com trabalhos cien-
tíficos publicados. 
Em alguns casos, as estações arqueológicas men-
cionadas na bibliografia existente foram destruídas ou
então as informações que aí constam não permitem a
sua localização geográfica. Em conclusão, este inven-
tário contém o somatório das descobertas arqueoló-
gicas em gruta, realizadas durante mais de cem anos
fruto de achados fortuitos e de escavações científicas
avulsas, não existindo até hoje, qualquer esforço de
prospecção e investigação sistemática.
Foi possível verificar que a grande maioria das grutas
encontradas situam-se em zonas que foram alvo de
prospecção sistemática entre os anos 30 a 50, por
pessoal do Museu Nacional de Arqueologia e
Etnologia, ou pelos Serviços Geológicos de Portugal.  

Ambiente, headquartered in Torres Vedras, had an enor-
mous contribution giving logistic support to collect data
and to the indispensable publication that now is coming
to public.     
With the research it was verified that in many cases the
references to caves with archaeological interest consist-
ed only of small notices or old localizations of difficult
interpretation and location. 
But, being this work intent  the compilation of maxi-
mum information about this subject, all the found regis-
tration was summed even if it was incomplete or less
conclusive.  Caves without written reference weren’t
considered, so all those mentioned appear in some bibli-
ography. It is with disappointment that we can verify the
reduction of the number of archaeological caves with
published  scientific works. 
In some cases, the archaeological stations mentioned in
the existing bibliography were destroyed or the informa-
tion didn’t allow its geographic location. In conclusion,
this inventory is the sum of archaeological discoveries in
cave, carried out during more than one hundred years,
the fruit of fortuitous findings and of scientific avulse
excavations, not existing until today, any prospective
effort of  systematic investigation.
It was possible to verify that the majority of the found
caves are located in zones that have been target of sys-
temic prospecting between the Thirties and Fifties of
last century, by the National Museum of Archaeology
and Ethnology staff, or by the Geological Services of
Portugal.    
In the end of the XIX century and beginning of XX cen-
tury many archaeological excavations have been made in
Portugal, that particularly studied the Pre and Proto –
History period. These works have been done by great
figures of our culture, especially from the archaeological
arena, which still today is a national reference.  From
these we point out some investigators that during their
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No final do século XIX e princípio do séc. XX decor-
reram em Portugal inúmeras escavações arqueológi-
cas, que incidiram em particular no período da Pré e
Proto- História. Estes trabalhos foram efectuados por
grandes vultos da nossa cultura, sobretudo na área da
arqueologia, que ainda hoje são referências nacionais.
Destes destacamos alguns investigadores que ao
longo da sua carreira exploraram e pesquisaram, em
particular, grutas no nosso País, como sejam: 
Nery Delgado, Carlos Ribeiro e Pereira da Costa –
gruta da Furninha – Peniche, Cesareda, Ota, grutas
artificiais de Palmela e grutas naturais de Cascais,
Montejunto e Pernes.
Hipólito Cabaço, que explorou a região de Alenquer;
Leite de Vasconcelos e Manuel Heleno que efectu-
aram explorações na Estremadura, Ribatejo e
Alentejo, mais especificamente em Torres Vedras,
grutas da Quinta das Lapas, Ermegeira e Casal das
Lapas, Óbidos, Caldas da Rainha, Rio Maior. 
Abel Viana, que desenvolveu uma intensa actividade
no Alentejo e Algarve, descobrindo imensas grutas e
algares.

Mas também outros deram o seu contributo na
exploração arqueológica: Martins Sarmento, Breuil,
Zbyszewski, Leonel Trindade, Ricardo Belo, George e
Vera Leisner, Manuel Vieira Natividade, entre outros.

Ocupação Humana
Paleolítico-  A investigação sobre o Paleolítico do País
tem-se baseado, quase exclusivamente, no estudo
tipológico de materiais recolhidos à superfície das
jazidas.
Das jazidas conhecidas realçamos a Gruta da Figueira
Brava –Setúbal, por nela se terem realizado, nos últi-

career exploited and researched, in particular, caves
from our Country, like:
Nery Delgado, Carlos Ribeiro and Pereira da Costa –
Furninha cave – Peniche, Cesareda, Ota, Palmela artifi-
cial caves and Cascais natural caves, Montejunto and
Pernes;
Hipólito Cabaço, which exploited the Alenquer region;
Leite de Vasconcelos and Manuel Heleno, that made
exploitations in Estremadura, Ribatejo and Alentejo,
Ermejeira and Casal das Lapas, Óbidos, Caldas da
Rainha, Rio Maior;
Abel Viana, which developed an intensive activity in
Alentejo and Algarve, finding many caves and shafts. 
But others also gave their contribution in archaeological
exploitation: Martins Sarmento, Breuil, Zbyszewski,
Leonel Trindade, Ricardo Belo, George and Vera Leisner,

Vista da entrada da gruta da Furninha (Peniche).
Gruta explorada em 1879 por J.N.Nery Delgado,
aplicando, cuidadosamente o método estratigráfi-
co, na escavação dos respectivos  depósitos e na

recolha dos restos contidos

Planta e cortes da gruta da
Furninha (Nery Delgado,
1884)

Entrada da Gruta da Figueira Brava (Setúbal), vista do mar
Foto J.L.Cardoso

Vista da entrada
actual da Gruta
Nova da
Columbeira,
Bombarral, 
no decurso da
escavação de 1962. 
Arquivo O. Da
Veiga Ferreira
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mos anos, escavações arqueológicas que, a par da
abundante indústria lítica, revelaram numerosos
restos de fauna. Esta gruta, situada na arriba do
Portinho da Arrábida, a sul da Lapa de Santa
Margarida (Breuil e Zbyszewski, 1945), foi datada de
forma convencional por radiocarbono de 30.930 ±
700 B.P., apartir de conchas de moluscos marinhos
(Antunes et al., 1989). Esta datação aponta para a
persistência de indústrias mustierenses após os lim-
ites habitualmente admitidos. Neste período também
outras grutas foram de grande importância, como é o
caso da gruta do Almonda – Torres Novas, Lapa do
Suão – Bombarral e Gruta das Salemas – Loures. 

Mesolítico - Este período encontra-se bem represen-
tado no vale do Sado e na costa a sul de Sines,
existindo pouca representatividade nas grutas por
todo o restante País. Salientamos, apenas a Lapa do
Casal do Papagaio – no Planalto de São Mamede, de
extrema importância para a arqueologia portuguesa.

Neolítico - A evolução ocorrida no seio das comu-
nidades mesolíticas tinha-as conduzido a um estágio
de desenvolvimento económico e cultural em que se
tornava possível a assimilação de formas de economia
de produção de alimentos. Tal iria concretizar-se por
alterações ecológicas e demográficas. As comu-
nidades do Neolítico antigo, tais como as suas ante-
cessoras mesolíticas, desenvolveram estratégias de
subsistência baseadas na exploração complementar e
sazonal dos níveis mais ricos e de mais fácil acesso de
cada um dos diversos ecossistemas que integravam o
seu território.
Necrópoles encontradas revelam o aumento
demográfico como no caso das grutas naturais da
Lapa do Fumo e da Lapa do Bugio no concelho de

Manuel Vieira Natividade, between others. 

Human Occupation
Palaeolithic – the Palaeolithic investigation of our
Country have been based, almost exclusively, on the
typological study of materials collected in surface
deposits.
From the known deposits we enhance the Figueira Brava
Cave – Setúbal, as in the last past years, archaeological
excavations have been made on it, that in pair with the
lithic industry, revelled numerous fauna remains. This
cave, situated in Portinho da Arrábida slope, at the Lapa
da Santa Margarida south (Breuil e Zbyszewskki, 1945),
was dated with conventional way by radiocarbon of
30.930 ± 700 B.P., from marine clams shells (Antunes
et al., 1989). This dating points to the persistence of
Mousterian industries after the usually admitted limits.
In this period many other caves also had their impor-
tance, like Almonda cave – Torres Novas, Lapa do Suão
– Bombarral and Salemas Cave – Loures. 

Mesolithic – this period is well represented in the Sado’s
valley and on Sines south coast, existing little evidence
of it  in caves of the rest of the Country. We only point
out the Lapa do Casal do Papagaio – in São Mamede
Plateau, of extremely importance to Portuguese archae-
ology. 

Neolithic – the occurred evolution on the Mesolithic’s
communities had lead them to an economic and cultural
development period, where it was becoming possible a
food production economy assimilation. That was possible
by ecological and demographical alterations. 
The old Neolithic communities like their Mesolithic’s
predecessors, developed subsistence strategies based on
complementary and seasonal exploration of the richest

Lapa do Bugio (Sesimbra). 
Perfil estratigráfico (Segundo R.
Monteiro, G. Zbyszewski e O. da Veiga
Ferreira, 1971)

Planta e corte da Gruta 2 de Alapraia.
Afonso do Paço, 1955
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Sesimbra e as grutas artificiais do Casal do Pardo -
Palmela e do Cadaval -Tomar. Estas últimas, conjunta-
mente com as de Cascais, as grutas de Alapraia e S.
Pedro do Estoril, foram escavadas em calcários bran-
dos do Miocénico, são constituídas por câmara
funerária de planta circular, ante – câmara ovalada e
corredor rectilíneo. (Leisner, Zbyszewski e Ferreira,
1961) 
O culto dos mortos encontra-se registado nas grutas
do Porto Côvo e Poço Velho. O defunto era deposi-
tado em posição fetal, no interior da caverna, conjun-
tamente, com as oferendas votivas de carácter utilitá-
rio.
Neste período é de salientar o Algar do Bom Santo
(Montejunto), descoberto pela AESDA, de Torres
Vedras, em 1993.

Calcolítico - Durante o Calcolítico, os numerosos
povoados conhecidos, no distrito de Lisboa, Setúbal e
Santarém, situavam-se, quase sem excepção, em
locais elevados com boas condições naturais de defe-
sa e eram, por vezes, providos de fortificações com
muralhas, bastiões semi-circulares e torres circulares
(Castro do Zambujal, Fórnea, Monte da Tumba, etc).
Estes achados têm fornecido bastante informação e
documentação arqueológica reveladora da forte
sedentarização, da prática da metalurgia do cobre, da
acentuada divisão social do trabalho, do incremento
das relações comerciais, da actividade guerreira e do
modo de produção marcado pela hierarquização e
estratificação social.
O Calcolítico está bem representado em Portugal,
especialmente na Estremadura, através de necrópoles
e em grutas na região de TorresVedras, Cascais e
Setúbal, como é o caso da gruta da Cova da Moura e
S.Pedro do Estoril.

O Calcolítico é caracterizado por indústria lítica de
tradição neolítica, pela presença de raspadeiras,
furadores, buris, lâminas, etc. Na cerâmica, para além
de numerosas formas correntes, surgem copos e
taças campaniformes, com decoração canelada, sim-
bólica ou pontilhada. Peças de carácter mágico-reli-
gioso como “ídolos-placas”, crescentes em pedra e
coelhinhos em calaíte, também estão presentes.
O uso do cobre surge em peças tipo flechas e lanças.
No que respeita ao domínio funerário, muitos são os
locais sepulcrais próprios do Neolítico final que con-
tinuam a ser utilizados. Deste modo, quer as grutas
naturais (Carvalhal de Aljubarrota, Buraca Grande,
Calatras médias), quer as grutas artificiais (Quinta do
Anjo, Ermegeira, Quinta das Lapas, Alapraia, S. Pedro
do Estoril), que haviam sido utilizadas como
necrópoles no Neolítico final, apresentam utensílios e
vestígios líticos, de osso, de cobre e cerâmicas, do
Calcolítico, sendo de realçar a presença de
numerosos artefactos de calcário relacionados com a
estrutura mágico-religiosa. (Figueiredo, 2002)

levels and easier access to each one of the diverse
ecosystems that integrated its territory. 
Found necropolis revealed demographic increase, such
as the natural caves of Lapa do Fumo and Lapa do Bugio
in Sesimbra council and artificial caves of Casal do Pardo
– Palmela and Cadaval – Tomar. These last ones, togeth-
er with ones from Cascais, Alapraia and S. Pedro do
Estoril caves, had been excavated in Miocene gentle cal-
careous, are constituted by circular plant funerary
chamber, before-oval chamber and straight-line corridor
(Leisner, Zbyszewski e Ferreira, 1961). 
The death cult is recorded at Porto Côvo and Poço Velho
caves. The deceased was deposited in fetal position, in the
cave interior, together with utilitarian character offerings. It’s
to point out in this period the Bom Santo Shaft (Montejunto),
discovered by AESDA, of Torres Vedras, in 1993.

Chalcolithic – during the Chalcolithic, numerous known
villages, in Lisbon, Setúbal and Santarém district, were
placed in raised places with good natural defence condi-
tions and were for times provided with blockhouses
walls, half-circular bastions and circular towers (Castro
do Zambujal, Fórnea, Monte da Tuba, etc). These find-
ings have supplied sufficient archaeological information
and documentation revealing a strong sedentariness of
copper metallurgy practice, the accented social work
division, the commercial relations increment, the warlike
activity and the production way marked by hierarchy
and social stratification. 
The Chalcolithic is well represented in Portugal, espe-
cially in Estremadura, by necropolises and caves in
Torres Vedras, Cascais and Setúbal regions, like Cova da
Moura cave and S. Pedro do Estoril cases. 

Chalcolithic is characterized by Neolithic traditional lith-
ic industry, by the presence of scrapers, awls, burins,
blades, etc. In ceramics, beyond numerous usual forms,
appear bells form cups and goblets, with undulating,
symbolic or dotted decoration. Pieces of magician-reli-
gious character as “idols-plates”, increasing in rock and
calaite bunnies, are also present.

Casal do Prado (Quinta do Anjo). Plantas e cortes das
grutas artificiais que funcionam como necrópole entre

os finais do Neolítico e o Calcolítico final.
Segundo V. Leisner, G. Zbyszewski e O. da Veiga

Ferreira, 1961

Planta e cortes das Grutas do Poço
Velho (Cascais), actualmente na area

urbana da cidade de Cascais
(Segundo Carlos Ribeiro)
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Idade do Bronze - Deste período encontramos
necrópoles em grutas naturais e artificiais (Lapa do
Fumo, do Bugio, Quinta do Anjo, Calatras Alta-
Alcobaça). A transição do Calcolítico para a Idade do
Bronze, apresenta cerâmica campaniforme com
decoração incisa e perfis carenados (Soares e Silva,
1975). Os objectos de sílex rareiam, sobressaindo de
entre eles os elementos de foice denticulados.
Encontramos vestígios de pequenos casais agrícolas,
localizados junto a antigos povoados.

Os povoados ocupavam áreas planas, baixas, abertas
e extensas e eram formados por cabanas de planta
rectangular providas de lareiras, estruturadas por
pequenos esteios.
Com a prática da metalúrgia, pesca, agricultura e
tecelagem, bem documentada.
A necrópole, já construída, constituía um ou mais
monumentos sepulcrais, que integrava um número
variável de sepulturas do tipo cista, cobertas por
tampa quase sempre monolíticas.

Idade do Ferro – Encontramos neste período poucas
informações de grutas utilizadas, como necrópoles ou
como habitat.
Estas comunidades já se encontravam social e cul-
turalmente preparadas para rapidamente assimilarem
as influências orientalizantes dos navegadores fenícios
ocidentais.
Assim, nos estuários de Lisboa e Vale do Tejo, Setúbal
e Alcácer do Sal, sobre níveis dos finais da Idade do
Bronze, vão-se formar níveis do século VII ricos em
produtos orientais como ânforas fenícias, pratos de
bordo largo, cerâmicas pintadas de bandas policro-
mas e cerâmicas cinzentas finas (Silva e Soares,
1986).
Entre os dois povoados e também na margem direita
do antigo estuário do Sado, em Alcácer do Sal, os
fenícios fundaram uma feitoria a partir da qual esta-
beleciam contactos com a população autóctone.
Situação idêntica se verifica no estuário do Tejo dos
séc. VII-VI a.C, onde, na margem esquerda, em,
Almada, e num ambiente onde o Bronze final atingiu

The use of copper appears in pieces like arrows and
spears.
In what concerns to the funerary domain, many are the
proper final Neolithic burial places  that are still being
used. So, either in natural caves (Carvalhal de
Aljubarrota, Buraca Grande, Calatras Médias), or in
artificial caves (Quinta do Anjo, Ermegeira, Quinta das
Lapas, Alapraia, S. Pedro do Estoril), which had been
used as necropolis in the final Neolithic, still present
lithic utensils and vestiges of bones, copper and ceram-
ics from Chalcolithic, with the presence  of numerous
calcareous devices related with magician-religious struc-
ture (Figueiredo, 2002)

Bronze Age – of this period we find necropolises in natu-
ral and artificial caves (Lapa do Fumo, Bugio, Quinta do
Anjo, Calatras Alta-Alcobaça). The transition from
Chalcolithic to Bronze Age  presents bell formed ceramic
with incise decoration and carinal profiles (Soares e
Silva, 1975). The silex objects are rare, standing out
among them the denticulate scythe elements. We find
vestiges of small agricultural properties, located next to
old villages.          
The villages occupied plains, low, opened and extensive
areas and were formed by rectangular plan huts provid-
ed with fireplaces structured by small iron column, with
metallurgic practice, fishes, agriculture and weaving,
well documented.
Necropolises already constructed, constituted one or
more burial monuments, which integrated a variable
number of sepultures of the cist type, almost always
covered with monolithic lids. 

Iron Age – in this period we find little information about
used caves as necropolises or habitat.
These communities were already social and culturally
prepared to quickly assimilate the oriental influences of
the phoenician navigators of the west.         
Therefore, in river estuaries of Lisbon and Vale do Tejo,
Setúbal and Alcácer do Sal, upon the end of Bronze Age levels,
levels were formed of VII century, rich in oriental products like
phoenician amphoras, wide edge plates, polychromes band
ceramic and fine gray ceramic (Silva e Soares, 1986).

Nível o.65/0.56m o enterramento
do «casaco», com a fila de botões

(68) aparentemente in situ, enterra-
mento intrusivo, muito provavel-

mente já da 2ª metade do 3ª
milénio, da gruta de S. Pedro do

Estoril (Leiser, Paço e Ribeiro, 1964)
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grande desenvolvimento, nascem estabelecimentos
(Quinta do Almaraz) abertos ao mesmo comércio
(Cardoso, 1987).

Distribuição das grutas em Portugal
Neste inventário estão incluídas, em grande maioria,
grutas de formação calcária, salvo algumas excepções
em terrenos de cáos graniticos e xistos.
Só os calcários compactos, puros ou dolomitizados,
que formam extensos maciços, albergam verdadeiras
cavernas, susceptíveis de apresentar múltiplos inte-
resses, em várias áreas. Assim, pode dizer-se que a
distribuição das grutas coincide com a dos calcários
compactos. Em Portugal, os calcários compactos
cenomesozoícos, sem comparação os mais abun-
dantes, distribuem-se para o exterior de uma linha
que vai de Ovar a Coimbra, Tomar e Aljezur, aproxi-
madamente na direcção N-S, e daí , na direcção E-O,
até a foz do Guadiana; para o interior dessa linha
ficam os agnotozóicos e paleozóicos. Dos primeiros,
os mais importantes sob ponto de vista espeleológico
são os Jurássicos, que formam ao Norte do Tejo
extensos afloramentos, abrangendo, nomeadamente,
os «karsts» das serras de Sicó, Alvaiázere, maciço de
Porto-de-Mós (Serra de Candeeiros, planalto de Stº
António, Serra d´Aire) e a Serra de Montejunto, ao
Sul, a Serra da Arrábida e a grande parte do Algarve,
especialmente o «karst» de Loulé.
Para além destas localizações encontramos a Norte,
na parte oriental do Distrito de Bragança (Santo
Adrião), constituição geológica do Silúrico superior e
ao Sul nos distritos de Beja, concelho de Moura,
cons-tituição geológica Pré-Câmbrico, e em
Portalegre, concelho de Marvão, constituição geológi-
ca Devónico.

Designações
As palavras gruta e caverna são puramente literárias.
O povo distingue-as com outras designações que
variam com a região e com o tipo morfológico,
sobretudo com a sua abertura e a parte inicial, geral-
mente a única parte conhecida.
As denominações mais gerais são de lapa
(Estremadura, Ribatejo, Beira Litoral), menos fre-
quente no Algarve, segundo E. da Veiga. Caverna de
começo horizontal, e algar, a que começa como um
poço (vertical).
Em Sintra recebem o nome de solapa, forna
(Cadaval), cova (Beira Litoral, Estremadura, Alentejo
e Ribatejo), buraco (Santo Adrião, Mira-de-Aire), casa
buraca ( Alcobaça), loca ( Leiria), grota ( Penela,
Catanhede), furna ( Peniche, Algarve), mina (Algarve)
é também algarve (Serra de Montejunto) e Algueirão
(Alte, Olhão, Silves). 

Apresentação de resultados genéricos 
Todos as grutas que registamos e inventariamos, num
total de 410, foram classificadas segundo a sua locali-
zação, a sua tipologia e o período e de ocupação
humana.  

Between the two villages and also on the old Sado’s
estuary right bank, in Alcácer do Sal, the phoenicians
established a factory from which contacts were devel-
oped with the autochthon population.    
Identical situation is verified at Tejo’s estuary between
the  century VII – VI BC, were in the left bank, in
Almada, and in an environment where final Bronze
reached a great development, establishments are born
(Quinta do Almaraz) opened to the same trade
(Cardoso, 1987).

Caves Distribution in Portugal
This inventory includes, in majority, caves of calcareous
formation, save for some exceptions in granites and
shale’s chaos lands. 
Only the compact, pure and with dolomite calcareous
rocks, that form extensive solid areas lodge true caves,
susceptible to present multiple interests, in some areas.
So, it can be said that archaeological cave distribution
matches compact calcareous rocks presence. In
Portugal, the cenomesozoic compact calcareous rocks,
which are with no doubt the most abundant ones, are
distributed to the exterior line from Ovar to Coimbra,
Tomar e Aljezur, approximately in N-S direction, and
from there to E-W direction, dow to the Guadiana
mouth; to the interior of that line are the agnozotoic
and paleozoic.  Among the first ones, the most impor-
tant from a  spelaeological point of view are the Jurassic
ones, which form at Tejo’s North extensive outcrops,
namely the so called Sicó mountain range «karsts» -
Alvaiáreze, Porto-de-Mós solid (Serra dos Candeeiros,
Stº António plateau, Serra d’Aire) and Serra de
Montejunto, to south, Serra da Arrábida and great part
of Algarve, especially Loulé «karst».
Beyond these localizations we find to the North, at the
oriental part of Bragança district (Santo Adrião), superior
Siluric geologic constitution and to south in Beja districts,
Moura council, Pre-Cambric geologic constitution, and in
Portalegre, Marvão council, Devonic geologic constitution.

Designations
The words Cave and Cavern are purely literary. People
name them with other designations, which vary with
region and morphologic type, mainly it’s opening and ini-
tial part, generally the only known part.
The more general denominations are lapa (Estremadura,
Ribatejo, Beira Litoral), less frequent in Algarve, accord-
ing to E. da Veiga. Cavern for an  horizontal start, and
shaft, the one which starts like a well (vertical).
In Sintra they receive the name solapa, forna (Cadaval),
cova (Beira Litoral, Estremadura, Alentejo e Ribatejo),
buraco (Santo Adrião, Mira-de-Aire), casa buraca
(Alcobaça), loca (Leiria), grota (Penela, Catanhede),
furna (Peniche, Algarve), mine (Algarve), and also
algarve (Serra de Montejunto) and Algueirão (Alte,
Olhão, Silves).

Generic Results Presentation
All the caves that we’ve registered and inventoried, in
total of 410, were classified according to its localization,
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Também tivemos em conta, um grupo que se destaca
pelo interesse e pela sua classificação no património
Arquitectónico e Arqueológico do País, ou seja, como
Monumentos Nacional, de Interesse Público ou de
Valor Concelhio.
A classificação dos bens materiais imóveis de inte-
resse cultural encontra-se legislada por diplomas, de
1932 e 1949, ainda em vigor. Também se procede a
uma diferenciação, constituindo as categorias de
“Monumento”, “Conjunto” e “ Sítio” (segundo con-
venções internacionais).
Os textos que acompanham os gráficos têm o ele-
mentar intuito de legendar alguns aspectos gerais.
Cabe, ao leitor analisar cada gráfico, que em si corre-
sponde já a operação de generalização e síntese ine-
rente a todo o processo de classificação relacionado
com aspectos de localização, características tipológi-
cas, ocupação humana entre outras.
Totalizando 410 registos, este estudo corresponde
assim ao único e mais exaustivo levantamento arque-
ológico de grutas em Portugal realizado até ao
momento.

Localização Distrital
Os três distritos, com maior representação são
Lisboa, Faro e Leiria, com uma percentagem de
68%, seguida dos restantes 12 distritos, que no con-
junto representam apenas 32%. 
De destacar o distrito de Lisboa, com um total de
29,7% a nível nacional.

Tipologia
No que concerne à tipologia, as grutas registadas
foram classificadas quanto à origem em naturais e
artificiais, sendo que estas últimas correspondem às
que sofreram intervenção humana na sua edifi-
cação.
Assim, destacamos o grande número de grutas nat-
urais, 94,9%, provenientes de um modo geral de
regiões calcárias. As artificiais, que correspondem a
5,1% têm origem igualmente em solos calcários, no

typology and human occupation period.
We also had in account, a group that detaches by inter-
est and its classification in Architectural and
Archaeological patrimony of our Country, that is, like
National Monuments, of Public Interest or its Council
Value.
The immovable materials possessions classification with
cultural interest is legislated by national law diplomas,
from 1932 to 1949, still in place. Also a differentiation
is considered constituting the categories of
“Monument”, “Set” and “Place” (according to interna-
tional conventions).
The texts that follow the graphics have the elementary
intention to caption some general aspects. It is to the
reader to analyze each graphic, that itself already corre-
spond to a generalization operation and an inherent syn-
theses to all the classification process related to local-
ization aspects, typological characteristics, human occu-
pation, among others.
Totalizing 410 registers, this is the only and more
exhausting archaeological caves research study  mane in
Portugal until the present day.

District Localization
The three districts with superior representation are
Lisboa, Faro and Leiria, with 68 %, followed by the
remaining 12 district, that in total represent only 32 %.
Of mention is the Lisboa district, with 29,7 % total at
national level.

Typology
On typology, registered caves were classified according
to their origin in natural and artificial, being these last
ones correspondent to the ones that  had suffered
human intervention on their edification. 
So, we point out the great number of natural caves,
94,9 %, in general proceeding from calcareous regions.
The artificial, which correspond to 5,1 % also have ori-
gin in calcareous soil, however of more soft  nature,
allowing their artificial human excavation.

Gráfico 1 – Distribuição geográfica das grutas, segundo o distrito
Graphic 1 – Caves geographic distribution, according to the district

Tabela 1 
Distribuição do total de grutas, segundo o distrito
Table 1
Total caves distribution, according to district

Beja 3

Braga 2

Bragança 24

Coimbra 12

Évora 1

Faro 89

Guarda 2

Leiria 68

Lisboa 122

Portalegre 3

Porto 1

Santarém 54

Setúbal 24

Viana do Castelo 1

Viseu 4



Gráfico 2 – Frequências absolutas das grutas arqueológicas, por tipologia
Graphic 2 – Absolute archaeological caves frequency, by typology

Gráfico 2 – Frequências absolutas das grutas arqueológicas, por tipologia
Graphic 2 – Absolute archaeological caves frequency, by typology

Gráfico 2 – Frequências absolutas das grutas arqueológicas, por tipologia
Graphic 2 – Absolute archaeological caves frequency, by typology
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entanto de natureza mais branda, permitindo serem
artificialmente escavados por intervenção humana. 

Classificação do Património, segundo o IPPAR.
Deste gráfico constam apenas as grutas classificadas
pelo IPPAR, como Monumentos Nacionais, de
Interesse Público ou de Valor Concelhio.
No total das 410 grutas, apenas 23 estão classificadas,
representando uma percentagem de 5,6. Este
número representativo das grutas consideradas com
interesse patrimonial e arqueológico, foi essencial-
mente engrandecido durante os anos 40, a escassez
tem possivelmente origem no facto poucos serem os
estudos e intervenções arqueológicas realizados nas
grutas portuguesas. Certamente que os últimos 60
anos seriam preciosos para o enriquecimento deste
número, face às numerosas investigações feitas
durante este período. 

Patrimony Classification, according to IPPAR
This graphic contains only the caves classified by IPPAR,
like National Monuments, Public Interest and Council
Value.Of the total of 410 caves, only 23 are classified,
representing a percentage of 5,6. This number  of repre-
sentative caves considered with patrimonial and archae-
ological interest, was mainly increased during the
1940’s. It’s scarcity has a possible origin in the fact that
few studies and archaeological interventions have been
made in Portuguese caves. Certainly, the last 60 years
would be precious to the enrichment of this number,
considering the numerous investigations made during
this period.   

Occupation Periods
This graphic, indicates the human occupation distribu-
tion through archaeological pre-historical periods.
From the study, one concludes that in many cases, caves
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Períodos de Ocupação
Este gráfico, indica-nos a distribuição de ocupação
humana pelos períodos arqueológicos, pré-históricos.
Do estudo efectuado, concluiu-se que em muitos
casos, a grutas tiveram uma ocupação que se esten-
deu por vários períodos, nestes casos optou-se por
referir o período mais antigo de ocupação.
Efectivamente em 85 grutas registou-se ocupação
humana por mais do que um período. 
Destaca-se neste gráfico o elevado número de grutas
cujo período de ocupação é desconhecido ou não
está referenciado. Tratam-se de grutas que nunca
chegaram a ser estudadas, ou cuja a informação não
consta na bibliografia existente.

Conclusão
Torna-se imprescindível o reconhecimento atempado de
todas as estações arqueológicas existentes no País,  com
vista a detectar locais arqueológicos com risco de  des-
truição e promover a respectiva acção de salvamento.
Devido ao abandono puro e simples a que muitas
estações estão votadas, a sua recuperação (limpeza,
preservação, reconstrução, intervenção arqueológica e
estudos dos materiais) é uma necessidade urgente, pois
muitos são os casos em que a sua transformação em
polos de visita e de divulgação ainda se justifica. 
Com este estudo, constatámos com agrado que em
alguns locais como a Lapa da Bugalheira, a Gruta dos
Carrascos, a Gruta do Almonda (Serra d´Aire e
Candeeiros),as grutas no Vale do Rôto (Bombarral) e a
Furninha (Peniche), uma boa preservação foi consegui-
da, mantendo presente um património incalculável. 

A bibliografia referente encontra-se na página 49

had have an occupation during many periods - in this
case one opted to refer to the oldest occupation period.
Effectively in 85 caves human occupation were regis-
tered for more than one period.
To point out in this graphic is the number of caves for
which the occupation period is unknown or is not
referred. These are  caves that have never been studied
or from which there is no information in the existing bib-
liography.  

Conclusion
It is essential the timely recognition of all the Country’s
archaeological stations, in view of  detecting archaeolog-
ical places in risk  of destruction and to promote the
respective rescue action. 
Because of many stations pure and simple abandon-
ment, their recovering (cleaning, preservation, recon-
struction, archaeological intervention and material stud-
ies) is urgent, because there are many cases where its
transformation in visit and divulgation poles is justified.
With this study, we pleasantly verified that in some
places like Lapa da Bugalheira, Gruta dos Carrascos,
Gruta do Almonda (Serra d’Aire and Candeeiros), Vale
do Rôto caves (Bombarral) and Furninha (Peniche), a
good preservation was obtained, keeping safe an incal-
culable patrimony. 
In a next Trogle article we’ll cover other data realative
to this research, which will allow to deepen and com-
plete the information that was transmitted here.
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Vestígios paleontológicos do Algar da
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Palaeontological remains from the Manga Larga
Cave 
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Sara...

São difíceis e tortuosos os caminhos
de uma gruta, tal como os da vida.
Mas a gruta encanta-nos com a sua

beleza, os seus mistérios, a sua singu-
laridade. Assim foi também a tua vida

efémera. Viveste-a plena de
descobertas, de paixão e de amizade,

com aquela intensidade, alegria 
e arrebatamento que te caracteri-

zaram. Cinzelaste em nós, indeléveis,
os doces traços do teu carácter 
e da tua ávida vontade de viver.

Menina... cada um de nós tem muito
para te dizer e contar.

Até sempre querida espeleóloga.

Em memória de Sara Patrícia Valente
Morais falecida a 20/07/2004, 

com 18 anos, vítima de cancro
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