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APRESENTAÇÃO

Realizou-se na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Novembro de 2011, a II Mesa- 
-Redonda subordinada ao tema “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: Estudo, Conservação 
e Musealização de Maciços Rochosos e Monumentos Funerários”. Esta segunda reunião, de carácter 
internacional, foi organizada pelo Departamento de Ciências e Técnicas do Património daquela Escola, a 
unidade de investigação da FCT “Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto 
— CEAUCP”, e o Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta (CEPBA), associação cultural e científica 
que tem promovido, desde há duas décadas, a investigação, a preservação e a valorização do património 
arqueológico regional, bem como a publicação de centenas de artigos e alguns volumes monográficos 
sobre a Pré-história da Beira Alta e outras regiões da Península Ibérica, numa perspectiva transregional.

Esta reunião científica, para além da participação técnica e logística das instituições envolvidas,  
teve ainda o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através do Fundo de Apoio à 
Comunidade Científica, e da EDP - Electricidade de Portugal. Cabe aqui também referenciar a colaboração 
prestimosa, em vários aspectos, das autarquias — Sever do Vouga e Oliveira de Frades — que acolheram 
os participantes quando da realização da visita de estudo, realizada no dia 12 de Novembro, a jazidas de 
arte rupestre e construções funerárias megalíticas existentes nos seus concelhos.

A concretização das diferentes actividades desenvolvidas em torno desta Mesa-Redonda ficou 
também muito a dever-se ao voluntarismo individual, pelo que expressamos aqui os nossos agradecimentos 
aos muitos estudantes, e outras pessoas, que contribuiram para a concretização do conjunto de realizações 
que enformaram esta reunião científica.

Participaram nesta reunião um pouco mais de cem arqueológos, investigadores, jovens estudantes 
e alunos pós-graduados, outros interventores no património arqueológico, como técnicos de conservação 
e restauro, empresas de arqueologia, etc. Este volume de actas inclui os originais que nos foram enviados, 
como tamém a transcrição das intervenções durante os períodos de debate que, devemos lembrar, foram 
por vezes bastante animados e enriquecedores. A todos, autores e participantes, manifestamos o nosso 
apreço, certos de que o sucesso deste trabalho muito ficou a dever à sua colaboração.

Os objectivos propostos, que passavam sobretudo por debater e implementar a investigação, 
preservação e valorização das jazidas de arte rupestre e outro património construído, no contexto da 
Arqueologia e da História da Arte em geral e de outras áreas do conhecimento, foi plenamente conseguido. 
Este volume dos Estudos Pré-históricos, através dos textos agora publicados e, também, das intervenções 
dos participantes nos períodos de debate, transmitem essas preocupações, que incidem sobretudo nas 
técnicas e métodos de investigação, consolidação, preservação, etc., e, bem assim, na integração e 
interpretação ao nível regional e transregional. Esteve também muito presente a reflexão sobre o sentido 
do património arqueológico e da sua relação com a sociedade. De facto, reconhece-se a fragilidade do 
património arqueológico, a pressão que sobre ele exercem múltiplos intervenientes nesta área da cultura 
e a necessidade de se conseguirem equilíbrios entre preservação e usufruto. Assim, o “uso” público das 
ruínas arqueológicas deve ser ponderado, ao nível das técnicas de consolidação e valorização, como 
também da fruição social — quando para tal se reunirem as necessárias condições de protecção dos 
sítios arqueológicos e de segurança  dos utentes —,  e da disponibilização dos elementos que permitam 
uma “leitura” múltipla da ruína, que, muitas vezes, não é passível de “reconstituições”, mas tão-só, de ser 
apreciada tal como ela é, uma ruína, o eixo material de memórias, isto é, o monumento de pleno direito.

Viseu / Porto, Dezembro de 2016.
Domingos J. Cruz / Maria de Jesus Sanches





LINHAS PROGRAMÁTICAS DA II MESA REDONDA “ARTES RUPESTRES”

PROGRAMMATIC ORIENTATIONS OF THE SECOND ROUNDTABLE “ROCK ARTS”

Maria de Jesus Sanches
Domingos Cruz

A necessidade da discussão das políticas e práticas, fundamentos e objectivos da conservação 
e musealização de sítios arqueológicos, neste caso aqueles que são entendidos como sítios/estações 
de ou com “arte rupestre” da Pré-história e da Proto-história, surgiu explicitamente e através de vozes 
diversas nos debates  da I Mesa-Redonda, realizada no Museu do Côa em Novembro de 2010 (debates e 
textos publicados em “I Mesa-Redonda: Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: paradigmas e 
metodologias de registo”, coord. de Maria de Jesus Sanches, Trabalhos de Arqueologia, 54, DGPC).

Foram escolhidos aqueles sítios que mais expressão têm em termos quantitativos e igualmente 
em termos de estudo arqueológico no espaço da Península Ibérica e, bem assim, no espaço europeu: os 
maciços rochosos gravados, pintados e/ou esculpidos ao ar livre (que se encontram afinal em quase todas 
as regiões antes habitadas do Globo), e os monumentos funerários e afins. A tipologia arquitectónica 
destes últimos é muito diversa, intentando nós aqui versar aqueles que incluem massas tumulares de 
tipo mamoa ou “cairn” e que se constituem, nos seus diferentes espaços e materiais rochosos utilizados, 
como dispositivos onde a arte gravada, pintada e/ou esculpida faz parte indissociável da definição do 
monumento como tal.

É frequente vir associado a estes termos de conservação e musealização, o de “preservação”, o 
que também se torna aceitável na medida que esta já não é entendida como uma ausência de qualquer 
intervenção — deixar tudo como está, como que “parado no tempo” ou sujeito à sua degradação dita 
corrente, ou normal —, desiderato dos primeiros movimentos ambientalistas, mas antes se refere a 
intervenções contextuais e paisagísticas de carácter conservativo, de preferência minimalistas, destinadas 
a menorizar impactes/destruições de grande escala agora no património “cultural” — decorrente de 
grandes intervenções no território (obras públicas e privadas, incluindo a modernização das explorações 
agrícola e florestal, etc.) — e a prolongar a vida dos “objectos” e “paisagens”. Em última análise, 
poderíamos considerar a escavação arqueológica de maciços e monumentos ela própria como uma acção 
extremamente transformadora, criadora de uma descontinuidade marcante na vida daquele “objecto” 
devido à aceleração que acarreta no envelhecimento “normal” (degradação) dos sítios arqueológicos 
que, sabemos, estarão inexoravelmente destinados a desaparecer. O mesmo princípio se aplica ao estudo 
de superfícies gravadas e/ou pintadas, se tal envolver limpezas profundas e/ou alterações do ambiente 
circundante dos sítios. E, deste modo, decorre naturalmente do estudo a necessidade  de intervenções de 
conservação, pelo menos em “monumentos” a que a sociedade civil, começando pelos arqueólogos, mas 
incluindo sempre outros profissionais, considerar de valor científico e patrimonial relevante.

Variadas iniciativas de conservação que vão das intervenções mais simples àquelas que incluem o 
restauro/ reposição, seguidas de musealização, particularmente nos monumentos funerários, tem seguido 
paradigmas e critérios diversos. Na conservação de superfícies gravadas e/ou pintadas, as experiências tem 
sido mais pontuais sendo de destacar o programa experimental levado a cabo pelo Parque Arqueológico 



14

do Vale do Côa em 2004 e 2005, que criou situações de referência para aquele tipo de maciços de xisto 
e encetou intervenções conservativas em rochas não gravadas. Outras experiências de gestão dos sítios, 
mormente com o controlo do acesso indiscriminado do público, também têm tido os seus frutos positivos 
nuns casos e mais discutíveis noutros.

Não é nossa intenção enumerar aqui nestas linhas gerais os resultados de um conhecimento que 
alguns especialistas já atingiram, mas antes procurar mostrar nesta Mesa-Redonda os resultados obtidos 
e um saber feito de experiências concretas a um cada vez mais alargado número de intervenientes no 
estudo, conservação e musealização de sítios com arte rupestre. Se é certo que a monitorização posterior 
destes sítios tem contado com menos estudos publicados, a exposição de casos, a discussão pertinente 
dos métodos e objectivos técnicos e sociais/políticos em causa, bem como os resultados, carecem de 
um debate crítico (e até auto-crítico) que contribua para abrir caminhos a melhores e mais eficazes 
intervenções futuras.

Caberá aqui também a abordagem relativa à legislação nacional e internacional — onde destacamos 
o princípio da preservação pelo registo/estudo científico, ou a classificação dos bens patrimoniais em 
categorias claramente expressas na lei —, bem como outras que os intervenientes achem ser pertinente 
focar, como seja a sobrevalorização do estudo “total” pela escavação em detrimento da conservação 
física, material. Ou seja, é esta liberdade de abordagens que a presente Mesa-Redonda pretende incluir 
já que, na prática essa liberdade de actuações tem sido a marca das intervenções das últimas décadas.

Esta Mesa-Redonda não tem à partida, públicos-alvo bem definidos embora o facto de ser realizada 
numa Faculdade que tem cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento em Arqueologia, História da 
Arte e Museologia (esta sem licenciatura), bem como mestrado em Turismo e em História e Património, 
se dirija também a estes estudantes e seus docentes. Porém, este tema é tão transversal, e na sua 
génese, tão interdisciplinar, que procurará envolver na exposição e debate pessoas com vários saberes/
conhecimentos, sem separação entre as denominadas Humanidades e Ciências/Tecnologias.

À semelhança da excelente experiência da I Mesa-Redonda, serão também aqui publicados os 
debates juntamente com os textos das comunicações ou pósteres.
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CONSERVAR: PRODUZIR PASSADO

HERITAGE CONSERVATION: THE PAST PRODUCING

Susana Oliveira Jorge**
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Resumo
Reflecte-se neste texto sobre a natureza, as facetas e as múltiplas possibilidades do discurso patrimonial ao 
serviço da produção e divulgação do passado.

Palavras-chave: conservação, passado, real.

Abstract
In this paper we reflect on the nature, the facets and the multiple possibilities of the heritage discourses at the 
service of the production and disclosure of the past.

Keywords: heritage conservation, past, real/reality.

Em 2004, na mesa-redonda realizada aqui na FLUP, neste mesmo anfiteatro, com o tema “Conservar 
para quê?” eu afirmava que a conservação patrimonial, em particular a arqueológica, passava uma 
mensagem mistificadora: supostamente, a “conservação” preservaria o que restava da memória colectiva, 
das identidades passadas; a conservação, segundo a “bíblia patrimonial” salvar-nos-ia da eliminação de 
um passado em vias de extinção. A conservação através desta mensagem recorrente, passava por desejar 
e por conseguir estabelecer continuidade com o passado através da reactivação desse mesmo passado, 
plasmado em ruínas restauradas. Mas, nessa mesma mesa-redonda, e inspirada em Marc Guillaume, 
eu afirmava que esta  vontade da “conservação patrimonial” em querer estabelecer uma ponte com o 
passado, escondia, dissimulava o objectivo moderno de decretar a própria morte do passado. “Conservar” 
fazia parte de um programa mais vasto de criação de uma ruptura com o passado, e de, através do 
“espectáculo patrimonial”, encenar paradoxalmente uma impossibilidade: a representação do passado, ou 
seja, simular a possibilidade de, através da conservação/ preservação/ musealização de ruínas e lugares 
arqueológicos, trazer à frente o “passado-acontecido”. Trazer à frente, por via do espectáculo patrimonial, 
mais ou menos assente num discurso chamativo, o passado acontecido ou um momento ou um flash 
desse mítico passado acontecido. “Conservar” era uma magnífica prática terapêutica da modernidade 
e da contemporaneidade. Na medida em que através da suposta revivificação do passado induzia, aos 
que a fruíam, uma enorme dimensão securizante: um monumento, um lugar arqueológico preservado, 
transformava-se num poderoso lugar de suspensão do tempo, um parêntesis de recolhimento na vida 
extensa de todos os dias, um lugar de reflexão sobre a natureza do humano com o tempo. Reflexão que 
ocorria em lugares fora de tempo, onde emergia um “tempo puro”, de que falava Marc Augé, um tempo 
sem história e que transfigurava estes sítios em lugares de excepcional e de reconfortante densidade. 
Mas, também em 2004, nessa mesa-redonda, onde se questionava o objectivo da conservação patrimonial 
eu afirmava que a mensagem da continuidade com o passado — mensagem  estruturante do programa 
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conservacionista —  era totalmente mistificadora. Na verdade, a “conservação patrimonial” era um programa  
não de representação do passado, mas de produção de passado. Conservar, mostrar ruínas musealizadas 
equivalia a construir ruínas, construir lugares no presente, veiculados por um discurso ideológico (explícito 
ou implícito), fruto de negociações sociais e políticas operadas no presente, em função de necessidades 
do presente. O património arqueológico preservado era/é construído para colmatar faltas do presente e, 
nessa medida, era/é uma produção social do presente, gerida tenazmente, não apenas pelos arqueólogos, 
mas, sobretudo, pelos gestores do património.

O “passado acontecido” é uma mistificação premeditadamente encenada para chamar os visitantes 
ao centro do “espectáculo patrimonial” e, nessa arena, lhes comprar sonhos a troco de um bilhete de 
entrada. Assim, nessa mesa-redonda de 2004, eu apelava à necessidade dos arqueólogos reflectirem nos 
critérios de produção do passado, na responsabilidade de se preservar e divulgar lugares do passado. 
Porque, já que o “passado acontecido” não existe, como tal, já que o programa conservacionista pretende 
instaurar, induzir uma mistificação, cabe aos arqueólogos denunciar, primeiro, este programa, e em 
seguida, chamar a si a responsabilidade da totalidade do programa patrimonial: o que se conserva, para 
quem se conserva, porque se conserva? Ou, se quisermos ser mais claros: o que se produz, para quem se 
produz, porque se produz?

Durante 18 anos, entre 1989 e 2007, coordenei a escavação, o estudo e a musealização de um sítio 
pré-histórico no Alto Douro, o Castelo Velho de Freixo de Numão. Em 2007, o monumento restaurado/ 
musealizado, abriu ao público. Para além das ruínas conservadas, foi construído um pequeno centro 
interpretativo ao lado do monumento. Face a este lugar que eu conheço bem e que eu ajudei a construir, 
que obra foi ali produzida? E, sobretudo, que negociações estiveram por detrás da obra que foi ali 
construída e que hoje se chama o sítio pré-histórico de Castelo de Velho de Freixo de Numão? Apesar 
do restauro in situ do monumento e da existência de uma maquete no interior do centro interpretativo 
apontarem para a representação de um momento específico do III milénio A. C., a verdade é que, devido 
à conservação intencionalmente minimalista do sítio, o que sobressai, para quem visita o lugar, é uma 
não-representação: uma ruína limpa, quase encoberta, praticamente invisível. O que sobressai é uma 
construção despida, que não alimenta o imaginário sobre o passado específico do III/ II milénio A. C. Desse 
ponto de vista, a musealização in situ de Castelo Velho contraria a ideologia clássica conservacionista, que 
propõe a sobrevalorização das evidências, reposição de estruturas originais, por exemplo, para se atingir 
supostamente, uma perfeita inteligibilidade do passado. Ao contrariar a reposição das materialidades — na 
verdade, a conservação de Castelo Velho optou apenas por travar a ruína sem querer repor a volumetria 
original das arquitecturas — o projecto de musealização de Castelo Velho induziu a construção de um 
discurso que não se apoia intencionalmente, nem no plano do imaginário, nem no plano do simbólico. O 
discurso implícito em Castelo Velho é o discurso de uma falta: a ausência do próprio passado no sítio. Ou, 
se quisermos, o que sobressai é da ordem do indecidível, do inominável, do estranho, do que se chama o 
Real. Creio que este real feito de estranheza é sentido pelos visitantes de Castelo Velho, na medida em 
que eles não são confrontados com qualquer espectáculo patrimonial. Os visitantes são colocados sobre 
um miradouro que os remete para uma paisagem abstracta, algo atemporal, que se debruça sobre o 
vale do rio Côa, onde, no seu fundo, se localiza um outro lugar arqueológico musealizado, o Vale do Côa.  
Entre Castelo Velho e o Vale do Côa não existe apenas uma relação de proximidade e de intervisibilidade. 
Como veremos, existe muito mais em comum: em ambos os sítios emerge um discurso do invisível, um 
discurso não simbólico, que tem implicações na forma como os sítios problematizam o passado enquanto 
construção histórica.

A ruína musealizada de Castelo Velho (limpa e restaurada de forma minimalista) foge intencionalmente 
à qualificação simbólica que a colocaria como lugar de relação entre o humano e o tempo. A ruína de 
Castelo Velho, através do seu programa conservacionista minimal, suspende a construção simbólica do 
passado a que se reporta e, desta forma, suspende a sua própria morte. Porque a ausência de um discurso 
simbólico que qualifique e blinde a ruína in situ, torna-o num lugar aberto, permeável a uma qualquer 
qualificação simbólica subsequente. Ou seja, tal ausência torna o lugar numa obra aberta, numa obra 
talvez, disso não tenho dúvida nenhuma, desconfortavelmente aberta. Porque, não havendo qualificação 
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simbólica expressa junto ao monumento, as pessoas são induzidas a sentirem o sítio de muitas maneiras, 
e provavelmente, de formas muito contraditórias. O discurso aberto ao Real em Castelo Velho é reforçado 
pela natureza do centro interpretativo onde houve uma negociação óbvia entre mim e os arquitectos. O 
centro interpretativo que lhe é contíguo, e que foi da autoria dos arquitectos Alexandre Alves Costa e 
Sérgio Fernandes, consiste numa torre a cerca de 20 metros da ruína, torre essa também minimal que, 
pela sua localização, um pouco acima do nível do monumento, “olha” o sítio e a paisagem envolvente. 
Ou seja, reforça pela sua própria presença, o lugar como um miradouro. Trata-se dum miradouro de 
um miradouro, enfatizando as qualidades inqualificáveis do sítio.  A torre é constituída por 3 andares: 
no primeiro existe uma maquete do monumento, no segundo existem uns painéis e no terceiro existe 
simplesmente um varandim sobre a paisagem onde o visitante é remetido para a leitura da mesma através 
de um painel de paisagem. Mas basicamente a torre é apenas um dispositivo que induz o olhar do visitante 
sobre a paisagem, desprovendo-o, por si só, de qualquer capacidade de leitura arqueológica do passado.

A torre, ao enfatizar o discurso de suspensão de qualificação simbólica do monumento, reforça o 
discurso de suspensão de morte que a representação do passado daquele lugar, ao contrário, implicaria, 
através da reposição das arquitecturas, da explicitação de cronologias e das funcionalidades do sítio. 
Portanto, o discurso de Castelo Velho distancia-se assim do programa conservacionista clássico e propõe 
uma reflexão sobre a produção do passado através da construção de monumentos que escapam, in situ, 
à sua imediata catalogação interpretativa. Creio que o discurso de Castelo Velho se aproxima, a uma 
escala muito ampla de análise, do que se encontra disseminado no Parque do Vale do Côa. Ambos os 
sítios partilham um discurso do invisível, um discurso do inefável, um discurso do real. De facto, não sendo 
obrigatória a passagem pelo Museu do Côa antes da visita do Parque (como também não é obrigatória a 
visita de qualquer Museu nem do próprio centro interpretativo antes da visita da ruína de Castelo Velho), 
quem embarca numa visita guiada às gravuras paleolíticas do Côa fica submetido às explicações do guia. 
Pela própria natureza das gravuras o olhar do visitante sobre as mesmas está dependente do olhar e do 
discurso do guia. Como a maioria dos visitantes não tem conhecimento prévio sobre a natureza do sítio, 
e como o sítio, pela suas próprias características, é difícil de descodificar por um leigo, o Vale do Côa 
canaliza inevitavelmente um discurso de suspensão do simbólico e do imaginário para optar, por força 
das circunstâncias (escolhidas intencionalmente mas também aleatórias) por um discurso do secreto, do 
inqualificável, ou seja, do Real. O discurso interpretativo do Vale do Côa, tal como o discurso de Castelo 
Velho, veiculam uma impossibilidade (transitória ou não): veiculam a não representação patrimonial do 
passado, veiculam um passado não representável. Estes dois discursos foram construídos, em paralelo, 
sem intenção prévia de assim se assemelharem quanto à opção de fundo. Mas é interessante verificar que 
tais discursos tenham sido forjados a propósito de dois sítios musealizados que são vizinhos e que estão 
espacialmente interconectados.

 É possível que muitos lugares arqueológicos musealizados actualmente, por deficiência da eficácia 
dos seus discursos, não cumpram o desiderato simbólico dos mesmos, e caiam num vazio explicativo que 
se assemelhe, num primeiro momento, à natureza do discurso do indecidível, do inominável, que emerge 
em Castelo Velho. Contudo, tal semelhança é apenas aparente. Cabe demonstrar aqui o que é intencional, 
ou não, num determinado discurso para determinar a sua natureza. Muitos dos discursos simbólicos 
fracassam por deficiência desses mesmos discursos. O vazio que se cria em torno dos monumentos 
resulta muitas vezes, tão só, de erros na passagem de informação sobre o chamado “passado acontecido”.

Para terminar gostaria de dizer que sei quanto é difícil para um historiador ou para um pré-historiador, 
portanto, para um arqueólogo, pôr em causa, na prática, o acesso a passados acontecidos, passados 
reconstruídos, passados representados, ou seja, rejeitar a possibilidade de passados imaginados. E quanto 
é difícil passar ao lado de discursos simbólicos, que são os discursos interpretativos que permitem este 
acesso. Os discursos simbólicos qualificam, determinam, definem, identificam. Identificam os objectos 
dos discursos, que são os sítios, e  identificam os sujeitos dos discursos e a sua mundividência. Ou seja, 
criam identidade e, através dessa identidade, fornecem uma imensa segurança a quem constrói, assim, 
o passado. Abandonar intencionalmente a normatividade e a segurança de um discurso interpretativo, 
nem que seja momentaneamente, implica aterrar numa espécie de “deserto do real”, onde a fluidez e a 
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incompletude são intencionalmente a fonte e o prazer da produção de passado. Passar do simbólico e do 
imaginário para o real, ao nível do discurso arqueológico dum lugar musealizado, pressupõe ousar pensar 
um vazio que não tem nome. E, no entanto, essa ousadia pode conter uma imensa promessa de futuro, 
se enquadrada por uma reflexão séria e sustentada sobre o que é fazer arqueologia hoje. Conservar é 
a abordagem política, por excelência, da produção de passado. Trata-se duma actividade central numa 
sociedade que presta culto ao esquecimento pela mão do totalitarismo patrimonial. Discutir a natureza, 
as faces e possibilidades ambivalentes desse  totalitarismo, parece-me indispensável em pleno século XXI.

Porto, Novembro de 2011.
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ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE: DADOS 
METEOROLÓGICOS PRELIMINARES ACERCA DO COMPLEXO DE ARTE RUPESTRE AO AR 

LIVRE DO VALE DO CÔA

SLOPE ASPECT AND ROCK ART CONSERVATION: PRELIMINARY METEOROLOGICAL DATA REGARDING THE 
OPEN-AIR COA VALLEY ROCK ART COMPLEX

António Pedro Batarda Fernandes*1

Resumo
Este artigo apresenta muito sucintamente dados preliminares sobre os padrões microclimáticos registados 
pelas quatro estações meteorológicas localizadas no Parque Arqueológico Vale do Côa. A investigação aqui 
apresentada faz parte de um doutoramento, submetido à School of Applied Sciences, Bournemouth University, 
sob orientação do Professor Timothy Darvill, que teve como objectivo criar uma escala de urgência de 
intervenção conservativa na arte rupestre ao ar livre do Vale do Côa. Este projecto lidou com a identificação 
e utilização de diferentes variáveis na avaliação da condição dos afloramentos com arte rupestre do Côa. Este 
artigo examina a relação entre orientação cardeal dos afloramentos e painéis gravados e o seu estado de 
conservação. De uma forma global, investigação levada a cabo teve como propósito principal melhor informar, 
gerir e, especialmente, priorizar possíveis intervenções futuras de conservação (Fernandes, 2012).

Palavras-chave: orientação cardeal, conservação de arte rupestre ao ar livre

Abstract
This paper very briefly presents preliminary data on climatic patterns recorded by the four weather stations 
located in the Côa Valley Archaeological Park. Research presented here is part of a doctoral thesis submitted 
to the School of Applied Sciences, Bournemouth University, under the supervision of Professor Timothy Darvill, 
aimed at creating a conservation intervention emergency scale for the Côa Valley open-air rock-art. This project 
dealt with the identification and use of different variables in assessing the condition of rock art outcrops in 
the Côa. This article analyses the connection between aspect of the engraved outcrops and panels and their 
current condition. The overarching aims of carried out research were to better inform, manage and especially 
prioritize possible future conservation interventions (Fernandes, 2012).

Keywords: aspect, open-air rock-art conservation

1. INTRODUÇÃO

Apesar do ‘benigno’ clima quente e seco, característico da região durante a presente época 
geológica, ter permitido a sobrevivência da arte rupestre ao ar livre do Vale do Côa até os dias de hoje 
(juntamente com baixa interferência humana resultante do subdesenvolvimento económico crónico da 
área), evidências de motivos incompletos devido à fractura da rocha hospedeira são relativamente comuns 
e constituem uma indicação clara da natureza implacável dos processos de meteorização activos. As 
variáveis climáticas são um dos factores decisivos em tais processos. Os mais de mil afloramentos de arte 

*  Fundação Côa Parque: antoniobatarda@arte-coa.pt 
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rupestre do Vale do Côa situam-se em vertentes com diversa orientação cardeal com predominância para 
uma exposição a SE (ver Fig. 1 e 2)1. Assim, análises microclimáticas são fundamentais para apurar se 
diferentes orientações irão diversamente determinar o grau de meteorização e erosão de afloramentos e 
painéis de arte rupestre com distintas exposições.

2. ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES E METEORIZAÇÃO (DE ARTE RUPESTRE)

Os mecanismos pelos quais a orientação cardeal influencia as dinâmicas de meteorização da pedra 
são determinados por complexos processos interconectados e ainda não totalmente compreendidos. 
Estes incluem ciclos de expansão e retracção da rocha devido a condições climáticas mutáveis, tais como 
insolação, fenómenos ligados a baixas temperaturas ou erosão eólica, ou ainda a biodeterioração. Por 
exemplo, sendo que a insolação determina a temperatura e humidade em qualquer superfície pétrea, os 
ciclos de expansão e retracção da rocha podem diferir significativamente conforme a orientação cardeal 
dessas superfícies (Weiss et al., 2004). Díez Herrero et al. (2006) investigaram a forma como a insolação 
afecta a conservação de pinturas rupestres e, de maior interesse para o caso em apreço, o seu suporte 
rochoso. Os autores chegaram à conclusão de que os arenitos e siltitos que constituem o suporte rochoso 
da arte rupestre estudada têm diferentes taxas de meteorização consoante a orientação cardeal a que se 
expõem. Foi sugerido que faces rochosas expostas a SE apresentam um ritmo de meteorização mais lento 
do que aqueles orientados a W, um facto que os autores relacionam com os diferentes momentos do dia 
em que as superfícies em causa recebem luz solar (díez Herrero et al., 2006: 1005).

Por outro lado, a orientação das vertentes determina a quantidade de radiação solar atingindo 
a vegetação. Por sua vez, este facto irá determinar não só o ritmo de crescimento da vegetação, mas 
também as espécies existentes em vertentes com diferente orientação (Bennie et al., 2008). Por exemplo, 
as briófitas, em climas quentes e secos do hemisfério norte, crescem em superfícies rochosas expostas a 
N já que esses organismos requerem um ambiente húmido e sombrio para subsistirem (Porley e Hodgetts, 
2005: 80-1). Assim, painéis de arte rupestre expostos a N serão mais propensos aos efeitos nocivos 
da colonização por estes organismos, mesmo que a presença destas espécies ‘apenas’ contribua para 
enfraquecer ainda mais superfícies rochosas já de si frágeis devido a outros mecanismos de meteorização, 
pois que a ecologia destes organismos dá sempre origem a processos de alteração bioquímica (altieri e 
ricci, 1997; Bland e rolls, 1998: 159-61). De forma contrária, outras espécies que exigem luz solar em 
maior quantidade para se desenvolverem, tais como arbustos e árvores e até mesmo líquenes, estarão 
presentes em maior número e atingindo maiores dimensões em superfícies (e vertentes) expostas a S 
(Bennie et al., 2008: 48). 

Embora a investigação que incide sobre este tema seja diminuta, alguns casos concretos merecem 
referência. Assim, Hall et al. (2005), trabalhando nas Montanhas Kunlun (China), concluíram que existem 
diferenças perceptíveis na biodeterioração de superfícies de blocos de granito expostos a diferentes 
orientações. Grab (2007), tendo como caso de estudo a cordilheira Sul-Africana do Drakensberg (situada 
pois no hemisfério sul), descobriu que há uma vincada disparidade na medição de temperaturas à superfície 
e a 10 cm. de profundidade entre faces rochosas expostas a S e N. O autor sugere que os processos de 
intemperismo serão controlados, em grande medida, pelas incidências térmicas na rocha. Por outro lado, 
Paradise (2002) investigou a ligação entre meteorização e orientação cardeal no caso de antigas pedreiras 
de arenito em Petra, Jordânia. Este autor identificou uma maior meteorização das faces rochosas expostas 
a S, o que é atribuído a uma maior incidência solar que amplificará o efeito negativo dos ciclos diários 
de aquecimento e arrefecimento da rocha. É também sugerido que maiores taxas de intemperismo são 
mais bem explicadas por factores externos (humidade disponível e insolação) do que pelas características 
intrínsecas da rocha em questão, nomeadamente a sua densidade. Finalmente, há uma interessante 

1 Para mais informações sobre a arte rupestre do Vale do Côa, Baptista e Fernandes (2007) oferecem um bom ponto 
de partida. Fernandes (2007 e 2008) fornece uma descrição detalhada dos problemas de conservação no Côa e acções 
implementadas até agora.
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referência para um caso onde, numa ilha fluvial do Rio Columbia (Oregon, EUA), a escassez de motivos de 
arte rupestre com uma determinada exposição (no caso, N) é ligada a uma maior incidência de ciclos de 
congelamento-descongelamento à superfície da rocha (louBser et al., 2000).

3. CLIMA NA REGIÃO DO BAIXO VALE DO CÔA.

O Atlas Ibérico do Clima, de acordo com o sistema de classificação climática de Köppen-Geiger, 
categoriza a área da Península Ibérica onde o parque está localizado como “temperada com verão seco 
ou quente” (AEMET e iMP, 2011: 15-18). Este tipo de clima, que abrange a maior parte do território da 
península, com predominância na sua metade sul, caracteriza-se por uma temperatura média do mês mais 
frio entre 0 e 18 ºC e do mês mais quente superior a 22 ºC. São ainda áreas de baixa precipitação, em 
média menos de 400 mm por ano.

4. DADOS MICROCLIMÁTICOS

A monitorização microclimática de sítios e superfícies de arte rupestre pode fornecer dados úteis 
sobre a conexão entre o clima e a ocorrência de fenómenos de meteorização. Em conformidade com o 

Fig. 1 — Localização e altitude de afloramentos de 
arte rupestre do Vale do Côa.

Fig. 2 — Orientação cardeal na área de 
estudo. Mapa produzido no software 
ArcView 9 usando um MDT (Modelo de 
Elevação Digital) com uma resolução 
de 10 metros fornecido pelo Instituto 
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que foi realizado noutros sítios de arte rupestre (Hoerle e saloMon, 2004), o Parque Arqueológico do Vale 
do Côa instalou, em Janeiro de 2004, numa vertente com orientação W uma estação meteorológica no 
Núcleo de Arte Rupestre da Penascosa, doravante referida como PEN12. Em Março de 2010, três outras 
estações foram instaladas em vertentes com orientações N (Núcleo de Arte Rupestre do Vale de José 
Esteves, VJE), E (Núcleo de Arte Rupestre da Canada do Inferno, CINF) e S (Núcleo de Arte Rupestre da 
Penascosa, PEN2) com o objectivo de conseguir caracterizar variações microclimáticas relacionáveis com 
diferentes orientações cardeais3.

Fig. 3 — Média mensal de valores de temperatura em 2011 para CINF, PEN2 e VJE e no período 2004/08 para 
PEN1.

4.1. Temperatura do ar

Os dados reunidos pelas quatro estações em funcionamento no Parque relativamente à temperatura 
média mensal podem ser consultados na Figura 3. Em 2011, os valores de temperatura média mensal 
registados por CINF (a estação instalada na encosta exposta a E) foram consistentemente superiores 
(em mais de 1 ºC), durante os meses mais quentes do ano. PEN2, a estação exposta a S, apresenta o 
segundo valor mais alto durante o verão. Além disso, quando comparando os valores registados por CINF 
e PEN2 com a temperatura média mensal registada por PEN1 (exposta a W) no período 2004/08, as 
temperaturas de verão apresentam uma curva similar, apesar das novas estações terem registado valores 

2 Uma WatchDog modelo 700, em conformidade com as normas estabelecidas pela Organização Meteorológica Mundial 
para este tipo de equipamento (WMO, 1996), instalada a uma altitude de 130 metros acima do nível do mar. O intervalo de 
recolha de dados foi fixado em 15 minutos desde o lançamento da estação até Setembro de 2006 e, a partir desta data, em 
30 minutos. Infelizmente, uma vez que PEN1 está a funcionar incorrectamente desde o final de 2008, os dados disponíveis 
restringem-se apenas até ao final desse ano. Além disso, se PEN1 foi equipado com dois sensores de temperatura da rocha, 
estes foram instalados a uma profundidade de 60 cm em dois afloramentos distintos. Por outro lado, ao contrário das outras 
estações, PEN1 não tem um sensor de humectação da folha instalado.

3 Três WatchDog modelo 2000, em conformidade com as normas estabelecidas pela Organização Meteorológica 
Mundial para este tipo de equipamento (WMO 1996), com excepção da medição da velocidade do vento que é realizada a 
uma altura de 1,5 m acima do solo, em vez dos recomendados 10 m. Nestas três novas estações foram instalados sensores 
de temperatura à superfície e de humectação da folha. Os intervalos de leitura, excepto quando notado, foram fixadas 
em 15 minutos. A estação VJE foi instalada a uma altitude de 300 metros acima do nível do mar enquanto CINF e PEN2 
foram colocadas em altitudes de 150 e 170 metros, respectivamente. Infelizmente, alguns impedimentos dificultaram o 
posicionamento ‘perfeito’ de VJE, a estação exposta a N. Por um lado, era necessário instalar as estações em terrenos cuja 
propriedade fosse do Parque já que não estavam disponíveis fundos para comprar ou arrendar terrenos para esse fim. Por 
outro lado, instalando as estações nos sítios de arte rupestre propriedade do Parque disponíveis para visita pública e vigiados 
por vigilantes contratados, tornaria mais fácil evitar actos de vandalismo ou mesmo o roubo das estações. A escolha do 
local para instalar a estação exposta a N afigurou-se complicada uma vez que nenhuma vertente considerável com essa 
orientação se localiza dentro de terrenos detidos pelo Parque. Portanto, a opção recaiu na instalação da estação exposta a 
N perto do novo Museu do Côa. Infelizmente, este local resultou na colocação da estação a uma altitude ‘demasiado’ elevada 
(considerando a localização a baixa altitude a que se situam a generalidade dos afloramentos de arte rupestre do Côa) e não 
no ponto (o sopé sombrio de uma encosta virada a N) onde seria expectável recolher dados climatéricos mais ‘extremos’.
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ligeiramente superiores. Tal facto significará que 2011 foi um ano mais quente do que a média para a 
região, tal como evidenciado pelos dados recolhidos por PEN1 de 2004 a 2008. Uma comparação dos 
valores recolhidos durante a primavera reforça esta conclusão. O Quadro I resume os dados referentes 
aos dias com temperatura ≥25 ºC e ≤0 ºC recolhidos por todas as quatro estações. Relativamente aos dias 
com temperatura ≤0 ºC, algo surpreendentemente, considerando-se a sua exposição a N, VJE apresenta 
o valor mais baixo. Valores para dias com temperatura ≥25 ºC são novamente mais elevados para PEN2 
e CINF com VJE apresentando o valor mais baixo, que também é o mais próximo da média gravada por 
PEN1 no período 2004/08. Valores para todas as estações respeitantes à Variação de Temperatura Diurna 
(VTD) nos dias com a temperatura mais alta e mais baixa registados e dias com a temperatura mais alta e 
mais baixa medidas nos meses de Abril e Outubro podem ser consultados na Figura 4. Os valores de VTD 
correspondem ao que genericamente seria expectável no contexto geográfico do Vale do Côa. De facto, 
regiões secas do interior são mais propensas a experimentar valores de VTD superiores (na ordem dos 30 
ºC) do que as zonas húmidas costeiras que normalmente apresentam amplitudes com metade desse valor 
ou até mesmo inferiores (aHrens, 2007: 63). 

 

 QUADRO I  — Valores médios para PEN1 no período 2004/08 e valores totais para 2011 nas restantes estações

CINF PEN2 VJE PEN1 (Média 2004/08)
N.º de dias com temperatura ≥25º 194 199 162 161,8
N.º de dias com temperatura ≤0º 27 31 23 50

Precipitação total (em mm) 326,6 333,2 370,8 386,24
N.º de dias com chuva 96 96 96 82,8

 Fig. 4 — Variação de Temperatura Diurna em dias seleccionados registados por CINF, PEN2, VJE e PEN1.
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4.2. Precipitação

Os valores totais respeitantes à precipitação recolhidos pelas novas estações (CINF, PEN2 e VJE) 
mostram que VJE atingiu o valor mais alto, que também é o mais próximo da média registada por PEN1 no 
período 2004/08 (ver Quadro I). A média de precipitação mensal em 2011 e no período 2004/08 para PEN1 
encontra-se na Figura 5. O número de dias com chuva registado pelas novas estações é razoavelmente 
mais elevado do que o valor médio medido por PEN1 no período 2004/08 (Quadro I). Por outro lado, os 
maiores valores de precipitação registados durante um dia e durante uma hora são novamente similares 
em todas as três estações novas e mesmo em PEN1, considerando apenas os valores medidos durante 
uma hora (Fig. 6). Quanto à precipitação durante um dia, PEN1 registou um valor muito maior do que as 
outras estações. Tal discrepância é expectável uma vez que PEN1 recolheu a sua série de dados durante 
um período de tempo mais longo, aumentando assim a probabilidade de registo de valores mais extremos. 
Além disso, o maior valor diário registado na rede de estações meteorológicas regionais do IM para o 
período 1961-90 foi de 124,8 mm em Moimenta da Beira (IM 2010), bem abaixo do intervalo de valores 
máximos diários possíveis de precipitação (297-388 mm) calculados para a região (Brandão et al., 2001: 
16-17). Esta publicação indica ainda que as áreas em Portugal onde a ocorrência de eventos extremos de 
pluviosidade é mais expectável não coincidem com a localização do Parque.

 Fig. 5 — Valores totais de precipitação mensal em 2011 para CINF, PEN2 e VJE e médios mensais durante o 
período 2004/08 para PEN1.

 
Fig. 6 — Valores de precipitação máxima durante um dia e durante uma hora registados por todas as 

estações.
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4.3. Temperatura à superfície da rocha

Sensores de temperatura foram instalados em superfícies rochosas conectados às estações do 
Parque localizando-se em todas as categorias de orientação cardeal principais (com a excepção de W 
como acima notado): CINF-B (E); PEN2-B (S) e VJE-B (N)4. Os Quadros II e III apresentam um resumo dos 
dados de temperatura à superfície registados em 2011 por CINF-B e PEN2-B. Uma comparação dos dados 
disponíveis de temperatura média mensal registados à superfície por CINF-B e PEN2-B com temperatura 
do ar em 2011 registada por CINF, PEN-2, VJE e a série 2004/08 de PEN1 encontra-se na Figura 7. 

QUADRO II  — Valores de temperatura à superfície registados por CINF-B em 2011.

CINF-B (0C)
Mais alta Média Mais baixa

Janeiro 26,6º 9,3º -3,1º
Fevereiro 34,7º 11,5º -1,8º

Março 40,1º 15,2º 1,8º
Abril 46,5º 23,3º 9,4º
Maio 52,3º 27,4º 12,3º

Junho 57,1º 31º 13,2º
Julho 55,9º 33,1º 15,8º

Agosto 58,3º 32,5º 14,7º
Setembro 54,3º 29,1º 13,3º
Outubro 50,4º 23,6º 6,4º

Novembro 35,4º 13,4º 4,8º
Dezembro 33º 9,2º -1,8º

Temperatura mais alta / Mais baixa 58,3º - -3,1º
Média anual 45,3º 21,5º 7º

N.º de dias com temperatura ≥25º 295
N.º de dias com temperatura ≤0º 13

Para fins de comparação e verificação mas também para tentar minorar parcialmente as limitações 
acima mencionadas no registo da temperatura à superfície experienciados por VJE-B, os dados recolhidos 
durante 2011 por sensores de temperatura instalados por Joana Marques (TMPJM)5 em superfícies de 
afloramentos localizados em todas as categorias de orientação cardeal principais – VC1-B e B-VC5 (E), 
VJERTS-B (S), CA1-B (W) e VJE16-B (N) – foram também considerados. Ao contrário do que ocorre com 
os sensores do Parque, o sensor exposto a S (VJERTS-B) registou a temperatura média mensal mais alta, 
imediatamente seguida pelo sensor exposto a E (VC1-B) (Fig. 8). A mesma Figura mostra também que 
apenas o sensor exposto a N (VJE16-B) atingiu valores mais baixos do que a temperatura do ar medida 
pelas estações do Parque. 

4  Sensor de temperatura externo WatchDog 3367 com escala/resolução de -32 a 100 ºC e precisão de ±0,6 ºC. 
Salvo indicação contrária, os intervalos de medição foram programados em 15 minutos. Infelizmente, o sensor VJE-B foi 
vandalizado em Junho de 2010 e não foi possível substituí-lo. Assim, os dados de VJE-B só estão disponíveis do dia 1 de 
Março até 31 de Maio de 2010.

5  Estes sensores (DS1923 Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton com um intervalo de funcionamento 
de -20 a 85º C e resolução de medição de 0,5 ºC) foram instalados em diferentes faces de afloramentos no decurso do 
doutoramento da bióloga Joana Marques sobre a colonização liquénica na área do Parque (Marques et al., 2011). VC1-B 
teve um intervalo de medição fixado em 30 minutos, CA1-B 60 minutos até 03/11/2011 e, daí em diante, 30 minutos. Os 
sensores VJERTS-B e VJE16-B tinham intervalos de medição fixados em 60 minutos. VJERTS-B foi lançado em 07/02/2011 
e VJE16-B em 15/04/2011 enquanto que VC1-B e CA1-B recolheram dados durante todo o ano de 2011.
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QUADRO III  — Valores de temperatura à superfície registados por PEN2-B em 2011.

PEN2-B (ºC)
Mais alta Média Mais baixa

Janeiro 22,2º 8,2º -3º
Fevereiro 29,3º 9,2º -1,9º

Março 34,2º 12,9º 0,9º
Abril 45,2º 20,3º 9,2º
Maio 50,1º 25º 10,9º

Junho 54,6º 36º 22,9º
Julho 55,3º 31,8º 15,8º

Agosto 57,1º 31,1º 14,2º
Setembro 50,9º 26,9º 12,1º
Outubro 46,8º 20,7º 6,1º

Novembro 27,2º 12,1º 5º
Dezembro 18,3º 7,5º -1,5º

Temperatura mais alta/Mais baixa 57,1º - -3º
Média anual 40,9º 20,1º 7,5º

N.º de dias com temperatura ≥25º 235
N.º de dias com temperatura ≤0º 14

Fig. 7 — Temperaturas mensais médias em CINF-B, PEN2 B, CINF, PEN2 e VJE para 2011. PEN1 apresenta 
dados referentes ao período de 2004/08.
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Fig. 8 — Comparação de valores registados pelos sensores TMPJM com os valores de temperatura do ar 
medidas pelas estações do Parque em 2011 e no período 2004/08 no caso de PEN1. Os valores de CINF-B e 

B-PEN2 são foram também inseridos para fins comparativos.

Fig. 9 — Dados disponíveis sobre valores mensais médios de humectação da folha (Março de 2010 até 
Dezembro de 2011).
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4.4. Humidade à superfície da rocha

Sensores de humectação da folha (LW)6 foram instalados em CINF, PEN27 e VJE. A Figura 9 apresenta 
os dados disponíveis para as três estações. CINF-LW atingiu os valores mais altos tendo sido apenas, 
marginalmente, superada por VJE-LW em Agosto de 2010. Os valores registados por PEN2-LW até Agosto 
de 2010 sugerem que no restante período analisado este sensor teria, mais ou menos consistentemente, 
atingido os valores mais baixos. Dias individuais8, nos quais nenhuma precipitação ocorreu, foram também 
analisados em detalhe. Dados do dia 14 de Março de 2010 (Fig. 10) indicam que CINF-LW atingiu os 
valores mais altos tendo inclusivamente estado completamente húmido grande parte da noite. Por outro 
lado, enquanto CINF-LW registou um aumento rápido até atingir o valor mais elevado testemunhando 
também um rápido declínio, VJE-LW sofreu vários episódios de subida e descida dos valores relativamente 
abruptos, nomeadamente no período 01:30 – 03:00 GMT. 

Fig. 10 — Valores de humectação da folha e humidade relativa no dia 14 de Março de 2010.

6  WatchDog Leaf Wetness Sensor 3666, com medição de humidade usando uma escala de 0-15, em que 0 corresponde 
a totalmente seco e 15 a completamente húmido. 

7  Infelizmente, o sensor instalado em PEN2 deixou de funcionar em Agosto de 2010 tendo sido impossível substitui-lo.
8  Destes, o dia 14 de Março de 2010 forneceu os dados mais relevantes.
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QUADRO IV  — Valores de radiação solar em 2011 para CINF, PEN2 e VJE.

Total em Kcal/cm2
CINF PEN2 VJE

Janeiro 3,74828958 4,10688279 4,01135688
Fevereiro 6,44897763 6,78567366 6,89401953

Março 9,32514426 9,55304271 10,01008719
Abril 14,43888864 14,4635391 15,99191064
Maio 18,23170392 18,41109732 19,79836326

Junho 19,58627466 20,75596695 22,13961921
Julho 20,00576268 21,89556675 22,86155934

Agosto 16,86424869 16,74942831 18,63994221
Setembro 13,34678292 13,09524498 14,37003513
Outubro 9,71970219 10,17620892 7,50006378

Novembro 3,89358963 4,32572553 4,27205808
Dezembro 3,56511042 4,15340892 3,68629776
Total anual 139,1744752 144,4717859 150,175313

4.5. Radiação solar 

VJE, a estação exposta a N, registou a maior quantidade de radiação solar em 2011 (Quadro IV). 
Por outro lado, mesmo considerando flutuações expectáveis, motivadas por mudanças na cobertura de 
nuvens que, num certo momento, podem afectar a quantidade de radiação solar que atinge a localização 
precisa de cada estação, VJE consistentemente e ao longo dos quatro dias específicos analisados (ver 4.7.), 
atingiu também os valores mais elevados. Assim, é provável que os valores de radiação solar diária em 
qualquer local determinado estejam sujeitos a variações aleatórias, nomeadamente aquelas relacionadas 
com a mudança de condições de céu. Considerando o acima exposto, sugere-se que apenas o montante 
anual total ‘recebido’ por uma determinada estação deverá ser considerado na tentativa de utilizar a 
radiação solar como factor de diferenciação do estado de conservação dos afloramentos tendo por base 
a sua exposição cardeal.

4.6. Velocidade e direcção do vento

Os regimes de direcção de vento em 2011 diferem amplamente entre as três estações (Fig. 11). 
Além disso, os valores registados não estão de acordo com a direcção predominante do vento estabelecida 
para Portugal (NW) (azevedo, 1990: 14-15). Evidentemente, um ano de registos, especialmente quando se 
compara com uma série de dados abrangendo várias décadas, não permite tirar conclusões claras. De 
qualquer modo, durante 2011, é possível observar que em CINF e PEN2 o vento soprou predominantemente 
de direcções perpendiculares à orientação das encostas onde essas estações se situam (E e W em CINF 
e S e N em PEN2). VJE, provavelmente devido à altitude mais elevada em que se localiza, apresenta um 
regime de direcção de vento mais variado, sendo que N representa apenas cerca de 8 por cento dos 
dados registados. Estas diferenças podem provavelmente encontrar uma explicação parcial em factores 
microtopográficos específicos, ou seja, no caso de PEN2 e VJE, a configuração exacta dos vales onde se 
encontram. Acredita-se que a única conclusão possível de estabelecer é que, durante 2011, os períodos 
de acalmia foram muito mais reduzidos em VJE do que em PEN2 e, mais particularmente, CINF. A altitude 
mais elevada a que se encontra VJE pode ajudar a explicar esta discrepância. Além disso, diferenças nos 
regimes de velocidade de vento podem, uma vez mais, ser atribuídas à maior elevação em que VJE está 
posicionada.
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Fig. 11 — Dados de direcção e velocidade do vento para 2011 em CINF (esquerda), PEN2 (direita) e VJE (topo). 

Fig. 12 — Temperatura registada 13 de Março de 2010.
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4.7. Variação de temperatura diária e horária

Se os dados apresentados acima são importantes para a caracterização do microclima, a análise 
diária e horária das variações de temperatura é indiscutivelmente mais relevante para tentar determinar 
qual o impacto que essas variáveis podem ter nos processos de meteorização de superfícies de arte 
rupestre expostas a diferentes orientações cardeais. Assim, alguns dias e períodos de uma hora foram 
seleccionados para serem analisados detalhadamente. O dia 13 de Março de 2010 (Fig. 12) foi escolhido 
pois todos os três sensores de temperatura à superfície da rocha do Parque estavam operacionais. Além 
disso, foi um dia de inverno, com temperaturas do ar atingindo valores abaixo de 0 ºC. A Figura 12 mostra 
que, enquanto as temperaturas do ar mergulharam abaixo de 0 ºC (embora marginalmente, especialmente 
no caso de VJE), as temperaturas à superfície da rocha não excedem tal limiar. Além disso, enquanto os 
valores de temperatura registados por VJE (tanto VJE como VJE-B), se mantiveram bastante estáveis9 
e similares aos valores de temperatura do ar registados pelas outras estações, os valores inscritos por 
PEN2-B e especialmente CINF-B dispararam durante a tarde atingindo em CINF-B 31,2 ºC, o que na verdade 
constitui uma notável VTD de precisamente 30 ºC. Variações razoavelmente elevadas na temperatura 
à superfície da rocha são também dignas de nota. Por exemplo, no período das 11:00 às 11:30 GMT, o 
valor registado por PEN2-B caiu precisamente 3 ºC enquanto das 11:00 às 11:15 GMT a redução foi de 
aproximadamente metade desse valor. 

O dia mais quente de 2011 (26 de Junho) exibe algumas semelhanças e diferenças vincadas 
quando comparado com os dias mais frios (Fig. 13). Por exemplo, enquanto a VTD medida pelo sensor de 
temperatura à superfície de rocha é consideravelmente elevada (quase 35 ºC para CINF-B), a temperatura 
do ar tem um comportamento menos ‘exuberante’, especialmente considerando o período mais quente do 
dia. Além disso, mudanças rápidas de temperatura à superfície da rocha possuem amplitudes semelhantes 
às dos dias mais frios.

Fig.13 — Temperaturas registadas para dia 26 de Junho de 2011.

9  O sensor de temperatura à superfície registou mesmo valores mais baixos durante a tarde do que a temperatura do 
ar, provavelmente devido ao posicionamento deste numa área sombria.
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Fig. 14 — Valores de temperatura (recolhidos com intervalo de um minuto) para o dia 8 de Fevereiro de 2012.

Dois dias foram escolhidos para análise com intervalos definidos em um minuto. A Figura 14 exibe os 
valores de temperatura e de humidade relativa para o 8 de Fevereiro de 2012, dia em que as temperaturas 
alcançaram valores abaixo de 0 ºC. Um facto já sugerido pelas recolhas realizadas com um intervalo de 
15 minutos, torna-se mais claro na consulta da Figura 15: além de atingir temperaturas mais baixas, 
PEN2-B passa por mudanças de temperatura de menor amplitude do que CINF-B. No período analisado, 
PEN2-B sofreu uma variação de cerca de 2 ºC enquanto CINF-B atingiu cerca de 4 ºC. O dia 6 de Julho de 
2012 foi também registado com um intervalo de um minuto, quer pelos dois sensores B do Parque quer 
pelos sensores TMPJM (Fig. 16). Sendo que este foi um dia sem nuvens, as condições atmosféricas não 
conseguirão explicar as discrepâncias observadas10. Enquanto os valores registados pelos sensores B do 
Parque seguem de uma forma geral a tendência já identificada, apesar de PEN2-B (o sensor exposto a 
S) apresentar valores superiores a CINF-B, os sensores TMPJM apresentam valores algo intrigantes. Em 
primeiro lugar, VC5-B (o sensor exposto a E) registou um aumento da temperatura cerca de uma hora 
depois do nascer do sol (que ocorreu no dia considerado às 06:03 GMT11) semelhante aos apresentados 
pelos sensores B do Parque, ainda que não atingindo valores de temperatura tão elevados. No entanto, 
este aumento ocorreu cerca de duas horas mais cedo do que em CINF-B (também exposto a E), um facto 
que terá que ver com a maior altitude a que VC5-B está posicionado. Isto significa que o sol começou 
a brilhar sobre a localização do sensor apenas cerca de uma hora depois do nascer do sol ao contrário 
das aproximadamente 3 horas que demorou antes de atingir a posição de CINF-B. As discrepâncias entre 
os valores registados pelos sensores VC5-B e VJERTS-B (exposto a S) são, no entanto, mais difíceis de 

10   Deve ser notado que uma análise das discrepâncias entre os valores fornecidos por TMPJM e os sensores do Parque 
deve levar em conta que TMPJM não mede directamente a temperatura à superfície da rocha, as diferentes resoluções de 
medição dos distintos equipamentos, diferenças na altitude onde estes se localizam, mas principalmente o facto de que os 
sensores do Parque utilizados estão localizados no vale do Rio Côa, menos cavado do que os vales que formam as linhas de 
água tributárias (do Côa mas também do Douro) onde estão posicionados os sensores TMPJM. 

11  Hora exacta em que ocorreu o nascer do sol foi determinada recorrendo a http://www.sunrisesunsetmap.com/

http://www.sunrisesunsetmap.com/
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explicar, especialmente considerando a curva de aumento de temperatura de PEN2-B (exposto também 
a S). Deve-se ainda destacar que apenas VJERTS-B não registou uma temperatura mais elevada do 
que a temperatura do ar mais alta desse dia. Se o aumento de temperatura registado por CA1-B (W) 
e VJE16-B (N) estão dentro dos valores esperados, o não aumento significativo durante todo o dia em 
VJERTS-B é completamente inexplicável sem considerar a (aparentemente decisiva) influência de factores 
microtopográficos.

Fig. 15 — Variação de temperatura ao minuto e valores de humidade relativa entre as 13:00 e 13:30 GMT no 
dia 8 de Fevereiro de 2012 para CINF-B e PEN2 B.

Fig. 16 — Temperaturas registadas pelos sensores do Parque e pelos sensores TPMJM B no dia 6 de Julho 
de 2012.
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5. DISCUSSÃO: ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE. 

As informações disponíveis acima apresentadas relativamente às amplitudes térmicas diárias e 
horárias não permitem tirar conclusões definitivas sobre a correlação entre orientação das vertentes e 
conservação de arte rupestre. Se, por um lado, dados obtidos pelas estações do Parque sugerem que 
exposições a E sofrem as mais elevadas amplitudes diárias de temperatura, também é observável que isso 
não se traduz em taxas extremas de mudança de temperatura por minuto (1 ºC foi o valor mais elevado 
registado). De facto, as taxas de variação de temperatura por minuto não são tão extremas como as 
descritas noutras circunstâncias. Meiklejohn et al. mencionam valores de mais de 2 ºC por minuto, que 
“podem ser suficientes para induzir fissuras no espaço intersticial entre os grânulos (que compõem uma 
rocha)” (2009: 976; tradução do autor), ocorrendo no seu caso de estudo.

Todos os dias analisados em maior detalhe sugerem que as taxas de mudança de temperatura por 
minuto são semelhantes nas exposições cardeais consideradas. Os valores de VTD seguem um padrão 
ligeiramente diferente sendo que a orientação S apresenta a quase totalidade de todos os valores mais 
altos registados, seguida de perto por E. No entanto, os dados disponíveis fornecidos pelos sensores 
TMPJM sugerem que as orientações S (seguidas de E, W e N) sofrem os maiores valores de VTD e também 
de alteração por minuto de temperatura. Estas conclusões são até certo ponto confirmadas pelo número 
de dias medidos pelas estações do Parque em 2011 com temperatura média do ar ≥25 ºC: a estação 
exposta a S experienciou a maior quantidade seguida pelas estações E e N.

Por outro lado, os registos para 2011 de humectação sugerem que faces expostas E atingem 
maiores níveis de humidade. Já os dados relativos à pluviosidade sugerem que encostas e afloramentos 
possuindo uma exposição N são mais propensos a processos de meteorização e erosão fomentados ou 
amplificados pela precipitação. De facto, VJE (exposta a N) registou os maiores valores de precipitação 
por uma margem relativamente considerável sendo que as estações expostas a S e E apresentam 
valores bastante semelhantes. No entanto, isso poderá dever-se a uma flutuação anual pontual tal como 
sugerem os valores médios mais elevados durante o período 2004/08 para PEN1. Além de variações 
entre diferentes anos, é muito provável que ocorram flutuações entre estações diversamente localizadas. 
Os dados de precipitação registados pelas estações do Parque em 2010 confirmam tal proposição já 
que VJE não registou a maior quantidade de precipitação (que ocorreu em PEN2) sendo também que foi 
bastante superior em PEN2 durante o mês de Setembro do que nas outras duas estações. Por outro lado, 
episódios súbitos de precipitação muito elevada não permitem relacionar esta variável com diferentes 
orientações cardeais pois que os valores para 2011 são bastante homogéneos. Além disso, o maior valor 
de precipitação registado por PEN1 durante o período 2004/08 foi relativamente diminuto.

Dados para 2011 colocam a estação exposta a N (VJE) como aquela que recebeu a maior quantidade 
de radiação solar. Este é um resultado bastante desconcertante uma vez que não só a literatura 
especializada, mas também o conhecimento empírico indica marcadamente que, no hemisfério norte, 
as encostas expostas a norte recebem uma menor quantidade de radiação solar. Por outro lado, um 
cálculo da radiação solar total na região durante 2008 mostra claramente que as encostas expostas a N 
recebem quantidades muito menores do que vertentes com outras orientações (ver Fig. 17). O mesmo 
cálculo forneceu também os valores de radiação solar alcançados em 2008 na localização precisa de 
vários afloramentos de arte rupestre do Côa. Não surpreendentemente, os afloramentos expostos a N 
apresentam os valores mais reduzidos12. Assim, níveis mais elevados de humidade ocorrerão, duma forma 
geral, em encostas possuindo tal exposição. No entanto, os resultados totais divergentes registados 
pelas estações do Parque devem ser mais uma vez interpretados tendo em conta as suas diferentes 
localizações precisas. O mesmo critério deve ser aplicado na interpretação das informações fornecidas 
pela análise detalhada de dias concretos juntamente com o reconhecimento de como as condições de céu 
(diariamente, mas também a cada hora) podem diferir significativamente entre as diferentes localizações 
das estações. 

12  Embora os valores referidos respeitem a 2008 propõe-se que, descontando pequenas flutuações pontuais, serão 
também válidas para 2011 no que concerne à distribuição da radiação solar pelas diferentes exposições uma vez que a 
configuração topográfica da região se manteve.
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Fig. 17 — Radiação solar na área de estudo. Mapa produzido no ArcView 9 usando um MDT com uma resolução de 
10 metros fornecida pelo Instituto Geográfico Português (IGEO - www.igeo.pt). Refere-se à radiação solar média.

http://www.igeo.pt
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Dados fornecidos pelas estações do Parque são também inconclusivos quanto à direcção do vento 
e os padrões de velocidade. A localização precisa das estações não permite inferências relevantes no que 
diz respeito à relação entre erosão, diferentes orientações cardeais e regimes de vento. Sugere-se pois 
que a erosão eólica afectará de forma aleatória afloramentos com diferentes orientações, sugerindo-se 
ainda que aqueles localizados nas encostas mais abrigadas e em altitudes mais baixas sofrerão uma menor 
erosão. No entanto, uma validação com maior grau de certeza desta sugestão implica a existência de uma 
série de dados cobrindo um maior período de tempo.

A conclusão mais importante que pode ser inferida a partir dos dados analisados é que a temperatura 
à superfície de rocha não desce abaixo de 0ºC (a condição essencial para mecanismos de meteorização 
motivados por baixas temperaturas, como a crioclastia, ocorrerem) tanto quanto acontece com os valores 
de temperatura do ar. Além disso, os sensores TMPJM não registaram qualquer valor abaixo de 0 ºC 
durante 2011. Por outro lado, os dados registados em dias precisos sugerem que PEN2-B (o sensor exposto 
a S) sofre períodos diários um pouco mais longos (embora marginalmente) em que as temperaturas 
permanecem abaixo de 0 ºC. Além disso, embora PEN2-B tenha registado um dia extra de temperaturas 
inferiores a 0 ºC do que CINF-B (14 contra 13), não atingiu a temperatura mais baixa apresentando ainda 
um maior valor médio anual mais baixo do que CINF-B (7,5 ºC contra 7 ºC).

Neste ponto deve-se notar que o impacto específico que as diferentes variáveis atmosféricas têm 
nos processos de meteorização e erosão da rocha podem possuir um carácter ambíguo. Por exemplo, a 
radiação solar determina, em grande medida e em qualquer tipo de rocha, a frequência e características 
dos ciclos de expansão e retracção. Duma forma geral, pode ser aventado que afloramentos que recebem 
mais luz solar (no hemisfério norte, aqueles expostos a S) se encontram mais sujeitos ao impacto 
prejudicial da radiação solar do que aqueles localizados em orientações mais ‘sombrias’. Por outro lado, 
também se poderá afirmar que afloramentos localizados em áreas que recebem mais luz solar secarão 
mais rapidamente após um episódio de precipitação. Sendo que a circulação de água pelas encostas pode 
fazer aumentar o risco de fractura da rocha e aumentar a meteorização física, uma secagem mais rápida 
da encosta poderá fazer reduzir esse risco.

Alguns autores sugerem que em encostas expostas a N “menor luz solar permite a ocorrência de 
ciclos de humectação e secagem menos frequentes” do que aqueles que ocorrerão naquelas orientadas 
a S (Paradise, 2002: 1; tradução do autor). Se, no hemisfério norte e em geral, encostas (e afloramentos) 
expostas a N estarão mais sujeitas aos mecanismos de meteorização relacionados com a presença de 
água, pois terão um nível maior de humidade devido a uma menor quantidade de luz solar recebida, aquelas 
orientadas a S serão mais propensas aos mecanismos de meteorização conectados com a insolação. 
Encostas expostas a E e W encontrar-se-ão pois posicionadas a meio caminho entre estes dois extremos. 

Se forem consideradas as condições presentes de sobrevivência do complexo de arte rupestre 
do Vale do Côa13, verificar-se-á, já que afloramentos gravados localizados em encostas expostas a E e S 
superam largamente aqueles situados nas outras categorias de orientação cardeal, que os mecanismos 
de meteorização motivados pela humidade, incidência solar e presença de organismos causadores de 
biodeterioração terão um maior impacto na conservação diferencial. No entanto, esta hipótese só será 
válida se de facto existirem (aproximadamente) iguais percentagens de afloramentos com superfícies 
‘graváveis’ expostas a todas as categorias de orientação cardeal. No entanto, tal não acontece, uma vez 
que existe uma prevalência global de superfícies (gravadas ou não) orientadas a SE e NW (auBry et al., 
2012)14. Assim, estes autores sugerem que superfícies expostas a NW sofreram mais vincadamente os 
efeitos negativos motivados pela biodeterioração. Para explicar tal facto, duas hipóteses são avançadas 

13 Deve-se notar neste ponto que Mário Reis, arqueológo da Fundação Côa Parque responsável pela prospecção de 
arte rupestre na região, refere, após análise detalhada de vários factores humanos e naturais que ao longo do tempo poderão 
ter promovido o desaparecimento de afloramentos insculturados, que “a taxa global de destruição de gravuras, de todas as 
épocas, não deverá ser excessivamente grande, e que o que hoje ainda existe é uma percentagem muito significativa do total 
que já existiu” (reis, 2011: 54).

14 A área considerada no estudo de Aubry et al. (2012) corresponde aos Núcleos de Arte Rupestre situados na zona da 
confluência do Côa com o Douro.
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pelos autores. A primeira aventa que, após episódios de gravação durante o final do Paleolítico superior, 
os factores de biodeterioração terão, desde então, promovido o desaparecimento dos motivos gravados 
em painéis expostos a NW. Alternativamente, Aubry et al. sugerem que superfícies com essa exposição 
apresentavam, no final do Paleolítico superior, níveis de biodeterioração mais elevados devido à acção de 
líquenes e briófitas. Assim, estes afloramentos não terão sido escolhidos para serem gravados devido ao 
fraco estado de conservação da própria superfície rochosa. Considerando a análise mais detalhada que a 
este propósito realizaram do caso específico da rocha 16 do Vale de José Esteves, os autores, tentando 
encontrar um meio-termo entre estas duas hipóteses, propõem que os processos de meteorização e 
biodeterioração, que ainda seguem o seu curso, se terão iniciado após os episódios de gravação no final 
do Paleolítico superior tendo atingido um pico de incidência durante o período compreendido entre o 
Holoceno inferior e médio (auBry et al., 2012: 862-3). Esta proposição é algo intrigante já que implicará que 
não terá ocorrido meteorização e biodeterioração substancial antes desses episódios de gravação, no final 
do Paleolítico superior, nas superfícies disponíveis (e, presumivelmente, em bom estado) existentes em 
afloramentos orientados quer a NW quer a SE. Sendo que a exposição dos afloramentos xistosos da região 
do Baixo Côa, motivada pelo processo de encaixe do sistema fluvial, se terá iniciado há pelo menos cerca 
de 130.000 anos atrás15, será problemático sugerir que processos de meteorização e biodeterioração só 
terão afectado marcadamente as superfícies expostas de afloramentos (contendo ou não arte rupestre) 
durante os últimos 12 a 14.000 anos.

Além disso, se de facto as briófitas preferem áreas mais sombrias para colonizar, os líquenes 
estabelecem-se em superfícies expostas a todas as orientações. Assim, uma apreciação da relação entre 
colonização liquénica, diferentes orientações cardeais e biodeterioração requer uma análise cuidadosa da 
diversidade liquénica presente em superfícies diferentemente orientadas. Isto deve-se ao facto de ter sido 
observado que as espécies existentes variam (e assim igualmente os impactos negativos para a condição 
da rocha, pois que espécies diversas têm ecologias dissimilares) de acordo com a orientação dos painéis 
colonizados (Joana Marques, comunicação pessoal)16. Para além do mais, existem autores que duvidam 
que os líquenes e briófitas desempenhem um papel de grande destaque nas dinâmicas de deterioração 
da rocha. De facto, é sugerido que é o estado já deteriorado por outros mecanismos de meteorização 
de superfícies rochosas que atrai e favorece a colonização por parte destes organismos (por exemplo, a 
existência prévia de fissuras e fracturas) (Bakkevig, 2004). Em determinados casos poderá assim ocorrer 
que líquenes e briófitas não tenham contribuído decisivamente para o mau estado de conservação de uma 
superfície, tendo esses organismos apenas colonizado de forma oportunista superfícies auspiciosas para 
o seu desenvolvimento. 

Se de facto para os artistas do Paleolítico superior era indiferente a orientação dos painéis a 
gravar, sugere-se que as questões de biodeterioração não conseguem só por si explicar por que é que os 
motivos gravados em painéis expostos a NW sobreviveram até aos dias de hoje em tão menor quantidade 
relativamente àqueles com outras orientações. Uma possível explicação alternativa é que, sendo de facto 
estas as únicas duas orientações possíveis de existir, pois tal foi determinado pela acção das forças 
estruturais e cinéticas por detrás da formação dos painéis (auBry et al. 2012: 857-60), aqueles orientados 
a NW pura e simplesmente não foram expostos em tanta quantidade como aqueles orientados a SE. 
Se assim for, diferenciar entre o estado de conservação dos afloramentos e painéis com base na sua 
orientação cardeal não será muito relevante, uma vez que a distribuição dos afloramentos gravados em 
diferentes categorias de orientação será muito mais dependente da existência de facto de afloramentos 
do que de questões de conservação diferencial motivadas pela biodeterioração. 

Uma das conclusões que podem ser inferidas a partir da análise dos dados relativamente à relação 
entre orientação cardeal e conservação diferencial de afloramentos é que as variáveis microclimáticas 

15  PHilliPs et al. (1997) calcularam o início da exposição de quatro afloramentos com arte rupestre através do método 
radiométrico de datação do 36Cl tendo estimado idades que variam de 16.000 a 136.000 anos BP.

16 A partir dos seus casos de estudo específicos, há autores que referem que “o relativamente menor desgaste que 
ocorre nas superfícies rochosas exposta a N pode ser atribuído a um menor desgaste induzido pela presença de líquenes” 
(Paradise, 2002: 1; tradução do autor), enquanto outros concluíram não poder estabelecer uma relação clara entre a presença 
de líquenes em superfícies rochosas expostas a diferentes orientações e biodeterioração (Hall et al., 2005).
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se encontram dependentes das características precisas do local de recolha de dados. As características 
microtopográficas, por exemplo, variam amplamente e estão dependentes da ‘arquitectura’ específica 
de cada encosta. Assim, as encostas podem possuir recantos ligeira ou marcadamente côncavos que 
determinarão a existência de áreas que permanecerão remanescentes na sombra por períodos mais longos 
do que as suas vizinhanças imediatas. A cobertura vegetal (nomeadamente árvores e arbustos de médio 
ou grande porte) também irá influenciar a extensão das áreas de sombra numa qualquer vertente. A 
existência de sombra terá evidentemente uma influência directa nas medições de temperatura ou de 
radiação solar em qualquer localização precisa. Por outro lado, além da altitude específica de um dado 
local, o contorno duma vertente também poderá determinar variações microclimáticas já que a luz solar 
atingirá de forma diferente uma encosta mais íngreme do que outra com um declive menos pronunciado. 
As condições de céu são ainda um outro factor que pode influenciar a quantidade de luz solar que 
encostas diferentes receberão num determinado período. A única forma de medir rigorosamente as 
variáveis climatéricas tendo em consideração as diferentes condicionantes microtopográficas seria instalar 
sensores meteorológicos em todos ou grande parte dos afloramentos de arte rupestre do Vale do Côa. 
Obviamente, tal é impossível. Mesmo a solução minimalista que seria escolher cuidadosamente um número 
mais reduzido mas ainda considerável de afloramentos poderia ser impraticável devido aos problemas de 
propriedade de terrenos para instalar as estações meteorológicas que impediram um posicionamento mais 
adequado para VJE17.

6. CONCLUSÃO

Considerando a discussão levada a cabo na secção precedente, acredita-se que os dados 
meteorológicos analisados são, por ora, insuficientes para estabelecer uma relação inequívoca entre 
orientação cardeal e meteorização diferencial dos afloramentos de arte rupestre do Vale do Côa. As 
variáveis meteorológicas são de interpretação complexa e um conjunto de dados muito limitado no tempo 
não permite distinguir padrões que permitam retirar conclusões generalizáveis. No futuro, quando uma 
série de dados mais alargada for recolhida pelas estações existentes na área do Parque, poderá ser 
possível identificar padrões climatéricos que possam contribuir para a caracterização da situação de risco 
que cada afloramento gravado apresenta consoante a sua orientação cardeal.

De qualquer modo, é possível relacionar a ordenação final da escala de urgência de intervenção 
conservativa (o propósito principal do doutoramento cuja pesquisa aqui apresentada faz parte) com a 
orientação cardeal de todos os afloramentos contidos na amostra que foi objecto de análise (40)18. A 
inferência mais significativa é oferecida pela cotação final alcançada pelo conjunto dos afloramentos com 
painéis expostos a S, já que uma análise daqueles com outras orientações apresenta resultados mais 
ambíguos. Dos doze afloramentos orientados a S (ou seja, 30 por cento do total da amostra), apenas 
dois se posicionam na metade da escala com cotações mais elevadas (embora em posições ‘modestas’, 
17 e 19) correspondente aos afloramentos em mais frágil estado de conservação. Assim, pode-se afirmar 
que, pelo menos no caso da amostra considerada, os afloramentos expostos a S se encontram num 
estado de conservação menos preocupante do que aqueles que possuem outras orientações cardeais. 
Tal conclusão confirmará, numa primeira análise, uma conservação preferencial dos painéis com esta 
orientação e que os mecanismos de meteorização motivados pela presença de humidade terão uma acção 
negativa mais preponderante do que aqueles ligados à insolação e radiação solar. No entanto, também 

17 Ver nota de rodapé 3.
18 Para além de outras condicionantes de localização espacial (inclinação da vertente, localização em leito de cheia 

ou diferentes formações geológicas) que foram tidas em conta na escolha dos afloramentos contidos na amostra também 
a distribuição dos afloramentos de arte rupestre do Vale do Côa pelas diferentes categorias de orientação cardeal foi 
considerada. Assim, os afloramentos que constituem a amostra (assim como todo o complexo de arte rupestre do Vale 
do Côa) encontram-se maioritariamente expostos a E seguindo-se depois S, W e finalmente N. Para efeitos de escolha da 
amostra, não foram considerados elegíveis para inclusão afloramentos presentemente submersos (devido à influência da 
barragem do Pocinho) ou aqueles situados em terrenos graníticos. Assim, o total considerado foi de 924 afloramentos.
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poderá ser sugerido que, sendo esta a orientação ‘inata’ e também preferencial da maioria dos painéis 
xistosos (gravados ou não) do Vale do Côa, será natural que estes painéis tenham sido gravados em maior 
número. Assim, a probabilidade estatística de uma maior quantidade dos painéis gravados expostos a S 
ter sobrevivido até ao presente em melhores condições de conservação será mais elevada.

Fevereiro de 2013.
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THE PARADA ROCKSHELTER, A ROCK ART SITE IN THE VALLEY OF SABOR 
(ALFÂNDEGA DA FÉ, BRAGANÇA, TRÁS-OS-MONTES)

Joana Castro Teixeira*1

Resumo

Apresentam-se neste artigo os resultados do levantamento e estudo do abrigo com arte rupestre de Parada, no 
Vale do Sabor, concelho de Alfândega da Fé. No interior encontramos oito painéis gravados que poderão datar 
do Epipaleolítico ao Calcolítico regional.

Palavras-chave: Pré-história recente, arte rupestre, Vale do Sabor.

Abstract

We publish in this paper the tracing and the study of the rock shelter of Parada; it is located in the valley of the 
river Sabor in the parish of Alfândega da Fé (Northeast of Portugal). Eight engraved panels can be found inside. 
We date these engravings from a time lapse between the Epipalaeolithic and the Calcolithic.

Keywords: Late Prehistory, rock art, Sabor valley.

0. INTRODUÇÃO1

Pretende-se no presente texto dar a conhecer o abrigo de Parada, os trabalhos nele desenvolvidos, 
assim como explorar algumas das problemáticas suscitadas pelo seu estudo no contexto particular da arte 
rupestre da Pré-história Recente de Trás-os-Montes e Alto Douro e no mais geral da do Noroeste peninsular. 
De facto, como se procurará demonstrar, as características particulares do sítio, designadamente no que 
se refere ao seu repertório gráfico, às modalidades técnicas identificadas, e à sua condição de abrigo, 
tornam-no um caso de especial pertinência para os estudos de arte rupestre do Noroeste peninsular.

O sítio foi identificado durante o Estudo de Impacte Ambiental, concluído em 2000, do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS). Tendo sido identificado como EP 221 (Abrigo natural com gravuras), 
tratava-se, segundo a informação do RECAPE do AHBS, de um abrigo natural com uma grande pala em xisto 
onde se identificou na rocha de base interior um grande número de covinhas. Ainda segundo a informação 
do RECAPE, num painel situado no lado norte do abrigo foram identificadas outras gravuras, como a figura 
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de um burro, gravado por picotagem, e uma data que parece ser 188...(2 ou 9) (ERA – Arqueologia, 2008). 
A data corresponderá seguramente aos dois pares de círculos adossados do nosso painel 3 e a alguns 
picotados que ladeiam essa composição; o “burro” deverá ser identificado com o zoomorfo deste mesmo 
painel ou de algum dos que se encontram no painel 3, localizado imediatamente abaixo.

Os trabalhos de levantamento gráfico no sítio enquadraram-se nos estudos de arte rupestre levados 
a cabo  na fase de obra do  empreendimento de «Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor». Estes 
trabalhos relativos ao EP221, bem como outras rochas com arte rupestre, foram adjudicados à empresa 
Archeocélis que os executou sob a direcção da autora. Nos trabalhos participou também Hugo Pires, 
responsável pelo levantamento fotogramétrico que aqui apresentamos. O estudo da arte rupestre do 
sítio deu-se em duas fases: uma primeira ainda em 2010 e uma segunda em 2012; este faseamento dos 
trabalhos deveu-se à detecção de painéis historiados parcialmente sedimentados, facto que nos levou 
a propôr à tutela, como medida preventiva, a realização de sondagens arqueológicas no sítio (teixeira, 
2010); esta nossa proposta foi bem acolhida pela tutela, tendo essas sondagens vindo a ser realizadas 
pela equipa de Pré-história do Baixo Sabor ACE, coordenada por Rita Gaspar. Só após a conclusão desses 
trabalhos, cujos resultados mais significativos se prendem com a libertação do painel 4, com a revelação 
do painel 8 (May & xavier, 2012) e do bloco solto que constitui o painel 7, pudemos proceder à conclusão 
do nosso estudo.

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Uma vez relocalizado o elemento patrimonial e identificados os painéis gravados, verificámos que 
seria necessário proceder a uma pequena limpeza das superfícies. Com efeito, em relação ao painel 4, 
foi necessário proceder à limpeza de areias que o cobriam em algumas zonas. A limpeza deste painel foi 
contudo interrompida quando sob a camada de areias soltas começou a surgir uma camada de terras mais 
compactas que nos levou a propor, em relatório preliminar dos trabalhos, a sondagem arqueológica prévia 
(teixeira, 2010). Só após a intervenção arqueológica de diagnóstico ficámos com o painel 4 totalmente 
limpo. No que se refere ao painel 1, este não requisitou grandes trabalhos de limpeza, cingindo-se estes 
à remoção de algum pó e areias com uma vassourinha. No que diz respeito aos painéis 2 e 3, se o 
último também não exigiu grandes trabalhos de limpeza, no caso do primeiro tivemos que remover alguns 
líquenes, musgos e terras acumuladas por esses musgos sobre a sua superfície. Os painéis 5 e 6, não 
exigiram qualquer limpeza especial. O painel 8, tal como o 7, foi escavado e limpo no decorrer da escavação 
do abrigo.

Após esta fase foi possível proceder aos restantes trabalhos de campo: levantamento topográfico 
e fotogramétrico do sítio, decalque do painéis historiados e registo fotográfico do abrigo e imediações.

O levantamento topográfico e fotogramétrico foi, como se referiu já, executado por Hugo Pires e 
sua equipa (Superfície, Lda). Este trabalho permite um registo rigoroso das relações espaciais em área e 
altura que os diferentes painéis estabelecem entre si, bem como com o seu entorno; as plantas e secções 
que aqui apresentamos são resultantes destes trabalhos, cuja descrição mais precisa se encontra em 
forma de anexo assinado pelo responsável destes trabalhos.

O levantamento gráfico dos painéis foi realizado por decalque directo sobre plástico polivinílico 
transparente (vulgarmente designado por plástico cristal). Este foi cortado e montado sobre a rocha de 
forma a melhor responder às características do suporte, tendo sido fixado ao mesmo com fita adesiva de 
papel. O comprimento das folhas de plástico foi ponderado para cada situação, de acordo com a solução 
mais prática para cada superfície/rocha.

O decalque, efectuado com canetas de acetato, seguiu na generalidade a seguinte regra: as canetas 
de cor vermelha de diferentes diâmetros foram usadas para os contornos dos painéis e fissuras, enquanto 
o negro foi usado para o decalque das gravuras. A azul fizemos anotações relativas à identificação da 
rocha e dos painéis, dos intervenientes nos trabalhos, da data de realização, da marcação da escala e do 
norte magnético e ainda outras anotações pertinentes como por exemplo marcas de colagem de folhas 
de plástico. 
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Assumimos no entanto estes aspectos metodológicos de uma forma flexível; isto é, considera-se 
que o decalque no plástico deverá conter o máximo da informação que se pode retirar do painel: do suporte 
e seus acidentes, das gravuras e da articulação deste conjunto de elementos entre si. Independentemente 
das opções que se tomem depois na representação final, após o tratamento informático, é importante 
ter este registo de base que permitirá refazer o processo da representação as vezes que se desejar e 
da forma como a cada altura for adequado. Julgamos também que a metodologia deve responder ao 
contexto de cada rocha e dos problemas que estas levantam. Neste sentido deixamos sempre em aberto 
a possibilidade de se usarem cores adicionais, ou simbologias específicas, caso se verifique a necessidade 
de diferenciar determinados elementos naturais ou gravados cuja importância se considere relevante. 

Deste modo, e no caso específico do painel 3, optámos por usar uma caneta fina de cor verde para 
o decalque das incisões que serão anteriores às gravuras picotadas. Achámos por bem distinguir este 
elemento a cor diferente a fim de facilitar a posterior interpretação da “mancha” de incisões sobre a qual 
se terão posteriormente gravado os outros motivos.

Tentámos também passar para o decalque as irregularidades topográficas da superfície dos 
painéis que julgámos mais pertinentes (sabendo que a totalidade destas irregularidades se encontram 
nos levantamentos fotogramétricos dos painéis); estas irregularidades foram registados a cor vermelha, 
tendo sido adoptada uma simbologia para representar destacamentos (áreas sobreelevadas do painel) 
e depressões naturais. Assim, representámos no decalque as depressões (ou mesmo “buracos”) da 
superfície delimitando o seu contorno superior a linha contínua a partir da qual marcámos um tracejado 
perpendicular ao contorno, no sentido da depressão. No caso das sobreelevações optámos por marcar a 
linha de topo a pontilhado, e a base (quando esta não apresenta um declive não absolutamente vertical) 
a linha contínua.

As superfícies gravadas foram decalcadas integralmente, ou seja, incluindo as áreas não decoradas, 
os principais acidentes dos suportes, as fissuras e os estalamentos. Deste modo, possibilita-se uma melhor 
percepção das causas que terão conduzido à eleição de certas zonas para suporte das manifestações 
artísticas em eventual detrimento de outras. O critério para a individualização dos diferentes painéis 
baseou-se na orientação dos planos e das descontinuidades do suporte ou da própria temática figurada. 

Dado que algumas das figurações identificadas no abrigo foram gravadas com recurso à técnica da 
incisão e dado que algumas áreas se encontram também muito densamente picotadas, a sua percepção 
pode não ser fácil e tornou-se importante a manipulação das condições de luz, recorrendo-se para tal à 
iluminação artificial.

O registo fotográfico deu-se exclusivamente sobre formato digital, tendo as fotografias dos painéis 
exigido o recurso a focos de iluminação. Para além das fotos dos painéis e do seu enquadramento no 
contexto do abrigo, procurou-se ainda que ficasse registada a relação deste com a paisagem envolvente, 
designadamente com o rio.

Em gabinete os decalques directos realizados no campo foram digitalizados à escala 1:1 e, no 
caso dos painéis para os quais foi necessário o uso de mais do que uma folha de plástico, foi realizada 
a sua montagem digital, reconstituindo-se assim o decalque integral do painel. Estes foram em seguida 
vectorizados em gabinete com recurso ao software Adobe Illustrator.

No trabalho de vectorização, que produziu a representação final dos painéis, todas as gravuras 
foram representadas com a forma exacta dos originais. A gravura foi figurada a negro. As fissuras foram 
representadas através de linhas ponteadas de espessura diferente consoante a dimensão das mesmas. 
O limite do painel decorado foi vectorizado com linha grossa a cheio. As depressões naturais bem como 
as superfícies destacadas ou sobreelevadas dos painéis foram representadas através de uma simbologia 
que combinou a linha de fractura, com pequenos traços perpendiculares a esta e no sentido dos declives. 
Sempre que pertinente, no caso das superfícies sobreelevadas, representamos as bases destas com uma 
linha contínua fina. Outras opções de representação podem ter sido pontualmente tomadas, tentando 
responder a outras pequenas particularidades de alguns dos painéis; por exemplo no caso dos painéis 2 e 
3 onde a sobreposição de motivos nos fez optar por usar cores adicionais. 

Na representação final do levantamento gráfico este encontra-se orientado segundo o nível 
horizontal marcado em campo com nível de bolha.
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No final dos nossos trabalhos foi executado o plano de preservação in situ do monumento, tarefa 
essa a cargo da entidade Baixo Sabor — ACE (Est. VII.2).

2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O Abrigo de Parada não se encontra isolado no Vale do Sabor. Com efeito, foram inventariados 
no âmbito dos trabalhos arqueológicos do Empreendimento Hidroeléctrico do Baixo Sabor cerca de 254 
afloramentos com arte rupestre (além de lajes e blocos provenientes de contextos de escavação ou 
integrados em ocorrências edificadas) com cronologias que vão desde o Paleolítico superior até ao período 
contemporâneo (Figueiredo, 2013: 45). Os trabalhos do Baixo Sabor, e as publicações daí decorrentes, serão 
de facto o mais importante contributo para a arqueologia que esta região do nordeste transmontano 
conheceu nos últimos anos e só a sua síntese interpretativa permitirá também enquadrar devidamente o 
Abrigo de Parada no contexto da ocupação pré-histórica regional. Destacamos a sua relativa proximidade 
à zona do Santo Antão da Barca / Cabeço do Aguilhão / Medal / Crestelos que se trata de uma área aberta 
do curso do rio Sabor onde se escavaram importantes sítios arqueológicos, nomeadamente de cronologias 
pré-históricas que vão desde o Paleolítico superior à Idade do Bronze. Ainda nesta zona da albufeira do 
Empreendimento Hidroeléctrico do Baixo Sabor estão identificadas várias ocorrências de arte rupestre, 
nomeadamente com motivos zoomorfos, covinhas e abrasões profundas tipo “unhada” que se podem 
correlacionar com o sítio de Parada (BaPtista, 2004; Figueiredo, 2013: 76; teixeira, 2011b; teixeira, 2011c).

Os trabalhos realizados nos anos 90 por Maria de Jesus Sanches são um incontornável contributo 
para o conhecimento da Pré-história recente do nordeste transmontano (sancHes, 1992, 1997). Ainda que 
a investigação em torno do Buraco da Pala e Serra de Passos, em Mirandela, para os períodos Neolítico 
e Calcolítico (sancHes, 1997) e, mais recentemente, do Crasto de Palheiros em Murça (sancHes coord., 
2008) sejam trabalhos fundamentais para o estudo regional da Pré-história recente, é o trabalho levado 
a cabo no Planalto Mirandês que destacamos para o enquadramento arqueológico do Abrigo de Parada, 
uma vez que grande parte desta área de planalto dos concelhos de Mogadouro e Miranda do Douro se 
enquadra na bacia hidrográfica do rio Sabor (sancHes, 1992). Destacamos aqui os povoados do Cunho 
e do Barrocal Alto no concelho de Mogadouro (sancHes, 1992, 1997) (sancHes & Figueiral, 1998-1999). 
Ambos os povoados se implantam em cabeços graníticos onde, nomeadamente já pelas áreas de encosta, 
as estruturas se adossam aos barrocos rochosos. Com base não só na informação arqueográfica, mas 
também com datações absolutas, é apontado para o início de ocupação para o Barrocal Alto, o período do 
Neolítico médio/final, prolongando-se temporalmente pela primeira metade do III milénio, altura em que 
terá ocorrido também a ocupação do Cunho (sancHes & Figueiral, 1998-1999). 

Ainda no concelho de Mogadouro parece-nos importante salientar a escavação das mamoas da Pena 
do Mocho 2, do Barreiro e da Pena Mosqueira 3, esta última datada por C14 de 4930±60 BP (sancHes, 1992: 
40). 

No âmbito da ocupação regional têm sido também importantes os trabalhos desenvolvidos mais 
recentemente no concelho de Macedo de Cavaleiros, nomeadamente no sítio da Fraga do Corvos (senna- 
-Martínez et al., 2005; luís, 2013), particularmente para o estudo a transição entre o III milénio a.C. e inícios 
do II milénio a.C. Note-se que a Idade do Bronze era até então um período ainda muito mal documentado 
na região do nordeste transmontano. 

No que diz respeito à arte rupestre parece-nos importante referir no planalto Mirandês o abrigo 
com covinhas da Solhapa (sancHes, 1992: 84), bem como os Abrigos de Aguçadeiras/Vale de Palheiros, o 
Abrigo n.º 2 de Vale de Espinheiros (Atenor), as Fragas do Diabo (Vilarinho dos Galegos) e a Fraga da Fonte 
do Prado da Rodela (Meirinhos) (sancHes, 1992: 85-86), estes quatro últimos relativos a grafismos do tipo 
abrasão linear profunda (unhada do diabo) os quais também identificámos, embora com expressão muito 
reduzida, no Abrigo de Parada. Tradicionalmente enquadrada neste mundo e de importante referência pois 
foi dos primeiros sítios com arte rupestre a ser publicado na região de Trás-os-Montes, temos a Pedra 
Escrita de Ridevides (santos Júnior, 1963). Importante referência neste universo temático, onde, como no 
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EP221, as unhadas ocorrem em articulação com covinhas, é também o Abrigo da Foz do Rio Tua, em Alijó, 
com uma cronologia que remontará ao Paleolítico superior e que se estenderá pela Pré-história recente. 
(teixeira et al., neste volume; sancHes & teixeira, 2013; valdez-tullett, 2013). A Foz do Tua encontra-se 
contudo fora da região mais próxima de Parada. 

Destacamos também as rochas com arte paleolítica do Sabor: a rocha da Ribeira da Sardinha, 
em Torre de Moncorvo (BaPtista, 2009: 196; teixeira, 2011a), e a da Fraga Escrevida, de Sampaio e do 
Pousadouro, em Bragança (BaPtista, 2009: 196).

No contexto da ocupação da Pré-história recente são também importantes referências os sítios 
com pintura esquemática do Forno da Velha no concelho de Macedo de Cavaleiros (Figueiredo & BaPtista, 
2010), o abrigo de Penas Róias (alMeida & MourinHo, 1981; sancHes, 1992: 84) bem como os sítios da Ribeira 
do Xedal (este também com motivos de tipo unhada) e da Fraga do Fojo (Figueiredo e BaPtista, 2013: 305), 
localizando-se esta última numa área onde havia sido já identificada uma ocupação atribuída ao Calcolítico 
(sancHes, 1997: 284).

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO ABRIGO

O sítio localiza-se na margem direita do Rio Sabor, a cerca de 100 m para jusante da foz da Ribeira 
da Ribeirinha; encontra-se cartografado na folha 106 da Carta Militar de Portugal, escala 1: 25 000, 
nas seguintes coordenadas geográficas: 41º 18’ 26,559’’ N; 06º 51’ 30,214’’ W, altitude de 175 m. 
Administrativamente pertence à freguesia de Parada, concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, 
província de Trás-os-Montes (Fig. 1). 

Fig. 1 — Localização do Abrigo de Parada, EP221, na Península Ibérica e na Cartografia Militar Portuguesa 
1/25 000  (folha n.º 106).
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Encontra-se numa zona do vale caracterizada pelas suas íngremes encostas e traçado meândrico, 
fruto da acção do rio sobre o substrato geológico regional que neste caso particular corresponde aos 
metavulcanitos básicos do complexo vulcano-silicioso (Pereira et al., 2008: 28). O forte desnível da rede 
hidrográfica relativamente aos interflúvios subplanálticos é precisamente uma das características da 
região Bornes-Sabor, uma das 13 regiões naturais definidas para Trás-os-Montes (agroconsultores & CoBa, 
1991, 27-38)2. Trata-se de uma região que deve ser entendida como “de transição entre a Terra Fria 
planáltica e a Terra Quente do Tua e Douro Superior”, rondando as altitudes médias da sua superfície 
valores compreendidos entre os 500 e os 700 m de altitude, destacando-se apenas os vales profundos 
do Sabor e seus afluentes e a serra de Bornes que alcança os 1200 m (agroconsultores & CoBa, 1991: 33).

Do ponto de vista da Geomorfologia, o traçado peculiar do vale do Sabor (em semicírculo) deve ter 
como origem um “processo de reorganização da rede de drenagem terciária, controlada, entre outros, 
por factores litológicos e tectónicos” (Pereira, 2004: 74). No entanto, como os restantes vales fluviais da 
região, a sua bacia actual é também resultante de uma alteração da drenagem relativamente recente; na 
verdade, se esta se dava, até finais do Terciário, na direção da bacia terciária do Douro (já em Espanha), 
a partir dos inícios do Quaternário, a captura passa a ser atlântica, invertendo-se portanto a sua direcção 
(Pereira, 2004: 80). No caso concreto do troço do vale que nos ocupa será de relevar que o vale do Sabor 
separa a superfície inferior da Meseta (a leste) dos terraços rochosos de nível superior (a oeste), devendo-
-se a distinção entre os dois níveis ao levantamento da Meseta norte, processo que  permitiu também a 
captura oceânica do Douro (riBeiro, 2008: 131).

Climaticamente, a região de Bornes-Sabor carateriza-se por um clima subcontinental “com 
características climáticas de Terra de Transição [...], enquadrando-se as formas rebaixadas de vale na Terra 
Quente (Q4, Q5)” (agroconsultores & CoBa, 1991: 34); por outras palavras, encontramo-nos numa região com 
invernos mais suaves, ocorrendo geadas de finais de Novembro a princípios de Março (agroconsultores & 
CoBa, 1991: 12), não excedendo a pluviosidade os 600 mm de média anual (agroconsultores & CoBa, 1991: 
13).

De acordo com a Tipologia Biogeográfica de Portugal Continental encontramo-nos na Região 
Mediterrânica, Sub-região Mediterrância Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província 
Carpetano-Ibérico-Leonesa, Sector Lusitano-Duriense, Superdistrito da Terra Quente (costa et al., 1998: 
24-25), não sendo assim de espantar a presença junto ao abrigo de amieiros, salgueiros, zambujos, etc.

O entorno do abrigo caracteriza-se pela irregularidade da topografia, advinda sobretudo do caos 
de blocos e afloramentos que marginam o rio; as dimensões do afloramento onde o abrigo se abre, 
bem como a abertura em si, fazem, no entanto, com que o sítio se destaque da envolvente (Est. I). O 
abrigo propriamente dito apresenta dimensões medianas: cerca de 6 m de comprimento máximo, 3,5 
m de profundidade, e 2 m entre o tecto e a zona onde o chão é mais baixo; constitui-se como uma 
fenda horizontal no afloramento xistoso, que, com os desprendimentos de blocos e acção da erosão 
se foi constituindo como uma cavidade voltada a  sudeste, ou seja, voltada para o curso do Sabor; o 
abrigo é limitado lateralmente por diáclases grosso modo paralelas entre si e orientadas sensivelmente 
de NO para SE (Fig. 2); assim, as diáclases do limite nordeste encontram-se viradas sensivelmente a 
sudoeste, apresentando inclinação positiva, enquanto as do limite sudoeste se viram na direcção oposta, 
apresentando inclinação negativa (Fig. 3); o tecto e o chão são paralelos à xistosidade do afloramento, 
correspondendo as lajes que se distribuem pelo solo a desprendimentos vindos de cima. No seu interior 
detectámos, no final dos trabalhos, oito painéis gravados: cinco deles fundamentalmente com covinhas  
(1, 4, 6, 7 e 8), dois com motivos diversos picotados e algumas incisões mais antigas (painéis 2 e 3) e ainda 
um outro com um conjunto de incisões que conformam composição não figurativa. Os painéis decorados 
correspondem quer a algumas das diáclases que conformam os lados do abrigo (painéis 2 e 3 no limite 
nordeste; painel 5 no limite sudoeste), quer aos planos de xistosidade do afloramento correspondente ao 
solo (painel 4), quer aos de algumas das lajes desprendidas do tecto (painéis 1, 6, 7 e 8).

2  De acordo com os autores que as definiram, uma região natural deve ser entendida como uma “grande unidade de 
paisagem que integra aspectos fisiográficos, climáticos e da vegetação muito afins, os quais, por sua vez, estão em estreita 
correlação com a altitude e com o grau de influência atlântica” (AGROCONSULTORES & COBA, 1991: 27).
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Fig. 2 — Planta do abrigo. Levantamento de Hugo Pires, com pequenas adaptações da autora, advindas da 
natureza da publicação.
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Fig. 3 — Perfil B do abrigo (confrontar com a planta). Levantamento de Hugo Pires, com pequenas adaptações 
da autora, advindas da natureza da publicação.

Fig. 4 — Perfil A do abrigo (confrontar com a planta). Levantamento de Hugo Pires, com pequenas adaptações 
da autora, advindas da natureza da publicação.
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4. DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS

4.1 Painel 1

Trata-se de um painel horizontal, correspondente à superfície de uma laje destacada do tecto 
do abrigo. Encontra-se junto do fundo do abrigo, a alguns centímetros acima do nível do solo, que aqui 
corresponde à superfície do painel 4 (Figs. 2 e 4). Ocupa assim uma posição sobreelevada relativamente 
ao painel 4, sobre o qual se desenvolve parcialmente embora não se sobreponha a nenhuma área gravada 
desse painel. O painel 1 possui uma forma sub-rectangular, ligeiramente curva, com cerca de 1,30 m de 
comprimento máximo no eixo maior por cerca de 0,75 m de largura máxima no eixo menor.

Este painel encontra-se profusamente gravado (Fig. 5 e Est. II.1) com covinhas na sua maioria de 
tamanho médio (média de 3 a 4 cm de diâmetro, apresentando os das mais pequenas 2 cm e os das 
maiores — apenas duas —6 e 7 cm) que plasmam uma simbiose entre formas naturais e antrópicas. Isto é, 
toda a superfície do painel apresenta uma lascagem natural que configura muitas vezes formas circulares, 
semelhantes a covinhas, com as quais se articulam os motivos gravados. Ocorrem nomeadamente inúmeros 
casos em que se gravaram covinhas (por picotagem seguida de abrasão) aproveitando as fracturas 
naturais de tendência circular. Podemos contar neste painel pelo menos 54 covinhas bem definidas e mais 
algumas de muito pequena dimensão, pouco profundas e contornos menos bem marcados. Associados 
às covinhas, nos espaços entre elas e mesmo no seu interior, registam-se alguns picotados soltos. As 
gravuras distribuem-se praticamente por toda a superfície do painel, evitando apenas a pequena área mais 
interior relativamente à fenda do abrigo.

Fig. 5 — Levantamento gráfico do painel 1.
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4.2 Painel 2

Corresponde a uma das diáclases que delimitam o abrigo no seu sector nordeste (Figs. 2 e 3). 
Apresenta um contorno rectangular alongado, com cerca de 2,27 m de comprimento por cerca de 0,40 
m de largura (Fig. 6). A sua superfície encontra-se bastante erodida e fracturada, o que não facilita a 
percepção das formas gravadas, julgando-se mesmo que, pelo seu mau estado de conservação, não é 
no presente possível termos uma leitura completa do que terá sido a iconografia deste painel, que se 
encontra gravado em cerca de dois terços da sua superfície (não se detectaram motivos no extremo 
direito, sector menos protegido do abrigo e, consequentemente, mais sujeito aos agentes erosivos).

Poderá o “burro” referido em RECAPE corresponder a um dos zoomorfos deste painel? Com efeito, 
junto do limite esquerdo do painel encontramos a figura de um zoomorfo, que, sendo no presente o mais 
perceptível, poderá corresponder ao referido “burro” (Fig. 6, n.º 1; Est. II.2). Trata-se de um zoomorfo, 
conseguido por picotagem, com cerca de 11 cm de altura por 16 cm de largura, voltado para o lado direito 
e que interpretamos como sendo um capríneo; apresenta corpo rectangular, cabeça suboval, longo corno 
em S tombado sobre o dorso e duas patas por par, dispostas em perspectiva semitorcida (traseiras) e 
torcida (dianteiras).

A cerca de 5 cm para a direita desta figura observa-se um motivo circular com cerca de 9 cm de 
diâmetro (Fig. 6, n.º 2).

Abaixo deste círculo, e parcialmente separado deste por uma fractura no painel, encontra-se mais 
um motivo zoomórfico picotado que interpretamos também como um capríneo (Fig. 6, n.º 3, Est. II.2); o 
animal apresenta cabeça subtriangular e corpo tendencialmente rectangular, coincidindo a linha de ventre 
com o limite inferior do painel; do corpo do animal deve ainda relevar-se a garupa saliente; na cabeça 
observa-se a barbicha, os cornos dispostos em perspectiva semitorcida e uma orelha linear; destaque-se 
ainda a ausência de patas traseiras (desaparecidas por fractura do suporte?) e o par de dianteiras pouco 
definido e atirado para a frente; este motivo tem cerca de 22 cm de comprimento e apresenta grande 
parte do corpo picotado no interior.

A cerca de 7 cm para a direita deste segundo zoomorfo, e em posição afrontada a ele, ou seja, 
voltado para a esquerda, identificamos um terceiro motivo zoomórfico (Fig. 6, n.º 4; Est. II.2). Trata-se de 
uma figura de difícil percepção, dado o mau estado da superfície do painel, mas que se trata de um motivo 
muito interessante, quer pela espécie animal que nos parece representar, quer pela posição afrontada 
relativamente ao capríneo anterior, quer pelo seu próprio desenho e técnica de gravação, apresentando o 
interior do corpo todo preenchido por picotagem; possui cerca de 18 cm de comprimento e 9 cm de altura; 
a cabeça é de forma subtriangular, sendo encimada por duas orelhas lineares dispostas em perspectiva 
semitorcida; o corpo é subelíptico; das patas apenas se representou o par dianteiro, disposto em perfil 
semitorcido; os quartos traseiros nunca terão sido representados, sendo o animal delimitado pelo limite 
do painel; refira-se ainda a posição ascendente da cabeça do animal e a existência de dois sulcos rectos 
sobre a cérvico-dorsal do animal; dadas as características da cabeça, pensamos encontrarmo-nos em 
presença de uma cerva.

A cerca de 10 cm à direita da cerva, e a seguir a um ressalto da superfície que configura um 
ligeiro rebaixamento da mesma, registamos um quarto animal (Fig. 6, n.º 5, Est. III.1). Tem cerca de 25 
cm de comprimento por 15 cm de altura máxima e é definido pelo seu contorno picotado, à semelhança 
do primeiro motivo zoomórfico descrito. Trata-se de novo capríneo picotado orientado para a direita; 
apresenta cabeça subtriangular encimada por longo corno em forma de S; o corpo apresenta forma sub-
-rectangular, aparecendo-nos as patas em perspectiva torcida (traseiras) e semitorcida (dianteiras); a 
cauda é curta e linear.

Entre o corno do animal precedente e o limite do seu pescoço observa-se uma forma oval picotada 
(Fig. 6, n.º 6), enquanto que da extremidade distal do corno arranca uma figura serpentiforme (Fig. 6, n.º 
7).

À direita do último capríneo descrito observa-se a maior figura deste painel 2. Trata-se de um veado, 
macho, também definido pelos seus contornos e de hastes bem definidas, se bem que esquematizadas 
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(Fig. 6, n.º 8; Est. III. 2). Este cervídeo apresenta cerca de 28 cm de comprimento por 30 cm de altura 
máxima; apresenta cabeça subelíptica encimada por duas hastes dispostas em perspectiva torcida; o 
pescoço é longo e o corpo de forma sub-rectangular; observam-se duas patas por par dispostas em perfil 
torcido (traseiras) e semitorcido (dianteiras); ligeira inflexão na zona da nádega parece sugerir a cauda, 
que, a ser assim, se encontraria demasiado baixa. O corpo que descrevemos parece ter sido precedido por 
um outro de menores dimensões (ao qual pertenceria a cabeça, peito e pata anterior esquerda do animal 
que acabámos de descrever); este corpo mais antigo, para além das suas dimensões mais reduzidas, 
distinguir-se-ia pela existência de curta cauda linear e pela configuração em forma de arco de círculo do 
conjunto pata traseira direita / ventre / pata dianteira direita; dois sulcos rectos adossam-se ao ventre e 
dorso do corpo mais recente.

Além destes motivos outros conjuntos de picotados, por vezes formando sulcos, configuram outros 
motivos: um círculo interrompido pelo limite superior do painel, existente acima dos motivos 1 e 2 (Fig. 6, 
n.º 9), sulco horizontal com dobra na extremidade esquerda acima do motivo 4 (Fig. 6, n.º 10), oval acima 
deste último (Fig. 6, n.º 11) e par de arcos de círculo concêntrico à direita do anterior (Fig. 6, n.º 12); 
sobre o veado n.º 8 observa-se um par de sulcos picotados dispostos em ângulo, sendo o sulco esquerdo 
em forma de S deitado (Fig. 6, n.º 13); refira-se por fim possível zoomorfo orientado para a esquerda e 
de cabeça descaída, localizado entre o motivo 2 e o capríneo 3 (Fig. 6, n.º 14); a ser correcta a nossa 
interpretação apresentaria cabeça circular com dois cornos ou orelhas dispostos/as em perfil torcido 
e apontados/as para baixo; o corpo seria de forma subtrapezoidal, apresentando o animal apenas uma 
pata por par. O inventário a que procedemos até agora está longe de esgotar todas as picotagens que se 
observam no painel, encontrando-se outras mais que, de forma por vezes mais concentrada, por vezes 
mais dispersa, parecem sugerir “manchas” e outras formas básicas (tais como possível pequeno círculo à 
esquerda do veado n.º 8).

Para além das picotagens, registaram-se algumas linhas realizadas por incisão fina, entre o zoomorfo 
n.º 3 e o n.º 4, bem como infrapostas a este último (Fig. 6). Estas linhas configuram pares em posição 
angular, um possível motivo em ziguezague e conjuntos de linhas verticais em posição estreita e paralela. 
Não percebemos qualquer motivo figurativo inciso, embora seja uma possibilidade em aberto, dado que a 
erosão da superfície, associada às gravações picotadas posteriores, poderá ter apagado parte de alguns 
eventuais outros motivos incisos.

4.3. Painel 3

O painel 3 localiza-se parcialmente acima do painel 2, correspondendo à continuação da diáclase 
que conforma este último e sendo dele separado por fractura (Fig. 3). À semelhança do painel 3, possui 
uma forma sub-rectangular alongada, com cerca de 2,25 m de comprimento por cerca de 0,40 m de 
largura máxima e tem uma inclinação igualmente subvertical positiva.

Também com uma superfície acusando bastante desgaste, apresenta uma área central profusamente 
gravada com formas picotadas que se traduzem no geral em figuras de tendência circular ou ovalada 
(mesmo mais alongadas) combinadas entre si e associadas a outros traços mais lineares e a picotados/ 
manchas de picotados (Fig. 7; Est. IV. 1). Cremos, como já referimos, que terão sido estas combinações 
circulares e ovaladas que se terão em sede de RECAPE confundido com dois algarismos “8”, estando esta 
confusão na origem da sugestão da data gravada.

Para a direita da concentração principal observa-se ainda uma figura circular, picotada, com cerca 
de 5 cm de diâmetro, associada a duas linhas picotadas que dela partem no topo (Fig. 7).

Na zona mais à esquerda da área gravada, identifica-se uma forma de difícil interpretação mas que 
poderá corresponder a um zoomorfo orientado para a direita, com cerca de 17 cm de comprimento (Fig 
7; Est. IV. 2); a cabeça apresenta forma subtriangular, sendo o focinho definido por ressalto da superfície; 
acima dela parecem definir-se dois cornos dispostos em perfil semitorcido; a linha cérvico-dorsal/ nádega/ 
pata esquerda traseira corresponde a um arco de círculo praticamente paralelo a um outro que definiria 
mandíbula/ ventre/ pata direita traseira do animal; as patas dianteiras identificar-se-iam com os dois 
curtos sulcos rectos localizados imediatamente atrás da mandíbula, encontrando-se assim em perfil torcido;
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refira-se que a posição e aspecto geral do animal remetem para a figura 14 do painel anteriormente 
descrito.

Além destas figuras picotadas detectaram-se em posição infraposta um conjunto de traços incisos, 
que, se em algum momento constituíram algum motivo, não o conseguimos perceber actualmente, dada 
a densidade de picotados sobrepostos e também a má conservação da superfície.

4.4. Painel 4

Trata-se do painel da base do abrigo e define-se a partir do extremo mais a sudoeste deste sítio 
arqueológico, estendendo-se por toda a área sob a pala do abrigo, numa área de cerca de 9 m2 (cfr. Figs. 
2, 3, 4 e 8). Como referimos, este painel estava parcialmente coberto pelos sedimentos na base do abrigo, 
tendo só ficado a descoberto na totalidade após os trabalhos de escavação (May & Xavier, 2012).

Ao longo desta superfície identificam-se várias covinhas de tamanho médio (no geral entre 3 a 6 
cm de diâmetro), dispersas geralmente pela área gravada (Fig. 9), podendo formar pequenos grupos mais 
concentrados (particularmente na zona norte do painel).

A estes motivos associam-se picotados soltos ou formando pequenas manchas, bem como alguns 
traços lineares profundos, obtidos por abrasão e vulgarmente denominados como “garras ou unhadas do 
diabo” (Fig. 9; Est. V.1). Este último tipo de motivos ocorre na zona mais profunda do painel, espacialmente 
conectando-se com as covinhas. Aparecem-nos como um sulco isolado conectado com duas covinhas 
(entre os painéis 2 e 6 – cfr. Fig. 2), ou graficamente conectadas entre si, como no caso do grupo de cinco 
unhadas mais a norte (três dispostas em paralelo e equidistando cerca de 2,5 cm). O comprimento destes 
motivos ronda os 5-8cm.

 Fig. 8 — Perfil C do abrigo (confrontar com planta). Levantamento de Hugo Pires, com pequenas adaptações 
da autora, advindas da natureza da publicação.

4.5. Painel 5

Corresponde à diáclase que delimita o abrigo a sudoeste (cfr. Fig. 3). Possui 2,60 m de comprimento 
máximo por 0,9 m de altura máxima (cerca da extremidade esquerda) e 0,3 m de altura mínima (junto da 
extremidade direita) (Fig. 10).
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Trata-se de uma superfície algo regular com uma inclinação subvertical negativa, extremamente 
fissurada (sobretudo fissuras horizontais, próximas e paralelas entre si).

Neste painel ocorrem alguns motivos definidos por conjuntos de traços incisos: feixes de linhas 
paralelas (Est. V.2) e muito próximas entre si. Alguns destes grupos conectam-se entre si, dispondo-se 
em ângulo ou sobrepondo-se. Na área gravada mais à direita ocorrem ainda alguns picotados (Fig. 10). 
Dada a técnica de gravação empregue e o estado fissurado da superfície do painel, estas gravuras são de 
muito difícil observação.

Fig. 9 — Levantamento gráfico do painel 4.

Fig. 10 — Levantamento gráfico do painel 5.
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4.6 Painel 6

Trata-se de um painel horizontal localizado imediatamente a sul do painel 1, mesmo no fundo do 
abrigo e onde a fenda horizontal que morfologicamente o define praticamente não se abriu. Ou seja o 
espaço entre o tecto do abrigo e a superfície deste painel é exíguo e mal dá para que lá caiba uma pessoa 
deitada (cfr. Figs. 2 e 8; Est. VI.1). Este painel é por isso difícil de observar, tendo sido difícil de realizar 
o seu decalque (Fig. 11). O painel corresponde a laje desprendida do tecto, com cerca de 1,20 m de 
comprimento e 0,46 m de largura máxima.

Apresenta somente uma pequena covinha gravada, com cerca de 3 cm de diâmetro, alguns picotados 
soltos e uma pequena mancha circular de picotados com cerca de 2 cm de diâmetro (Fig. 11). Ocorre 
ainda uma outra pequena covinha na superfície a cerca de 15 cm desta mancha, mas que interpretamos 
como sendo de origem natural, ou seja, resultante de um lascamento e posterior erosão da superfície (à 
semelhança dos que naturalmente ocorrem também no painel 1).

Fig. 11 — Levantamento gráfico do painel 6.

4.7. Painel 7

Trata-se de um bloco de xisto solto, localizado no extremo norte e que corresponderá a antigo 
limite do tecto do abrigo (Fig. 2). Só terá ficado a descoberto, ou pelo menos limpo, após a realização 
da intervenção de diagnóstico. Possui uma forma subelíptica, com cerca de 1 m de eixo menor e 1,30 m 
de eixo maior. Apresenta na sua superfície duas pequenas covinhas com cerca de 2 cm de diâmetro e 
distando cerca de 8 cm entre si (Fig. 12; Est. VI.2).
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Fig. 12 — Levantamento gráfico do painel 7.

 Fig. 13 — Levantamento gráfico do painel 8.
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4.8 Painel 8

Corresponde a bloco desprendido do tecto localizado imediatamente a norte do painel 1 (cfr. Fig. 2). 
Trata-se de superfície rectangular, com cerca de 1,05 m de comprimento por 0,30 m de largura; estava 
totalmente coberta de sedimentos, tendo sido identificada apenas em contexto de escavação (May & 
xavier, 2012). Este painel está gravado com oito covinhas, com diâmetros entre os 2 e os 2,5 cm (três das 
covinhas); entre os 3 e os 4 cm (três covinhas); e entre os 5 e 6 cm (duas covinhas) (Fig. 13; Est. VII.1).

5. DISCUSSÃO

 O primeiro aspecto que vamos aqui discutir corresponde ao da cronologia das gravações que aqui 
temos; desde logo, os motivos cuja atribuição cronológica nos parece levantar menos problemas são os 
das figurações zoomórficas. De facto, os paralelos que temos para estes motivos permitem a sua inserção 
em tempos epipaleolíticos. Os primeiros desses paralelos encontramo-los no próprio vale do Sabor: as 
rochas do Cabeço do Aguilhão (BaPtista, 2004) e de Santo Antão da Barca (Figueiredo, 2013: 76). Estes 
motivos, que se caraterizam pelos seus corpos sub-rectangulares ou ovalados, podendo ou não encontrar-
-se preenchidos interiormente, dispõem de importantes paralelos no Vale do Côa e, sobretudo, no Vale do 
Tejo.

Relativamente aos primeiros citemos as rochas 4, 5, 33 e 36 da Canada do Inferno (BaPtista & goMes, 
1997: 269, 295, 297; BaPtista, 2009: 214) ou ainda a rocha 7 da Quinta da Barca (observável na exposição 
permanente do Museu do Côa, no painel referente à Pré-história recente).

Relativamente à arte do Tejo basta socorrer-nos de trabalho recente de Mário Varela Gomes sobre a 
arte paleolítica e epipaleolítica do Vale do Tejo para apontar alguns dos paralelos mais flagrantes: atente-
-se assim à sua figura 10, em particular o motivo L (goMes, 2007: 98) ou à cerva de F453 (goMes, 2007: 
101). Correspondem estes motivos a exemplos do seu estilo “estilizado-estático” que este autor data 
do Epipaleolítico (v. g. goMes, 1983: 278-279; 2007) embora por vezes pareça admitir uma cronologia 
neolítica para este período (1987: 32-33). Se tivermos em conta a proposta evolutiva de M. Baptista 
para a arte do Tejo, poderíamos enquadrar os nossos motivos na sua fase I (BaPtista et al., 1978: 108-
-109) e mais concretamente da sua subfase Ib, ou subnaturalista evoluída (BaPtista, 1981: 34), que o 
autor considera do “Neolítico (antigo?)” (BaPtista, 1981: 48). No entanto, como o próprio autor admite, o 
aparecimento da rocha paleolítica do Ocreza (BaPtista, 2001) poderá ajudar a recuar a cronologia desta 
fase I para o Epipaleolítico (2008: 211). A assunção de que quer as rochas do Côa quer as do Sabor a 
que nos temos vindo a referir são do Epipaleolítico sai reforçada se tivermos em conta que até ver só se 
encontram gravados capríneos e cervídeos, precisamente as duas espécies mais representadas durante o 
Epipaleolítico tagano (goMes, 2007: 113).

No Guadiana foi também defendida a existência de uma fase datável do Epipaleolítico (collado, 
2006), não se encontrando, no entanto, no conjunto dos animais que o autor dá exemplo (collado, 2006: 
290-292), qualquer paralelo claro para os nossos animais; não deixamos pois de enfatizar que a equipa 
portuguesa discorda da existência desta fase no Guadiana (BaPtista & santos, 2013: 244-246), admitindo 
apenas a hipótese de tal se verificar em alguns casos isolados como seria o caso do bovídeo subnaturalista 
da estação CXXV de Molino Manzánez (BaPtista & santos, 2013: 245).

Para uma cronologia antiga apontam também as figurações do nosso painel 5 que evocam os 
grafismos da Fase III (Magdalenense final) de gravação do Vale do Côa (santos, 2012: 46) que o autor 
citado compara com os motivos de estilo V que são referidos por Bueno e colaboradores no vale do 
Douro (Bueno, BalBín & alcolea, 2009); ainda no vale do Sabor foram identificados outros painéis com estas 
características: Pedra de Asma 7 (Figueiredo, 2013: 201-202) e Ponte do Sabor (margem direita) (Figueiredo, 
2013: 200); também no rio Erges foi identificado um abrigo onde se encontra um painel com um repertório 
figurativo semelhante — o abrigo da Foz do Ribeiro das Taliscas (Henriques et al., 2012: 296-300).

Da mesma forma, as unhadas existentes essencialmente sobre os painéis centrais, embora com uma 
pervivência bastante longa no tempo poderão remontar a tempos bastantes recuados, como referimos 
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em texto recente (sancHes & teixeira, 2013) no seguimento do que outros autores já tinham referido 
(goMes, 2002: 170). Em todo o caso, temos também associações destas gravuras a contextos calcolíticos, 
nomeadamente na escavação do sítio do Castanheiro do Vento (Vale, 2012). Consideramos contudo que 
o entendimento destes grafismos ao nível regional ainda não é satisfatório e urge realizar novos estudos 
(sancHes & teixeira, 2013).

Os círculos do painel 3 parecem indiciar à primeira vista, cronologias mais recentes, uma vez que a 
sua vulgarização na arte rupestre não parece iniciar-se antes do IV milénio com a arte megalítica (BaPtista & 
santos, 2013: 236-237), embora a sua ocorrência esteja atestada desde pelo menos o Paleolítico superior, 
correspondendo o círculo e a figura subcircular à chave IIa de Sauvet & Wlodarczik (1977).

Outro aspecto que se destaca no sítio quando o comparamos com os outros a que nos temos vindo 
a referir é o facto deste se encontrar sob abrigo; na verdade, em ambientes de cronologia pós-paleolítica 
é rara a presença de gravuras naturalistas sob abrigo, sendo um pouco mais frequente a de pinturas; 
como rara excepção no panorama português citemos o caso do abrigo da Tapada da Foz, também no rio 
Erges (Henriques et al., 2012: 301-305); aqui encontram-se em painéis verticais uma série de antropomorfos 
esquemáticos (de cronologia mais recente – III milénio eventualmente) enquanto que covinhas e manchas 
de picotado mais ou menos dispersas se distribuem por superfícies horizontais, aproximando-se, neste 
caso, do nosso abrigo. Como exemplo de abrigos sob os quais se encontram figurações naturalistas 
pintadas podemos oferecer o caso já clássico da Fraga d’Aia (Jorge, BaPtista & sancHes, 1988; Jorge et al., 
1988; Jorge, 1991) e o de Forno da Velha (Figueiredo & BaPtista, 2010), ambos datados pelos autores das 
respetivas publicações do Neolítico antigo e médio, respetivamente, mas onde as relações com uma arte 
rupestre mais antiga parece evidente.

A partir do que foi dito podemos levantar duas hipóteses: o abrigo foi gravado de uma só vez no 
Epipaleolítico; o abrigo foi alvo de uma primeira fase de gravação no Epipaleolítico (animais e incisões do 
painel 5) e de uma segunda ocorrida mais tarde (círculos, covinhas e unhadas?), mas nunca mais tarde que 
o III milénio. Dito isto, fica claro que, pelo menos os zoomorfos consideramo-los com alguma segurança 
de um momento indeterminado do Epipaleolítico, o que nos leva a um último aspecto que queríamos 
comentar: o da cronologia de alguns dos motivos zoomórficos da chamada arte do Noroeste.

No seu artigo de 2007, Mário Varela Gomes apresenta como paralelos alguns motivos de cervídeos 
gravados em rochas do Noroeste peninsular (2007: 110, fig. 13). A cronologia deste tipo de motivos é, no 
entanto, alvo de muita discussão, podendo ir, como se viu, do Epipaleolítico até ao I milénio a.C. (santos 
estevéz, 2012: 224), passando pelo III milénio (FáBregas, 2010). Sendo esta problemática apenas tangencial 
ao trabalho que aqui apresentamos, não nos alargaremos muito, mas não deixa de ser curioso que 
também na Galiza comecem a ser identificados sítios sob abrigo com painéis historiados com figurações 
animais (FáBregas & rodríguez, 2012), alguns destes com claras afinidades em particular com o grande 
cervídeo do nosso painel 2. Poderão estas afinidades, de tipo de sítio e de figurações, atestar alguma 
contemporaneidade, sendo sobretudo rara a ocorrência deste tipo de figurações sob abrigo?

Maio de 2014.
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7. ANEXO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E TRIDIMENSIONAL DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS, 
POR FOTOGRAMETRIA DIGITAL TERRESTRE

Hugo Pires**

Os levantamentos realizados no Abrigo de Parada tiveram por objectivo o registo e representação gráfica 
dos afloramentos rochosos, onde foram identificadas ocorrências de gravuras rupestres. A delimitação do local 
a levantar teve por base a unidade morfológica dos afloramentos em causa, ou seja, mais que um critério 
geológico. Foi tida em conta a geomorfologia do local onde se verificaram as ocorrências. Desta forma foram 
determinadas as seguintes classes: 

- Ocorrências em afloramentos isolados, onde se efectuou o levantamento integral do afloramento;
- Ocorrências em painéis sub-horizontais, onde o levantamento procurou registar os painéis até aos 

respectivos limites morfológicos delimitados por falhas ou fracturas, na maior parte dos casos correspondendo 
a descontinuidades altimétricas;

- Ocorrências em painéis subverticais, onde, para além dos limites morfológicos dos afloramentos, foi tida 
em conta a posição das gravuras em relação à unidade geomorfológica onde se inscrevem.

Os levantamentos foram efectuados através de fotogrametria terrestre digital, o que permitiu registar 
em simultâneo morfologia e textura cromática da superfície dos afloramentos. Este processo contou ainda 
com a utilização de um sistema de posicionamento global (GPS-GLONASS) diferencial para a determinação das 
coordenadas geodésicas dos locais levantados. Os procedimentos adoptados para cada um dos locais levantados 
foram os seguintes:

- Calibração fotogramétrica do equipamento fotográfico;
- Instalação de receptor-base GPS no marco geodésico mais próximo de cada local a levantar e cálculo de 

parâmetros locais de correcção de coordenadas para o sistema geodésico nacional referenciado ao Datum 73;
- Colocação de alvos fotogramétricos no perímetro das zonas a levantar;
- Levantamento de coordenadas geodésicas de pelo menos 4 alvos em cada local;
- Realização de cobertura fotográfica com câmara calibrada;
- Cálculo de coordenadas absolutas dos alvos para georreferenciação dos modelos fotogramétricos;
- Construção dos modelos fotogramétricos para cada um dos locais levantados;
- Cálculo de nuvens de pontos tridimensionais dos locais levantados com resolução aproximada de um 

centímetro, através de um algoritmo de “stereo-matching”;
- Triangulação das nuvens de pontos através do algoritmo ICP (Iterative Closest Point);
- Seccionamento dos modelos tridimensionais obtidos segundo um plano horizontal e dois planos verticais 

ortogonais para a criação de curvas de nível e secções verticais;
- Criação de ortofotografias digitais dos afloramentos segundo um plano de projecção vertical ou 

horizontal, consoante a posição das gravuras;
- Edição gráfica dos dados obtidos em ambiente CAD (Computer-aided Design);
- Integração da cartografia 1: 2000 fornecida pelo cliente e dos decalques dos painéis efectuado pela 

equipa de arqueologia, nos desenhos.

Os desenhos resultantes estão organizados por ocorrência e apresentam os seguintes elementos gráficos:
- Planta de localização da ocorrência na escala 1: 2000;
- Planta do afloramento na escala 1: 20 com altimetria representada através de pontos cotados e curvas 

de nível com equidistância de dez centímetros;
- Alçado do afloramento na escala 1: 20, nos casos em que as gravuras se apresentavam em posição sub-

vertical;

**  Superfície, Ld.ª
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- Ortofotomapa do afloramento em planta ou alçado (consoante a posição da gravura) na escala 1: 20;
- Cortes transversais e longitudinais do afloramento na escala 1: 20;
- Decalque do painel gravado na escala 1: 5.

A equipa técnica responsável pelo levantamento foi constituída por: Hugo Pires (Topógrafo), responsável 
pela coordenação, levantamento e construção de modelos fotogramétricos, sendo Ricardo Oliveira (Geógrafo), 
responsável pelo tratamento e edição de malhas tridimensionais.

A edição e revisão gráfica foi realizada por Guiomar Alves (Eng.ª Topógrafa) e David Mósca (Topógrafo). A 
Logística e apoio administrativo esteve a cargo de Laurinda Lima e Paulo Moreira.



O abrigo de Parada no seu contexto ribeirinho (vista para montante).
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1. Painel 1 — vista geral.

2. Painel 2 — sector esquerdo.

EST. II



1. Painel 2: capríneo n.º 5.

2. Painel 2 — veado n.º 8.

EST. III



1. Painel 3 — vista geral.

2. Painel 3: zoomorfo do sector esquerdo.

EST. IV



1. Painel 4 — detalhe.

2. Painel 5 — detalhe.
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1. Painel 6 — vista geral.

2. Painel 7 — vista geral.

EST. VI



1. Vista geral do painel 6.

2. Vista geral do painel 7.
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ROCK ESCARPMENTS AND ITS SCHEMATIC PAINTINGS IN PASSOS/STA COMBA MOUNTAIN 
(NORTHEAST OF PORTUGAL)
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Resumo
Este texto pretende apresentar o mais extenso conjunto de sítios com pintura rupestre pré-histórica pós-glaciar 
conhecido no território português, localizado na Serra de Passos/Sta Comba (Nordeste de Portugal). Foi ali 
identificado um alargado grupo no Regato das Bouças já na passagem da década de 1980 à de 1990, altura em 
que foi objecto de registo por decalque e de classificação como Imóvel de Interesse Público. Com o recomeço das 
prospecções pela presente equipa em 2010, muitos outros abrigos com pintura esquemática foram descobertos. 
Dada a necessidade científica da sua divulgação o presente artigo focará a distribuição e análise espacial e 
topográfica das superfícies pintadas e procederá à divulgação dos registos por decalque realizados nos anos de 
1990. Fará ainda a descrição sintética dos novos abrigos, que ilustra de modo fotográfico. Apresentará também 
uma visão de síntese deste conjunto de pinturas pré-históricas que, com propriedade, já poderemos denominar 
de “Batuecas portuguesas”. 

Palavras-chave: Pré-história recente, Escarpas com pintura rupestre, pintura de tradição esquemática, Oculados 
pintados 

Abstract
This paper will present the most extensive set of sites displaying post-glacier pre-historic rock paintings located 
in the Portuguese territory, specifically in the Serra de Passos/Sta Comba area of Northeastern Portugal. There, 
in Regato das Bouças during the passage of the 1980’s to the 1990’s, a wide group of sites had already been 
identified; they were recorded using decalcs over plastic and were classified as Public Interest Real Estate (a 
Portuguese Heritage classification). Since the beginning of archaeological survey by the current team in 2010, 
many other shelters displaying schematic painting were found. Given the scientific necessity of its divulgence the 
following article will focus on the distribution, spatial and topographic analysis of these painted surfaces as well 
as the divulgence of the recordings made by plastic decals during the 1990’s. It will present a brief description 
of the new shelters that will be shown here through photographs. It will also present a briefed general analyse of 
this set of prehistoric paintings that we can already name as the “Portuguese Batuecas”.

Keywords: Recent prehistory, escarpments displaying rock paintings, schematic tradition paintings, painted 
eye-idols
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0. PREÂMBULO

Este artigo tem um âmbito diferente da comunicação apresentada na MR II1. A razão da não publicação 
daquela comunicação, que incluía um programa de gestão e de visita, prende-se com a preservação de um 
património tão frágil como é a pintura rupestre. Assim, após reflexão e discussão entre a equipa e desta 
com a Tutela do Património Cultural2, optou-se pelo não estabelecimento de percursos que conduzissem 
o público em geral, de modo fácil, aos sítios com pintura das escarpas da Serra. Mesmo um complicado e 
dispendioso sistema de vigilância teria resultados incertos. Deste modo, o programa apresentado deixava 
de ter razão de ser na conjuntura actual.

Contudo, a obrigação científica da sua divulgação entre a comunidade científica e outro público 
interessado era uma prioridade, já que embora vários textos tenham feito a publicação parcial, tanto à 
escala nacional como internacional, nunca em nenhum se contemplou a totalidade do que era conhecido3. 
É a esta divulgação que o presente texto procura responder. Foi entregue em Julho de 2012 ao Ministério 
da Cultura, através da DRCN, um documento que contém a localização de todos o abrigos e painéis 
conhecidos até àquela data, acompanhado das respectivas coordenadas geográficas. Porém, pelos motivos 
aduzidos atrás, essas coordenadas não farão parte deste artigo. 

1. HISTÓRIA DAS PESQUISAS

Os abrigos com pintura esquemática da Serra de Passos/Sta Comba foram descobertos por um dos 
autores (MJS) em 1989, enquanto decorriam as escavações arqueológicas do abrigo do Buraco da Pala. 
Foi identificado o que é conhecido actualmente por Abrigo 2 do Regato das Bouças, situado na margem 
direita do ribeiro epónimo, no estradão de acesso ao Cruzeiro, e cujos sedimentos foram parcialmente 
“limpos” no decurso da abertura do mesmo (embora o abrigo mantenha ainda potencial sedimentar com 
indícios de estruturas de ocupação humana). O Sr. Agripino Franqueiro, de Passos, surpreendido por 
darmos valor a “tão pouca coisa”, levou-nos ao espectacular abrigo conhecido por “Casinhas de Nossa 
Senhora”, situado mais abaixo, na margem direita do Regato das Bouças. Este foi depois denominado de 
Abrigo n.º 3. Estas descobertas despoletaram a prospecção da área envolvente, que se fixou sobretudo 
na escarpa da margem direita do Regato, já que na margem esquerda uma potente vegetação arbustiva 
e arbórea (com muitas silvas e giestas), que os incêndios posteriores a 1990 foram reduzindo, impedia 
o acesso às rochas. Mesmo assim, foi aí descoberto, no extremo nordeste da escarpa, numa zona com 
pouca vegetação, o Abrigo n.º 1. Na margem direita foram então identificados os abrigos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8. Estes, em conjunto com o abrigo 1, foram propostos para classificação por um de nós (MJS) ao IPPAR, 
em 1990. Foram assim classificados como Imóvel de Interesse Público os abrigos do Regato das Bouças, 
em 1 de Junho de 1992 .

Em 1990 realizaram-se sondagens arqueológicas na encosta da margem esquerda, abaixo da 
escarpa quartzítica, e ainda sobre a plataforma que a encima. Permitiram identificar (i) os vestígios de 
um povoado sobre a plataforma contígua ao topo dessa escarpa, que denominámos de povoado da Mãe 
d’Água, e (ii) concluir que as cerâmicas e outros instrumentos, como percutores, que se espalhavam pela 
base da escarpa, indo até ao ribeiro das Bouças, provinham dos escorrimentos do povoado. Este estava 
praticamente destruído/desaparecido pela erosão pois somente uma sondagem revelou vestígios de uma 
camada de ocupação, com cerâmicas penteadas (sancHes, 1997, II: 271-272). Estas permitiram atribuir 
cronologicamente o povoado aos meados do III milénio (em torno a 2800-2500 AC), por comparação com 
o material cerâmico estratigrafado e datado do nível I do abrigo do Buraco da Pala. No mesmo ano de 

1  O título da comunicação apresentada foi: Programa de Estudo, Protecção, Gestão e Visita aos Monumentos Geo-arqueológicos 
e Paisagem da Serra de Passos/Sta. Comba - Mirandela/Valpaços/Murça: Trás-os-Montes – Portugal, e aos autores do presente texto 
somaram-se Manuel João Abrunhosa e Hugo Pires.

2  Agradecem-se os contributos do Dr. Paulo Amaral e do Dr. David Ferreira (DRCN).
3  Indicam-se as referências bibliográficas dos textos publicados sobre os Abrigos da Serra de Passos/Sta Comba: 

SancHes, 1990; 1997; 2002; 2006; SancHes et al, 1998; Figueiral & SancHes, 1998-99.
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1990 procedemos à realização de duas outras sondagens frente aos abrigos n.º 4 e 5, que não revelaram 
ocupação pré-histórica pois as datações absolutas apontaram uma ocupação do local na viragem da Era 
(Figueiral & sancHes, 1998-99, Fig. 2). Durante o ano de 1989 e 1990 procedemos ainda ao registo em 
plástico polivinilo da quase totalidade dos abrigos do Regato das Bouças4, tendo sido necessário montar 
um andaime em madeira para o registo do abrigo n.º 35.

 

Fig. 1 – Mapa da Serra de Passos/Sta Comba e sua localização no mapa da Península Ibérica. Indicam-se os 
abrigos do Núcleo/Escarpas do Regato das Bouças e do Núcleo/Escarpa do Buraco da Pala. RC1, 3 e 11 são 

os abrigos da Ribeira da Cabreira (ou Ribeira do Fojo); RP6 é o abrigo 6 da Ribeira da Pousada.

Map of Passos/ Sta Comba mountain and its location on the map of the Iberian Peninsula. We indicate the following 
rockshelters: Regato das Bouças Escarpment group and Buraco da Pala Escarpment group. RC1, 3 and 11 are the 

rockshelters of Ribeira da Cabreira (or Ribeira do Fojo); RP6 is the nº 6 rockshelter of Ribeira da Pousada.

4  Participaram neste levantamento Iva Botelho, Antónia Silva (alunas da FLUP) e Ermelinda Lima, estudante pré-universitária 
da aldeia de Abreiro. Este registo fez-se com o apoio financeiro do IPPC, e o apoio logístico da Câmara de Mirandela e do Sr. Agripino 
Franqueiro (de Passos), a quem devemos, efectivamente, a possibilidade de continuação dos trabalhos naquela Serra.  

5  Tal estrutura de madeira foi montada (e depois desmontada) pela Câmara Municipal de Mirandela.
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Uma limpeza das paredes do abrigo do Buraco da Pala (pejadas de graffiti a carvão e giz), em 1989, 
conduziu também à identificação e registo de dois painéis no abrigo (sancHes, 1997, I, Est. LXII.1 e LXII). A 
galeria do fundo não foi verificada por falta de meios técnicos, mas veio revelar um terceiro painel (painel 
3) na parede de topo da galeria do fundo do abrigo durante as prospecções desenvolvidas em 2012 por 
um dos autores (JCT).

Durante os anos de 1992 e 1993 uma prospecção alargada a outras áreas da Serra conduziu à 
localização de mais 3 abrigos na Ribeira da Cabreira (abrigos 1, 3 e 11 da Ribeira da Cabreira) e 1 abrigo na 
Ribeira da Pousada, de que também se fez registo. Em 2008, um dos autores deste texto (PRM), no âmbito 
da relocalização dos sítios arqueológicos do concelho de Mirandela6, descobriu um novo abrigo/painel na 
margem esquerda da escarpa do Regato das Bouças, numa área recentemente limpa de vegetação por um 
incêndio. É o abrigo n.º 10.

Entre 1990 e 2006 fizeram-se algumas publicações parcelares deste conjunto de abrigos7 e, como 
se disse acima, nunca se procedeu à publicação total pois o desaparecimento do painel 3 do abrigo 3 do 
Regato das Bouças (Est. XII), logo em 1990, fez-nos reflectir sobre os modos de divulgação e de exposição 
a que sujeitaríamos o conjunto dos abrigos. Contudo, a partir de Outubro de 2010, a equipa que assina 
este texto decidiu regressar à prospecção, ainda que pontual, tendo descoberto a totalidade dos abrigos/
painéis que agora se descrevem na Escarpa esquerda do Regato das Bouças (Fig. 2; Est. I), assim como à 
identificação dos abrigos/painéis da Escarpa da Pala (Fig. 10; Est. I). Naturalmente esta Escarpa da margem 
esquerda do Regato das Bouças necessita ainda de uma prospecção mais aturada, com meios técnicos 
de que não dispomos para subir em segurança às altas superfícies rochosas. Assim, os painéis localizados 
encontram-se quase todos até ao nível onde o olhar, em pé, pode vislumbra-los, ou em locais onde é fácil 
trepar e aí permanecer em segurança. O mesmo se passa com a Escarpa da Pala. Na verdade, são todas 
as formações rochosas da Serra que necessitam de uma prospecção sistemática8. Acrescente-se ainda 
que até ao presente foram descobertos vários abrigos com potencial sedimentar para a realização de 
um estudo integrado, tendo, alguns deles revelado materiais pré-históricos à superfície. O registo com 
outros meios técnicos, como por ex. com recurso a metodologias espectrais e de modelação 3D, deveria 
ser aplicado a todos os abrigos/painéis conhecidos pois a simples manipulação em adequado programa de 
computador de algumas das fotos dos abrigos antes registados por decalque, tem revelado mais motivos 
do que aqueles que se vêem a olho nu, incluindo sobreposições/repintagens9.

2. SERRA DE PASSOS / STA COMBA: DESCRIÇÃO SINTÉTICA GEOMORFOLÓGICA, TOPOGRÁFICA E 
CLIMÁTICA

A localização geográfica, a topografia e a geologia que determinam as características desta 
Serra quer no passado, quer no presente, tem de ser entendida na articulação íntima com o território 
envolvente, tanto no que respeita à ocupação humana stricto sensu (artefactos/grafismos e seus 
contextos arqueológicos deixados intencional ou casualmente pelo Homem), como a outros vestígios mais 
abrangentes relacionados também com essa permanência (desflorestações, cultivos, entalhamento de 
rochas que a posterior erosão acelerou, etc.) e que ali deixaram os seus arquivos. Estes são mais difíceis 
de perscrutar, embora com metodologias acertadas se possa prosseguir nessa investigação. É o que 
intentamos desenvolver nos próximos anos pois sem eles obteremos sempre um conhecimento muito 
parcelar da ocupação humana da Serra de Passos/Sta Comba, e particularmente da compreensão das 
motivações, práticas e contexto social e ideológico das comunidades pré-históricas que criaram e usaram 
as escarpas, abrigos e outros espaços da Serra como locais onde fixaram também imagens nas superfícies 
rochosas através sobretudo da pintura.

6 Projecto desenvolvido pela Câmara Municipal de Mirandela.
7 Ver nota 6.
8 Que deve ser realizada no Outono ou Primavera pois a humidade do ar influencia tanto a visualização como a 

fotografia.
9 Como é o caso do Abrigo 1 do R. das Bouças.
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Fig. 2 – Localização dos abrigos das Escarpas do Regato das Bouças.

Localization of the rockshelters of the Regato das Bouças Escarpment.  

A Serra de Passos/Sta Comba constitui uma espécie de “monte-ilha” sobre a parte oeste da bacia 
depressionária de Mirandela (Fig. 1). Integra-se no limite leste dos relevos que fazem a divisão entre Trás-
-os-Montes oriental e ocidental (taBorda, 1932; riBeiro, 1977), isto é, no extremo do cordão montanhoso 
constituído pelas serras da Padrela (1147 m), Falperra e Burneira. Tem uma altitude máxima de 1016 m no 
Pico de Sta Comba e de 940 m no topo da Escarpa da Pala (Fig. 1). É esta altitude, relativamente elevada, 
se comparada com a das terras circundantes, acrescida de uma definição assaz clara dos seus contornos 
físicos — que podem ser definidos pelas curvas de nível dos 500-600m —, que fazem dela um importante 
marco topográfico na fisiografia deste alargado território do Nordeste. O seu relevo é vigoroso porque é 
marcado pelos quartzitos (do Silúrico), embora na zona nordeste da serra se desenvolva uma formação 
de xistos com intercalação de quartzitos, cherts e lidites (riBeiro, 1974). As formações de quartzitos e de 
xistos quartzíticos desenham “assentadas” que a erosão regressiva transformou em escarpas que coroam 
várias topografias e que têm expressão maior ao longo dos vales dos ribeiros que descem da Serra. 
Destacam-se, no que diz respeito ao objectivo deste texto, as escarpas da Pala, do Regato das Bouças, da 
Ribeira da Pousada e ainda os relevos e escarpas/abrigos da Ribeira da Cabreira. 

Em termos altimétricos e climáticos, inscreve-se a serra em 3 patamares (Fig. 1). Até à altitude 
de 450-500 m, cota a partir da qual se desenvolvem os abrigos do Regato das Bouças e os da ribeira 
da Cabreira, regista-se um clima de Terra Quente sub-húmico seco, tal como na depressão de Mirandela, 
com reduzida pluviosidade (600-800 mm); acima esse patamar caminha-se paulatinamente para um clima 
sub-húmico (clima de transição para a Terra Fria de Planalto) que só se atinge completamente acima do 
700 m, com uma pluviosidade em torno a 1000-1200 mm. A maioria dos abrigos situa-se no clima de 
transição; contudo, a Escarpa da Pala e o abrigo 6 da Ribeira da Pousada estão numa área já considerada 
de Terra Fria (agroconsultores & coBa, 1991) (Fig. 1). A água corrente da serra, que se expressa em ribeiras, 
é radial relativamente ao topo e faz parte da rede terciária da bacia hidrográfica do Tua (através da rede 
secundária: rios Tuela e Rabaçal). A cobertura vegetal espontânea está de acordo com estes patamares 
altimétricos e climáticos, embora os fogos repetidos e as reflorestações recentes, que implicam grandes 
mobilizações de solo e mesmo o desmantelamento de rochas e abrigos, tenham alterado grandemente a 
imagem que as populações locais tinham da Serra até aos anos de 1950/60. Cabe referir a abundância de 
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água ao longo dos vários cursos de água, e o aparecimento de nascentes naturais mesmo em topografias 
insuspeitadas, tudo decorrente da natureza geológica da Serra. Embora actualmente esta seja usada para 
a exploração florestal e para o pastoreio de Primavera/Verão (ovinos e caprídeos), ou somente de Verão 
(caprídeos), registava-se nos anos de 1950 uma intensiva exploração agrícola de regadio das margens do 
Regato das Bouças e da Ribeira da Cabreira (com hortas e pomares), assim como de cultivos de sequeiro 
em topografias superiores, onde se semeavam cereais e leguminosas (lentilhas e tremoço). Represas, 
poços, canais, “levadas” e socalcos são alguns dos vestígios dessa exploração agrícola que o plantio 
florestal ainda não destruiu completamente. 

A tecnologia da sociedade contemporânea e o turismo também tem aqui expressão: torres de 
comunicações disputam o lugar altaneiro do cruzeiro no topo da Escarpa da Pala, e grupos de escalada 
fizeram desta escarpa lugar de acção e treino, incluindo linhas que passam a centímetros do painéis 
pintados, como é o caso do n.º 2 do Buraco da Pala10, tendo sido traçado recentemente nova escalada no 
tecto do abrigo n.º 2 do Regato das Bouças.

3. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ABRIGOS/ PAINÉIS

Referir-nos-emos, no percurso da descrição, a motivos pintados que organizámos em grupos 
morfológicos, indicados por números romanos e representados no quadro da Fig. 4. Este quadro não é 
exaustivo, mostrando, outrossim, os motivos mais correntes bem como as figuras antropomórficas.

3.1. As Escarpas do Regato das Bouças 

3.1.1. Escarpa da margem direita

Na escarpa da margem direita do Regato das Bouças encontram-se 7 abrigos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8 (Fig. 2). Vamos descrevê-los pela ordem pela qual se alinham ao longo do caminho de acesso a esta 
escarpa, na sua cota/altitude mais baixa.

Nos abrigos 6 e 7, que na assentada rochosa situada na parte mais baixa deste Regato precedem 
de imediato o abrigo n.º 5, não foram realizados registos por decalque. Das pinturas do 6 só temos 
notícias através da população local pois aqui o tecto “abateu” sob a acção de dinamite, deixando um 
caos de blocos de grande dimensão no solo; no tecto do 7 — uma comprida pala rasgada na horizontal 
— percepcionam-se 2 manchas de cor laranja muito claro, por entre uma espessa camada de líquenes. 
No abrigo/painel n.º 4, numa parede subvertical encimada por pequeno rebordo, por entre uma fina, 
mas resistente, camada de líquenes, parece insinuar-se, a negro, um antropomorfo montado sobre um 
quadrúpede. Contudo, quer a cor usada (que no contexto da serra seria, para já, uma excepção), quer 
a dificuldade de percepcionar os motivos, fazem-nos ser cautelosos quanto a esta identificação. Assim, 
tanto o Abrigo 7 como o 4 necessitariam de análises à composição dos “motivos pintados”, bem como ao 
uso de métodos de registo (fotografia multiespectral, por exemplo) que “ultrapassem” os líquenes para 
efectivamente nos certificarmos da sua veracidade.

O n.º 5 é um abrigo no sentido literal do termo: uma grande concavidade aberta na parte basal da 
alta parede rochosa. Tem cerca de 4 m de altura e define-se em planta como um ângulo quase recto. A 
erosão, e talvez a acção humana, criaram pequeníssimos painéis naturais, que sobressaem da parte mais 
recuada. Em 7 destes, situados entre 1 e 1,5 m de altura, foram identificados (após breve limpeza com 
água) e registados por decalque, motivos pintados esquemáticos de extrema simplicidade, cuja cor varia 
entre o vermelho vinhoso (muito esvaído) e o laranja ferruginoso (Est. V). Os painéis 1 a 4 alinham-se em 
sequência vertical e contêm sobretudo grupos de pontos subcirculares que, nalguns casos (p. 2) ganham a 
forma de dedadas (VII). Os painéis 7 e 5 exibem igualmente um agrupamento de pontos pintados, mas, no 
painel 6, apesar da má conservação, ainda se perscruta um motivo que é corrente neste grupo de abrigos 
e que consiste numa série de barras verticais encimadas (ou não) por uma horizontal e que por facilidade 
passaremos a denominar de barras, ou barras paralelas (I).

10 Ver, por ex.: http://spotsescalada.wordpress.com

http://spotsescalada.wordpress.com
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Fig. 3 – Perfil topográfico esquemático do abrigo 3 do Regato das Bouças.

The schematic topographic profile of Regato das Bouças rockshelter nº 3.
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O abrigo 3, Casinhas de Nossa Senhora, é o maior e mais espectacular de toda a Serra. Abre-se 
numa parede de rocha voltada a NE, aproximadamente a meia altura daquela de modo que para lhe aceder 
é necessário trepar pela rocha acima. Contudo, a existência de um patamar prévio facilita a subida (Est. II 
e Fig. 3). É deste patamar que se acede à fenda principal — Casinhas — e a outro patamar que fica frente 
a uma outra fenda, menos profunda, e localizada à direita da primeira — o abrigo Vermelho. Foi assim 
denominado por possuir paredes muito irregulares, nas quais sobressaem pequeníssimos painéis (similares 
aos do abrigo 5), todas manchadas de óxidos de ferro vermelhos11; destacadas manchas vermelhas e, 
ainda que em menor grau, negras de turmalina (?) emergem assim das fissuras e irregularidades da rocha. 
Contém 7 painéis com pinturas que nunca foram decalcadas pois o patamar não oferecia segurança e o 
andaime colocado para o registo do abrigo Casinhas não fora montado para lhe aceder (ainda não eram 
conhecidas as suas pinturas). O conjunto abrigo Casinhas/abrigo Vermelho, que denominamos de abrigo 
3, concentram a maioria dos motivos conhecidos até ao presente em toda a serra. Merecem assim uma 
atenção redobrada na sua descrição. 

O abrigo Casinhas — fenda rochosa rasgada na horizontal —, tem 2,5 m de largura por 3,5 m de 
profundidade e 1 m de altura no interior. Só permite que aí se permaneça deitado ou sentado (Fig. 3; Est. 
II). Rodeando a entrada desta fenda, encontram-se vários painéis, alguns dos quais não acessíveis sem 
andaime — painéis 1 e 2 —, situados do lado esquerdo da boca da entrada. Na continuidade desta parede 
rochosa para o lado esquerdo, e ainda sem acesso a não ser por andaime, temos os painéis 3 e 4. Mais 
abaixo, ao nível do patamar e ainda do lado esquerdo, os painéis 7, 8 e 1112. Na parte central, sob a base 
da fenda, encontram-se os painéis 5 e 6. Do lado direito, ao nível do patamar direito, temos o painel 10. 
Em síntese, rodeiam a fenda principal 10 painéis (Est. XI, XII, XIII e XIV).

No interior, a área iconografada, bem como o número de figuras é superior. Temos por um lado 
o tecto do abrigo, que denominamos de painel 9 e que contém pinturas desde a entrada até ao fundo. 
Devemos referir que o tecto é de dimensões maiores (em comprimento) que a base do abrigo, pelo que 
tem uma área próxima de 9 m2. A meio do abrigo existe uma coluna rochosa que é precedida de um friso, 
na continuidade do tecto — painel 9A (Est. VIII); do lado direito existe uma parede vertical de rocha que 
não atinge a entrada e a que foi atribuído o n.º 9B (Est. VIII). Entre esta parede e a “boca da entrada” 
abre-se uma fenda muito irregular, que se desenvolve em altura, pelo coração do maciço acima, onde cabe 
uma pessoa em pé. Ostenta 6 painéis — 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H e 9I — alguns dos quais situados sempre 
na penumbra (Est. IX a XI). Deste modo, e como se pode comprovar pelas imagens, a maioria dos motivos 
encontra-se no interior do maciço, nas suas duas fendas, com destaque para o tecto da fenda principal 
(Est. VI-VII). 

Por exiguidade de espaço não faremos a descrição painel a painel já que estes estão reproduzidos 
nas estampas deste texto. Cabe referir que toda a temática é geométrico-abstracta, destacando-se alguns 
motivos muito formalizados que são correntes na arte holocénica de tradição esquemática. Adiantamos 
desde logo que a enumeração, descrição e decalque dos motivos, não dá conta da riqueza iconográfica 
e cromática dos diferentes painéis e particularmente do tecto. Na realidade, um registo multiespectral, 
conjugado com vistas 3D, que mostrasse a relação dos motivos, suas cores, com as particularidades da 
rocha, com destaque para as fissuras, anfractuosidades e colorações naturais – que vão do negro ao 
vermelho, passando por vários tons de amarelo e laranja —, seria o modo representacionista que mais se 
aproximaria da peculiaridade e riqueza temática que fascina o olhar do observador do presente13.

11   Foi Paulo Lima que no âmbito da sua Dissertação de mestrado realizou análises XRF qualitativas e semi-quantitativas 
a manchas vermelhas do abrigo Casinhas, bem como aos dois esteliformes. Em ambos os casos, mas particularmente as 
manchas, revelaram elevadas quantidades de Fe (liMa, 2013).

12  Este pequeno painel só foi descoberto recentemente. Deste modo não foi decalcado. Por entre uma mancha de 
óxidos vermelhos, vislumbra-se um motivo formado por 3 barras verticais mais carregadas, de cor vermelho vinhoso, que 
parecem ter sido realizadas com o dedo após bem mergulhado em tinta.

13  Este levantamento multiespectral foi ensaiado, já em 2010, por Hugo Pires, Paulo Lima e Luis Bravo Pereira (Pires, 
liMa & Pereira 2011; liMa, 2013), embora o trabalho não tenha tido continuidade devido a factores alheios à nossa vontade e à 
da equipa. Porém, mesmo assim, obtiveram-se resultados muito positivos no que se refere à mais clara visualização de alguns 
motivos, e particularmente ao esteliforme direito e sua envolvente (liMa, 2013).
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Fig. 4 – Quadro dos motivos mais representativos dos abrigos da Serra de Passos.

Table of the most representative painted motifs in Passos mountain rockshelters.

Indicamos somente algumas das figuras desse conjunto esquemático, ilustradas pelos decalques 
(e identificadas no quadro da Fig. 4). Temos assim: I) barras paralelas simples; II) barras atravessadas 
longitudinalmente por um traço regular ou irregular; III) barras unidas por um traço perpendicular 
(“pentiformes”) ou por dois, nos extremos, formando, estes últimos, rectângulos mais ou menos regulares 
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de tipo “escaleriforme” e ao conjunto dos quais chamamos entre nós de “grelhador” dadas as variantes 
que apresentam sobretudo na fase I (ver mais abaixo) (Est. VI e VII); IV) figuras geométricas de tendência 
sub-rectangular, por vezes atravessadas verticalmente por uma ou mais linhas e, ainda, algumas vezes, 
encimadas por um ponto ou apêndice, constituindo o que parecem ser “idoliformes”, outras vezes 
terminam em ogiva ou em apêndice (outra variante do que se vulgarmente denomina de “idoliforme”); V) 
figuras em “favo de mel”, de ângulos internos arredondados (Est. VI e XII) ou angulosos (“reticulado de 
estrutura losângica”) (Est. XI); VI) grupos de linhas quebradas paralelas; VII) pontos pintados formando 
alinhamentos, figuras geométricas/rectângulos, ou somente agrupamentos; VIII) marcas dos 5 dedos da 
mão, estando esta flectida, e que denominamos de “marcas digitais de mão”, prolongadas por pontos (Est. 
VI); IX) arboriformes variados; X) antropomorfo em phi muito esquemático, roçando a total abstracção, 
que é uma figura muito formalizada constituída por desenho sub-rectangular ou oval, atravessado 
verticalmente e encimado por um ponto (por vezes, em vez de um segmento interior, possui 2 — Est. XI); 
XI) conjunto diverso de figuras geometrizantes de difícil descrição (normalmente só ocorrem uma vez); 
XII) esteliformes14.

No Abrigo Vermelho os painéis distribuem-se pela parte esquerda e central, entre 65 cm (painéis 
6 e 7) e 230 cm de altura (painéis 1 e 2). As cores variam entre o vermelho vinhoso (algo esvaído) e o 
vermelho vivo ou alaranjado (por vezes laranja ferruginoso), sendo os motivos (normalmente 1 por painel) 
todos geométrico-abstractos. Por comparação com o Abrigo Casinhas, e seguindo o quadro de motivos, 
temos representados os seguintes: I, III e VIII (embora este abrigo necessite, como se disse, de um registo 
de pormenor).

A particularidade do abrigo Casinhas (considerando todos os seus painéis) é que este é, até ao 
presente, o único que apresenta algumas sobreposições e motivos repintados/retocados parcialmente — 
painéis interiores 9 a 9I e painel 5, no exterior15. Se articuladas aquelas sobreposições com (i) a relação 
cromática dos motivos, (ii) (com) o seu grau de formalização, e ainda (iii) com a distribuição espacial interna, 
conseguimos vislumbrar uma grosseira estratigrafia figurativa. Assim, à estratigrafia, no sentido literal do 
termo, que incide nas sobreposições, juntamos a estratigrafia horizontal que articula a distribuição dos 
diferentes motivos com as suas cores e seu grau de formalização.

As sobreposições, em fraquíssimo número, dizem sempre respeito a motivos de coloração amarelo 
claro que são sobrepostos por outros de cor vermelho vinhoso (3 casos). Em todos os casos os motivos de 
cor amarelo claro já se veriam mal, ou estariam semi apagados quando outros motivos se lhe sobrepuseram. 
Assim acontece: a) no painel exterior n.º 5 onde uma figura rectangular de tipo “escaleriforme” (III) 
e de cor vermelho vinhoso se sobrepõe a um motivo que lhe era similar (Est. XII); no painel 9I, onde 
outra figura de tipo “escaleriforme”, ou rectângulo segmentado interiormente de cor amarelo claro (III), 
é sobreposto por um finíssimo, cuidado, e bem conservado, motivo reticulado de estrutura losângica/
favo de mel de cor vermelho vinhoso (V) — cujo tamanho natural é de 4x3 cm —, e ao lado do qual foi 
desenhado um pequeníssimo rectângulo segmentado — III —, da mesma cor (este tem traço tão fino que 
não ultrapassa 1/1,5 mm — Est. XI); c) na parte mais recuada do tecto — painel 9 — um motivo do grupo 
III, foi primeiramente retocado a cor laranja ferruginoso e posteriormente sobreposto por alguns pontos 
— VII — e por um motivo em phi — X —, sendo estes últimos motivos de cor vermelho vinhoso (Est. VI). 
Noutros casos deste painel 9, alguns motivos de cor amarela parecem ter sido retocados parcialmente (e 
num caso, totalmente) com cor laranja ferruginoso (Est. VI-VII).

Tal como apontámos em anteriores publicações (sancHes, 1997; 2002; 2006), a estratigrafia figurativa 
atende também à distribuição dos motivos no espaço disponível no abrigo 3, particularmente nos painéis 
9, 9A, 9B, 9G, 9H e 5. A sua organização em “fases” é quase metodológica pois, como veremos, a ausência 
de composições estruturadas e o modo como terão sido criados os painéis não admitem o conceito de 
fase stricto sensu. Distinguimos mesmo assim dois momentos ou “fases”: I e II. Num primeiro momento, ou 
na mais antiga “fase” de gravação — fase I a/b  — criam-se motivos dominantemente de cor amarelo-clara 

14  Os restantes motivos só ocorrem no abrigo 2 e nos restantes abrigos da Serra, sendo descritos na altura própria.
15  Algumas manchas dos abrigos 11 e 1 da Escarpa da margem esquerda do Regato das Bouças também nos parecem 

repintados, como referiremos adiante. Contudo, até ao momento só no abrigo 3 pudemos realizar esta análise fina.
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ou amarela alaranjada. Em certas zonas, como nos painéis 9C e 9D, o amarelo claro pode corresponder à 
deterioração da cor amarela alaranjada. Na “fase” Ic pontuam motivos de cor amarelo ferruginoso e são 
feitos retoques com cor laranja em motivos de cores claras (dentro do amarelo), e que já então estariam 
delidos (podendo pertencer a Ia/b). A título de exemplo, nesta fase incluímos os esteliformes e alguns 
arboriformes (embora na fase I a/b também apareçam arboriformes menos formalizados). A “fase” II seria 
marcada pelos motivos claramente de cor vermelho vinhoso. Como se disse acima, a divisão mais clara 
nota-se na tipologia e cor (existe uma associação formal com a cor) que distingue as fases I e II, embora 
tal faseamento possa não corresponder a um momento preciso. Na realidade, o que é de destacar neste 
abrigo é que à parte as sobreposições referidas, parece ter havido o cuidado de não anular os motivos 
pré-existentes, distribuindo-se os motivos — que cremos terem sido realizados ao longo de um tempo 
assaz alargado — pelo espaço disponível, e obedecendo a critérios organizativos que nos não é possível 
vislumbrar. Neste contexto, as sobreposições parecem dizer respeito a áreas cujos motivos já se veriam 
mal. Cremos assim que o conjunto pictórico resultará da acumulação de motivos ao longo do tempo, ou 
seja, dum somatório contínuo, pontuado pelo respeito pelos motivos pré-existentes, e onde somente 
conseguimos distinguir que os motivos da fase I se distribuem por todas as áreas interiores do abrigo 
e pelos painéis 3, 5 e 6 do exterior; e que os motivos da fase II ocupam dominantemente zonas bem 
iluminadas pela luz exterior, com destaque para os painéis exteriores e ainda para o abrigo Vermelho 
(pouco profundo e bem iluminado). Do ponto de vista tipológico poderemos dizer que à excepção da 
figura que consideramos em phi grego (motivo X), que está ausente na fase anterior, quase todos as 
restantes aparecem indiferentemente em ambas as fases16. Porém, na fase II são muito mais pobres na 
sua diversidade e mais formalizadas, mais repetitivas, particularmente as barras — I — pentiformes/ 
escaleriformes — III —, e alguns arboriformes.

O abrigo 8 situa-se na base protegida de um pequeno afloramento, de entre muitos que se distribuem 
pelo topo da Escarpa, sendo sobranceiro ao Abrigo 3 (Casinhas e A. Vermelho). Possui 2 painéis pintados 
de vermelho vinhoso (Est. XIV). O maior, — nº 2 —, ocupa uma parede vertical, quase ao nível do solo, 
e está quase todo protegido pela pala. No rebordo da pala, e sobre o anterior, numa pequena superfície 
já desprotegida, está o painel 1, que contém um único motivo em forma de barra (I), muito delida pela 
intempérie (Fig. 5). 

O painel 2 merece destaque pois além dos dois arboriformes com “ar” antropomórfico, associa 
um escaleriforme a um rectângulo, tudo preenchido de tinta vermelha (tom vinhoso). A parte direita do 
painel está bastante apagada pela erosão e pelos líquenes. Porém, verificamos que a pequena limpeza de 
líquenes que ali fizemos para poder ver as figuras, revelou-se fatal. No presente, estas figuras estão muito 
mais deterioradas que inicialmente. Por este motivo, desaconselhamos a limpeza de líquenes em figuras 
pintadas, já que esse gesto vai acelerar a sua destruição. Associamos este abrigo à fase II devido ao tipo 
de motivos, cor e sua formalização.  

O abrigo 2 do Regato das Bouças é o primeiro abrigo da assentada de afloramentos da margem 
direita que, mais abaixo, se desenham em escarpa, e onde se localizam os abrigos até agora descritos. 
Contudo, dado o percurso do Regato e a configuração das escarpas, ocupa uma posição geograficamente 
“central” entre a Escarpa da margem direita e a da margem esquerda (Fig. 1 e 2). Tal como o abrigo 
5, é um abrigo no sentido literal do termo, mas foi, como se disse atrás, bastante danificado na sua 
componente sedimentar aquando da abertura da estrada florestal que dá acesso ao topo da serra de 
Passos. O abrigo apresenta uma morfologia sub-rectangular com cerca de 8,5 m de profundidade máxima 
e aproximadamente 10,5 m de altura na entrada. Antes da destruição teria cerca de 4,5 m na entrada 
(Fig. 6). O tecto é horizontal e quase em ângulo recto em relação às paredes oeste e sul. Do lado este a 
parede do abrigo é formada por blocos irregulares e por sedimentos que ali se acumularam. Na parte mais 
recuada, parede sul, definem-se 2 pequenas mas alargadas superfícies relativamente planas e verticais, 
uma sobranceira à outra. No rebordo esquerdo da superior (que está enegrecida pelo fumo), e numa 

16 Empregamos a palavra “quase”, pois na verdade há alguns motivos do grupo XI (que figuram como casos únicos 
tanto neste abrigo como em toda a Serra), que podem ou não associar-se a ambas a fases. 
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superfície subtriangular, desenha-se o painel 117. Abaixo deste, ao nível do solo primitivo, temos o painel 
3. O painel 2 localiza-se na parede oeste, fora do alcance directo do olhar, mas antes da destruição estaria 
à altura de uma pessoa de estatura baixa (cerca de 1,60 m).

Fig. 5 – Perfil e planta esquemática do Abrigo 8 do Regato das Bouças.

Topographic profile and schematic plan of Regato das Bouças rockshelter nº 8.

17 Nesta área sul e no extremo esquerdo da parede do fundo, abre-se uma “câmara”, muito baixa, com potencial 
arqueológico pois tem sedimentos e uma estrutura de tipo “caixa” que conviria escavar. Esta câmara não tem pinturas.
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Fig. 6 – Planta esquemática do abrigo 2 do Regato das Bouças. Perfis 1 e 2 do mesmo abrigo.

Schematic plan of Regato das Bouças rockshelter nº 2. Topographic profiles numbers 1 and 2 of the same shelter.
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Nos seus 3 painéis este abrigo apresenta figuras antropomórficas que tipologicamente se não 
repetem em nenhum outro abrigo desta Serra e que definem o grupo de motivos XV: antropomorfos 
semi-esquemáticos e esquemáticos (Fig. 4). No painel 1, de cor vermelho vivo, alinham-se 3 pequenas 
figuras humanas semi-esquemáticas, estilisticamente diferentes entre si, situando-se ainda acima do 
painel um traço recto (Est. IV). A figura antropomorfa da direita tem o corpo sub-rectangular alongado, 
similar a figuras de arte megalítica e particularmente à figura “pele esticada de animal”, aqui em tamanho 
pequeno. Liga-se a uma barra vertical que pode ser um instrumento (bastão?)18. A segunda figura tem 
também o corpo sub-rectangular, alongado, um apêndice na cabeça, os braços em arco e a parte inferior 
terminada em 3 apêndices unidos por uma barra; a terceira, muito delida, parece ter sido similar a esta 
última que descrevemos. No painel 2, também de cor vermelho vivo, encontramos um agrupamento de 
3 figuras antropomórficas esquemáticas (ou, por certo, de 4), tendo à direita uma barra. Tem corpo 
reduzido a simples traço, braços em arco e parte inferior com 3 apêndices, simulando, talvez, as pernas 
e o sexo masculino (?) mais comprido que aquelas. No painel 3, agora já todo em cor vermelho vinhoso, 
encontra-se na sua parte mais baixa uma figura antropomorfa de corpo rectangular, braços em arco, sendo 
inferiormente provida de uma espécie de “saia” que não é mais do que um motivo pentiforme; e a este 
seguem-se alguns traços horizontais. Original é também a cabeça, sub-rectangular e encimada por dois 
apêndices, similares a um penacho. No conjunto, esta figura lembra também antropomorfos megalíticos, 
sendo de acentuar que a cabeça encimada por apêndices parece se assemelha grandemente ao idoliforme 
sub-rectangular da laje de cabeceira do dólmen de Antelas (Oliveira de Frades)19. Acima desta figura existe 
uma grande mancha da mesma cor, muito deteriorada. Pode ter sido um motivo formalizado pois na parte 
superior simula um motivo oculado, de tipo “máscara”/face.

3.1.2. Escarpa da margem esquerda

Os abrigos/painéis são apresentados, na ordem inversa dos anteriores, como se caminhasse de 
sudeste para nordeste, portanto na direcção da corrente do Regato das Bouças (Fig. 2; Est. I). Esta 
alongada e alta escarpa, no topo da qual teria existido um possível povoado, denominado de Mãe d’Água, 
ainda é mal conhecida. Só encontramos aí um abrigo no sentido literal do termo: abrigo 1. Os restantes 
consistem em painéis verticais protegidos por pequenas palas ou saliências horizontais, e por pequenos 
nichos ou divertículos que se adentram na parede rochosa. 

O abrigo/painel 11 do Regato das Bouças consiste num grande painel vertical voltado aproximadamente 
a sudoeste, de contorno sub-rectangular, com 1,30 m de largura e cerca de 1,20 m de altura (Est. I), mas a 
sua base ainda dista do solo aprox. 90 cm. Conserva pelo menos 18 figuras, todas pintadas em vermelho 
vinhoso20. Denominamo-lo de painel das figuras oculadas pois a maioria dos motivos parecem ser “oculados” 
(Est. II): motivos XIII e XIV. Apresenta, no topo superior, na parte mais larga, uma composição formada por 
alinhamentos horizontais de motivos21, alguns dos quais manchados e outros bastante “apagados” pois 
quando lhe cortam a vegetação que tem na sua frente, ou quando esta arde, fica plenamente exposto 
à luz solar directa. Alinhamento superior esquerdo (Est. 2 e Figs  7 e 8): 1) grande face oculada de tipo 
“máscara”22 (de olhos simples); 2) restos da parte supraciliar de outra “máscara”; 3) mancha de contorno 
subcircular; 5) figura oculada, com olhos radiados, de corpo inteiro e braços em arboriforme horizontal, 
com corpo e pés reduzidos a um traço vertical; 6) figura oculada, com olhos simples, de corpo inteiro 
e braços em arboriforme horizontal, provida de corpo e de duas pernas (terminadas por 4 apêndices-
-dedos?), em atitude “dinâmica”. Em plano um pouco inferior e desenvolvendo-se para a direita, dá-se 

18 As figuras deste painel encontram-se actualmente bem mais apagadas do que em 1989, quando as decalcamos. O 
hábito de humedecer as pinturas para obter melhores fotos, é corrente, mesmo entre investigadores, mas é tremendamente 
destrutivo. Assim, o nosso registo já dá conta de uma realidade pictórica que existia em 1989-90. 

19  Referimo-nos ao decalque realizado por Domingos Cruz e Fernando Barbosa, sendo que o primeiro nos permitiu a 
sua publicação. Ver, por ex., cruz, 1995; 2001 e sancHes, 2012: Fig. 9.

20  Dado o atraso desta publicação, este painel foi publicado, de modo parcial, em sancHes, 2016: Fig. 2.
21  Numa faixa de cerca de 40 cm de altura.
22  Os motivos representados no quadro da Fig. 4 com a identificação XIII e XIV foram decalcados de fotos dos painéis 

11 e 15 A. 
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novo alinhamento de figuras que atingem a extremidade do painel desse lado; 8) figura oculada de corpo 
inteiro, bastante complexa pois parece ter sido repintada; de olhos simples, possui arboriforme transversal 
(sob o qual se encontram marcas de tatuagem facial), corpo vertical, pernas em V invertido, terminados 
por 4 ou 5 dedos (pés?); atravessando o corpo, tem barra de traços verticais, prolongados para cada 
lado por um apêndice (braços?) dos quais saem 4 ou 5 traços (dedos da mão?); 9, 10 e 11) grupo de 3 
figuras oculadas muito similares entre si, de corpo inteiro, olhos simples, onde uma barra horizontal, em 
“pente” virado para cima, parece ocupar o lugar dos braços; variam, contudo na terminação inferior. A da 
esquerda (n.º 9) tem o corpo terminado em oval na qual entrelaça uma linha serpentiforme formando V 
invertido, mas que se prolonga, simulando serpente, para a direita (figura feminina?); a do centro (n.º 10) 
tem o corpo somente terminado em V invertido, embora coberto parcialmente por uma mancha (motivo 
12) que se prolonga para baixo [é este “par” de figuras oculadas que se representa no quadro da Fig.4 
embora no quadro não seja representado o serpentiforme por não ter sido ainda identificado]23; a da 
direita (n.º 11) está bastante apagada do lado esquerdo, onde “corpo e pernas” se reduzem a um traço 
único, vertical tal como as da figura n.º 5. Ocupando ainda esta parte mais larga do painel, encontra-se 
novo alinhamento com algumas figuras. Da esquerda para a direita temos: 4) mancha subcircular (eventual 
face oculada intencionalmente apagada por repintagem); 7) figura oculada, de olhos simples, de corpo 
inteiro similar à n.º 6 mas sem apêndices/dedos nos pés; tem uma “atitude” extremamente dinâmica, 
quase dançante; 13) grande mancha de contornos irregulares. Mais abaixo, seguem-se novamente dois 
alinhamentos horizontais (ou talvez mais), com pelo menos 4 figuras/manchas muito apagadas. As duas 
da extremidade inferior podem ser figuras oculadas de corpo inteiro. Entre os alinhamentos da parte 
superior existem ainda 2 manchas indistintas. Em síntese, de entre os 18 motivos, 7 [ou talvez 9], são 
figuras oculadas de corpo inteiro (XIV), a que se somam 2 faces oculadas (XIII); 7 são manchas da mesma 
cor (vermelho de tendência escura/vinhosa), sendo que duas destas últimas parecem ser igualmente faces 
oculadas/”máscaras”, posteriormente borratadas/apagadas intencionalmente com tinta da mesma cor.

Fig. 7 – Abrigo 11 do Regato das Bouças (Foto Luis Bravo Pereira)

Rockshelter 11 of Regato das Bouças

23  Os motivos XIII, XIV e XVI do quadro da Fig. 4 correspondem a desenho sobre fotografia e não a decalque directo, 
como acontece com os restantes. 
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Devemos desde logo chamar a atenção para o facto de nenhuma das figuras oculadas ser exactamente 
igual à outra, personificando como que entidades distintas entre si. Elas distinguem-se formalmente e em 
primeiro lugar pelas extremidades inferiores (pernas e pés com ou sem dedos), em segundo pelos olhos, 
radiados ou não, e em terceiro pela presença de braços com mãos (um caso). O dinamismo de algumas 
figuras também as distingue (n.º 6 e 7), mas todas têm arcada supraciliar & tatuagem facial dupla e uma 
espécie de  “pente” ou ancinho horizontal, de dentes votados para cima.

Fig. 8 – Figuras oculadas e outras do abrigo 11 do Regato das Bouças (ver Fig. 7) . O motivo n.º 5 está 
repetido. (Foto Luis Bravo Pereira)

Composition of “oculados” idol-like figures of rockshelter 11 of Regato das Bouças (see Fig. 7). Motif 5 is repeated. 

O abrigo/painel 12 situa-se a cerca de 5 metros para nascente do abrigo 11 mas já na face leste da 
escarpa. Tem manchas e uma figura esquemática a vermelho vinhoso, de tipo pentiforme (III). Ocupa um 
pano de rocha ainda voltado a sudoeste (Est. I).

O abrigo/painel 13 localiza-se a escassos metros do 12 imediatamente antes de a escarpa desenhar 
uma enorme reentrância angulosa no maciço (tudo a descoberto). É um painel com manchas de cor 
vermelho vinhoso, difíceis de discernir uma vez que todo o painel se encontra enegrecido de fuligem 
e lascado possivelmente, e em grande parte, por acção de calor. Não tendo a certeza absoluta de que 
se trate de pinturas, verificamos que algumas destas manchas tem contornos escassamente definidos; 
esperamos que um dia novos métodos de registo, nomeadamente multiespectral, nos ajudem a perceber 
com mais segurança se se trata ou não de restos de pinturas intencionais. No solo jaz uma laje sub- 
-rectangular com vestígios de acção antrópica (lascamento, polimento). 
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O abrigo/painel 14 tem uma mancha pintada a vermelho vinhoso, mal conservada.
O abrigo 15 tem uma configuração muito peculiar, sendo composto por duas áreas com pinturas: A e 

B (Est. I e III). Com efeito, aqui a escarpa desenha, a mais de 2 metros de altura do solo, uma reentrância/
abrigo, com pequenas superfícies verticais (que definem entre si ângulos muito agudos) e na base dos 
quais se desenvolve uma estreita plataforma à qual só se acede trepando pela superfície vertical que 
integra o painel 15B. É assim de difícil acesso. Uma vez na plataforma podemos nela permanecer de pé, 
embora a observação das figuras se faça melhor numa posição mais baixada, ou mesmo quase deitada. 

Contêm, em duas superfícies quase contínuas e algo voltadas uma para a outra, um par de faces 
oculadas/máscaras, que figuram ambas como motivo XIII no quadro da Fig. 4 (Est. III). Na figura da direita 
os “olhos” são grandes esteliformes, acompanhados da tatuagem facial dupla; entre estes e acima deles, 
desenha-se o arco supaciliar e nariz, e mais acima, mas ainda integrando, no nosso entender, a mesma 
figura/”máscara”, associa-se-lhe um “pentiforme” virado para cima; abaixo, dois outros “pentiformes” 
virados um para o outro, parecem simular uma boca. Esta “máscara” é pintada em vermelho vinhosos 
sobre fundo quartzítico acastanhado. A figura da esquerda é formalmente semelhante à anterior, mas 
mais complexa e destaca-se de forma mais evidente pois aqui o fundo é constituído por uma superfície 
quartzítica esbranquiçada. Concatenada na “máscara” parece ser simulado o corpo (no prolongamento do 
nariz) pois abaixo da tatuagem facial são desenhados braços terminados por mãos com 4 dedos num caso, 
e indistinto no outro (sancHes, 2016: Fig. 3 - 1 e 2).  Porém, dado que são figuras muito formalizadas, 
optamos por as considerar como um par de faces/máscaras, sendo talvez de remeter as suas semelhanças 
e diferenças para a complementaridade e oposição de sentido que deterão nesta parte mais alta do 
abrigo, local onde parecem tutelar quer o painel imediatamente inferior (15B), quer o vale das Bouças e 
bacia de Mirandela, área baixa que daqui já se avista.

O 15B é assim um grande painel vertical, sub-rectangular, situado abaixo da plataforma, e 
protegido por uma pequena saliência rochosa (pala) (Est. III).Volta-se também a nascente e é atravessado 
verticalmente por uma fissura. Fora da zona protegida, as figuras, todas em vermelho vinhoso, estão delidas 
e “borratadas” (natural e talvez intencionalmente). Apresenta uma variedade e complexidade de figuras 
antropomórficas oculadas de variada configuração (mais de duas dezenas, contando figuras identificáveis 
e manchas). Contém, além das figuras oculadas (que representam a maioria) antropomorfos de braços 
erguidos, ou descaídos, com penachos (similares aos motivos XVI), uma figura em T/antropomorfo e 
outra em Y. Dado que todas as faces oculadas, sempre com tatuagem facial, parecem ser prolongadas 
inferiormente por desenhos mais simples ou mais complexos (sejam traços verticais, franjados, braços 
com mãos e dedos, ou outros), mas onde a desproporção entre o possível corpo e a face são notórios, 
assumimos que se trata simplesmente de figuras oculadas complexas pois o seu design não permite, 
como no abrigo 11, a distinção clara entre “máscara” e figura de corpo inteiro. Em síntese, contabilizam-
-se aí pelo menos 10 figuras antropomórficas oculadas (uma das quais parece repintada por forma a ser 
“apagada”), 5 figuras antropomóficas, além de 5 alargadas manchas de cor vermelho vinhoso, e outras 5 
manchas residuais de motivos apagados, totalizando assim cerca de 25 unidades gráficas (Fig. 15).    

Este complexo painel é apresentado de modo ainda parcelar (sem registo de conjunto), sendo de 
frisar desde logo que todas as figuras oculadas são extremamente elaboradas mas distintas umas das 
outras, repetindo-se os olhos, sempre radiados (círculos radiados), as arcadas supraciliares e as tatuagens 
faciais formadas por arco duplo. Também os braços, terminados em mãos com dedos são frequentes. 
Pelo que nos é dado observar, e apesar de apresentarem semelhanças entre si, também estas figuras 
se distinguem claramente umas das outras, fazendo supor que se trata de entidades distintas entre 
si tal como no painel 11. Acresce, contudo, que este painel integra uma maior diversidade de figuras 
antropomórficas que o 11. Assim, este painel  15 A e B parece, a vários títulos, mais elaborado que o 11, 
tendo exigido, assim o supomos, um trabalho mais especializado tanto do ponto de vista técnico/formal, 
como mitográfico. 
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Fig. 9 – Figuras oculadas do painel 15 A do Regato das Bouças (n.º 1 e 2) e 15 B (n.º 3, 4, 5, 6, 7). 

(Foto Luis Bravo Pereira)

“Oculados” idol-like figures of rockshelter 15 A of Regato das Bouças (nº 1 and 2) and 15 B ( nº 3,4,5,6,7). 
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Na mesma assentada quartzítica quando, após uma extensa retracção, a escarpa “avança de novo” 
de modo paralelo ao ribeiro, vamos encontrar uma concentração de novos painéis. Nas diversas superfícies 
que rodeiam um abrigo/fenda rochosa alargada, espalham-se várias figuras geométrico-abstractas delidas 
(cor vermelho esvaído/alaranjado, talvez devido à exposição), que denominámos de abrigo/painel16 do 
Regato das Bouças. Destacam-se aí barras (I) e sobretudo pentiformes (III) entre manchas vermelhas 
variadas a necessitar melhor leitura (Est. I).

O abrigo 17 do Regato das Bouças (um grande painel sub-rectangular, vertical) situa-se na superfície 
contígua à “parede” anterior mas a 4 metros do solo actual, sob uma pala. O painel é precedido de um 
patamar rochoso (onde podem permanecer sentadas 2 ou 3 pessoas), a que se acede trepando com 
dificuldade pelos ressaltos da escarpa. Contém várias figuras esquemáticas complexas de cor vermelha, 
muito delidas, configurando-se também como um painel “irrepetível”, à semelhança do 11, 15A e B e do 
abrigo 2. Destaca-se um “par” de 2 figuras de carácter antropomórfico, dentro de um estilo esquemático 
que entra já no abstracto. É o par que figura como XVI no quadro da Fig. 4. 

O abrigo/painel 10 do Regato das Bouças está situado a cerca de 10 metros para nascente do abrigo/
painel 17, na continuidade da mesma parede rochosa (e atrás da coluna rochosa). O painel encontra-se a 
cerca de 2 metros do nível actual do solo, que é facilmente acessível por um degrau natural de rocha. Os 
motivos, de cor vermelho vinhoso e bem conservados, ocupam um pano de rocha vertical, com algumas 
rugosidades, fissuras e líquenes. Tem cinco motivos pintados a vermelho vinhoso. 3 motivos consistem em 
barras (I) e pentiformes (III); na parte superior existe uma figura abstracta complexa subcircular e abaixo 
daquela uma dedada (risco de dedo) (Est. I).

Na coluna quartzítica, situada em frente ao abrigo/painel 16 e 17 (Est. I) foram sendo identificados 
em dois momentos diferentes, diversos painéis. Como no inicio só conhecíamos aí uma área com pinturas, 
voltada a sul, denominamo-la  de  abrigo 18. O aparecimento de 3 novos painéis na área NE obrigou a 
uma melhor distinção. Assim, ao nicho e à parede vertical mais as várias covinhas24 que se situam na 
base deste conjunto que se volta a sul, demos o nome de 18a. Os painéis já voltados a E e NE, alinham-se 
em sequência, contornando a coluna de sul para este: 18b, 18c e 18d. No nicho e painel do 18a todas 
as figuras pintadas são em vermelho vinhoso, constando de escaleriformes e pentiformes (III), barras (I) 
e outras figuras geometrizantes (XI). Em 18b temos um verdadeiro abrigo (reentrância protegida) onde 
o painel tem 3 manchas de cor vermelho vinhoso, sendo que duas são pentiformes. O painel 18c ainda 
se volta a este e tem cerca de 1,20 m de largo por 1,70m de altura. Percebem-se aí várias figuras muito 
delidas mas onde só reconhecemos 3 pequenos esteliformes (XII) associados entre si e simultaneamente a 
um finíssimo motivo de tipo II e ainda a um escaleriforme (III). As figuras deste painel estão muito delidas. 
Continuando a rodear a coluna, desenha-se uma plataforma em rocha ao nível do solo, acima da qual se 
situa um painel virado a NE, muito enegrecido pelo fumo (18d). Em 3 zonas daquele vislumbram-se barras 
verticais mas todas as superfícies necessitam de observação muito mais cuidada e com meios técnicos 
adequados.

O n.º 1 é um abrigo sob rocha no sentido literal do termo. De pequenas dimensões, está situado no 
extremo nordeste da escarpa, abrindo-se a leste, exactamente frente aos abrigos 3, 4, 5, 6 e 7 da margem 
direita, mas a uma cota muito superior à daqueles. Dele se domina toda a parte leste da bacia de Mirandela. 
O solo apresenta uma fina camada de sedimentos provenientes dos efeitos erosivos sobre o maciço 
rochoso. A entrada do abrigo apresenta um alçado rectangular. Uma coluna de rocha faz a divisão da 
abertura em duas entradas, uma delas mais pequena e estreita (entrada da direita). Na parede da entrada, 
do lado esquerdo, e voltado a nordeste, existe um painel vertical com dois motivos muito deteriorados, de 
cor vermelho vinhoso. O superior é uma mancha aparentemente contínua, mas indicia claramente ter sido 
uma face oculada/”máscara” (XIII) e à qual nem sequer faltam os pentiformes associados inferiormente 
aos “olhos”. Mas esta figura não é imediatamente visível a olho nu pois foi também alvo de apagamento 
intencional por repintagem, em mancha, com tinta da mesma cor. O motivo inferior é constituído por 4 
barras verticais, aparentemente ligada por uma barra superior. Contudo, a barra mais à esquerda, parece 
estar na continuidade da “face oculada”, o que associaria os dois motivos.

24  Estas covinhas podem ser decorrentes da precipitação de água, gota a gota, de superfícies superiores, segundo nos 
informou gentilmente Manuel João Abrunhosa.
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3.1.4. Regato das Bouças. Distribuição topográfica dos motivos e painéis.

Antes de passarmos à descrição das restantes escarpas da Serra de Passos/Sta Comba convém 
desde já pontuar as ideias fundamentais que decorrem da exposição feita. Estas referem-se tanto à 
idiossincrasia de alguns dos abrigos/painéis como à distribuição espacial e topográfica dos motivos e 
painéis que estes originam. Centralidades e percursos de leitura desenham-se tanto à escala geográfica e 
topográfica, como à da tipologia e organização dos motivos.

O abrigo 2 com os seus 3 painéis de antropomorfos semi-esquemáticos (p. 1 e 3) e esquemáticos 
(p. 2), e ainda uma mais que provável face oculada/máscara (p. 3), delineia a extremidade sul do conjunto, 
ocupando aí um ponto geotopográfico do qual partem para NE e NNE dois alinhamentos de abrigos/
painéis, seguindo a corrente do ribeiro (Fig. 1). Descendo ao longo da margem direita, na direcção NE, 
temos os abrigos dessa margem (3, 4, 5, 6, 7 e 8), concentrados no extremo sul dessa escarpa. Partindo 
do mesmo abrigo 2, atravessando o ribeiro e subindo levemente na margem esquerda, alinham-se ao 
longo da escarpa os abrigos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 18 (coluna com diversos painéis) e 1 (por esta 
ordem), estando este ultimo abrigo situado frente à concentração de abrigos da margem oposta, como 
foi referido acima.

Assim, na margem/escarpa direita delineia-se um conjunto de abrigos – com destaque para os n.º 
3, 5 e 8 –, onde dominam motivos esquemáticos de tendência geometrizante, sem figuras antropomorfas 
explícitas.

O abrigo 3, com os seus 20 painéis é aquele onde simultaneamente se concentra a maior quantidade 
de motivos de toda a Serra de Passos, e aquele que mostra uma estratigrafia figurativa que permite 
perceber a realização de pinturas em ocasiões cronologicamente diferenciáveis. Este mesmo abrigo é 
o único que ostenta motivos idoliformes (IV) e figuras em favo de mel (V) não reconhecidos até ao 
presente em nenhum outro painel da Serra. Por outro lado, “omite” antropomorfos semi-esquemáticos, 
esquemáticos (XV; XVI) e figuras oculadas (de corpo inteiro e faces/máscaras — XIII e XIV), que constituem 
o elemento marcante do abrigo 2, no primeiro caso, e da escarpa da margem esquerda, no segundo. Mas 
é com este abrigo, que a maioria dos restantes abrigos da serra partilha motivos, sendo os mais comuns 
os seguintes: I, II, III, VII, IX e X. Também ocorrem aqui motivos raros, como sejam as figuras esteliformes 
(na fase Ia/b), que vamos encontrar somente num dos painéis da coluna da margem oposta (painel 18c 
— Escarpa esquerda). Naturalmente estamos a referir-nos a figuras radiadas isoladas ou agrupadas duas 
a duas, e não a figuras similares a estas que, sendo círculos radiados, compõem os olhos radiados de 
algumas figuras oculadas do painel 11 e a totalidade daquelas do painel 15 A e B.

Deste modo, a centralidade do abrigo 3 é-lhe conferida não somente pela peculiar configuração 
geomorfológica e pela concentração de painéis, como ainda pela longa ocupação, esta discernível através 
da estratigrafia “vertical” e “horizontal”. A ausência de figuras antropomórficas claras pode ser interpretada 
como um interdito. Pelo contrário, na escarpa da margem esquerda reconhecemos que imperam painéis/
abrigos com figuras antropomórficas de configuração “oculada” sob a forma de figuras de corpo inteiro 
(XIV) (no abrigo/painel 11), ora desenhando somente as faces/máscaras (XIII) (no abrigo 2, 11, 15 A e 1), 
ora configurando antropomorfos oculados muito complexos (como os do painel 15 A e B). Por tal razão 
passámos a denominar esta área de “Escarpa das figuras oculadas”. Encontram-se ainda outros tipos de 
antropomorfos, como referimos atrás.

Em síntese, na escarpa da margem esquerda temos uma sequência de painéis/abrigos com figuras 
oculadas (num mínimo de duas dezenas de figuras), que topograficamente se iniciam no seu extremo 
sudoeste com as de corpo inteiro (XIV) e com faces oculadas/máscaras (XIII) no painel 11, e, mais adiante, 
marcam de forma ainda mais notória o complexo abrigo 15. Uma face oculada volta a surgir, associada a 
um pentiforme somente no extremo nordeste da escarpa, no abrigo 1. 

Assim, repetimos, a distribuição espacial destas figuras oculadas na Serra (quer na forma de face/
máscara, quer como figuras de corpo “mais completo”) e o seu elevado número mostra que: a) esta 
escarpa é a única conhecida até à data com este tipo de figuras oculadas; b) estas marcam espacialmente 
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os extremos opostos (sudoeste e nordeste) da escarpa (abrigos 2 e 1); c) embora com uma concentração 
a sudoeste (abrigos 11 e 15), estas figuras/painéis enquadram espacialmente outros painéis pintados com 
outros tipos de motivos (painéis 12, 13, 14, 16, 17, 10 e 18), a maioria dos quais partilha figuras com a 
margem oposta do Regato, com a Escarpa da Pala e com a Ribeira da Cabreira, como veremos adiante; d) no 
centro geográfico desta escarpa dos oculados, o abrigo/painel 17, com o seu par de antropomorfos muito 
formalizados, quase abstractos, relaciona-se com algumas figuras do vizinho painel 15 A, constituindo um 
unicum em toda a Serra de Passos. Uma nota importante para terminar é a de que a elaboração das figuras 
oculadas de corpo inteiro (ou mesmo das faces oculadas) utiliza motivos idealizados muito padronizados, 
patentes nas restantes áreas da Serra: esteliformes, arboriformes, barras, etc.

Outra observação a fazer é a de que o abrigo 2 se assume quer do ponto de vista topográfico, 
como iconográfico (e mesmo cronológico, como veremos adiante) como um lugar com peculiar valor 
no estabelecimento das relações iconográficas e simbólicas entre os abrigos das escarpas de ambas as 
margens do Regato das Bouças. Adentro da mesma escala de análise pode assim o Regato das Bouças 
vir a ser compreendido como percurso e lugar onde se foi construindo uma hierarquia interna relacionada 
com a “capacidade simbólica” e de memória colectiva de cada um dos sítios e da relação espacial e 
conceptual com os restantes. Esta será uma análise a desenvolver necessariamente quando dispusermos 
da totalidade da informação deste conjunto.

 Fig. 10 – Localização dos abrigos da Escarpa do Buraco da Pala.

Localization of the rockshelters of Buraco da Pala Escarpment.  
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3.2. Escarpa do Buraco da Pala

Esta alta escarpa desenvolve-se aproximadamente de poente a nascente, isto é, do topo onde se 
encontra o Cruzeiro (que é 2º ponto mais elevado da serra), com 940 m, até à cota de 800 m. À cota 
de 880 m desenha um ângulo que é a entrada do abrigo do Buraco da Pala. Além deste abrigo, onde 
se identificaram 3 painéis, detectaram-se na Escarpa mais 3 abrigos: 1, 2/3 e 4 situados no troço mais 
elevado da escarpa, entre os 940 e os 880 m de altitude (Fig. 1, 7 e Est. I).

O abrigo 1 é um painel vertical em recanto na extremidade oeste da crista quartzítica, situado sob 
o cruzeiro (atalaia medieval). Exibe um conjunto de três motivos esquemáticos pintados, de cor vermelho 
vinhoso. De cima para baixo temos: uma linha serpentiforme (em “M”) no topo (e que não consta no 
quadro da Fig. 4); dois (ou mais pontos/restos de pintura) na parte média do painel; e três linhas sub- 
-horizontais mais em baixo.

Os abrigos 2/3 e 4 são grandes fendas/abrigos no sentido literal do termo, voltados a sul, situados 
um pouco acima da curva onde se abre o Buraco da Pala, sendo o abrigo 4 o mais próximo daquele. O 
abrigo 2/3 foi assim denominado pois tem um vestíbulo – 2 –, que precede uma fenda mais funda – 3. Na 
parede leste da entrada da fenda — abrigo 3 —, existem manchas avermelhadas que parecem delinear um 
motivo (a necessitar de melhores técnicas de visualização). No exterior, e do lado oeste da fenda, isto é, 
no vestíbulo (abrigo 2), e situado num corpo de parede rochosa voltada a sul, existe um pequeno painel 
vertical com um único motivo: um pentiforme de cor vermelho vinhoso (III). No abrigo 4 temos 3 painéis, 
estando 2 na parede oeste da parte mais funda (1 e 2) e um (n.º 3) na parede leste. O n.º 1 é um motivo 
muito apagado, alaranjado (a necessitar de melhor visualização pois parece uma mancha); o painel 2 tem 
dois motivos de cor vermelho vinhoso alinhados em sequência vertical – talvez “pentiformes” (III); o painel 
3 tem outro motivo pentiforme (III).

No abrigo do Buraco da Pala identificaram-se, como se disse, 3 painéis: 2 no “corpo do abrigo”, 
situados na sua parede direita (parede norte) e um terceiro na parede do fundo da comprida galeria 
rochosa (Est. XV). O painel 1, situado à altura do olhar antes da escavação se nos colocássemos sobre 
os sedimentos do nível I, é o mais próximo da entrada e exibe 3 figuras em associação espacial mútua, 
de cor vermelha, mas muito apagadas. Uma delas é o motivo X (antropomorfo em phi muito estilizado), 
e as restantes duas não se encontram noutros locais da Serra. São estas o motivo XVII (ver quadro de 
motivos) e um outro também esquemático que, estando muito apagado, não podemos nomear. O painel 2 
está mais próximo do fundo mas claramente iluminado pela luz da entrada. Situa-se numa superfície plana 
vertical sobre um ressalto de rocha e exibe dois motivos em barra, muito deteriorados pela percolação de 
águas e pelos lascamentos da rocha. Ao fundo da galeria, sob um pequeno ressalto de rocha que desvia 
a escorrência de águas que durante meses percolam pelo coração da escarpa, encontra-se um outro 
pequeno motivo em barra (I). É possível que tenham existido, ou que existam ainda, outros motivos nesta 
complexa galeria por onde escorrem águas durante cerca de 8 meses em cada ano (Outubro a fim de 
Maio). Mas a sua visualização será difícil dada a ausência de luz natural, a altura da fenda e a dificuldade 
de movimentação dentro da galeria.

3.3. Abrigos da Ribeira da Cabreira

Identificaram-se 3 abrigos com pintura esquemática — abrigos 1, 3 e 11 — nas margens desta 
Ribeira que nasce no topo da Serra, contígua à Escarpa da Pala e se dirige para Norte. É o curso de água 
mais extenso da Serra. Na actual Carta Militar tem esta ribeira o nome de Regato do Fojo (Fig. 1).

O abrigo 1, na margem direita, é um paredão ou pequena escarpa muito irregular de quartzito, com 
cerca de 10 m de altura e voltado a Norte, vislumbrando-se daí toda a parte N da bacia de Mirandela. Na 
sua base este paredão sofre um recuo desenhando uma fenda com cerca de 3 m de largo, 1,5 m de altura 
e 1,5 de profundidade. O tecto tem uma inclinação de cerca de 45º e nele se define um painel com duas 
barras paralelas — I — (que se assemelham a dedadas) de cor laranja avermelhado (ver planta, perfil e 
decalque em: sancHes, 1977, II, Est. III). No solo, aproximadamente sob o painel, um dos autores deste texto 
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(RM) recolheu durante a prospecção uma ponta de seta triangular em quartzo25.
O abrigo/painel 3, também na margem direita, situa-se numa pequena superfície vertical de uma 

longa assentada quartzítica paralela à Ribeira. É uma mancha de cor vermelho alaranjada, onde se vislumbra 
um motivo em barra (6 traços paralelos verticais). Como fica fora do alcance da mão, foi registado 
somente em fotografia. Contudo, esta assentada de afloramentos necessitaria de uma verificação mais 
próxima, com auxílio de escadas e de outros meios de escalada.

O abrigo 11, já na margem esquerda e quase contíguo à linha de água, é um abrigo no sentido 
literal do termo (com sedimentos no solo) e ocupa a parte mais baixa da Serra (altitude de 390 metros). 
É, contudo, numa parede vertical, quase desprotegida e situada à saída para norte desse abrigo, que se 
situam 3 painéis com motivos de cor vermelho vinhoso, ainda que muito delidos pela intempérie e, no caso 
do painel 2, borratados pela escorrência de águas (ver planta e perfis em: sancHes, 1977, II, Est. III e IV). 
No painel 1 temos pontos pintados (VII); no 2 associa-se uma figura sub-rectangular alongada — III — a 
outras machas, pontos e um “gancho”; no 3 restam somente algumas manchas.

Este vale continha vários abrigos com sedimentação interior, muitos dos quais foram desmantelados 
durante a mais recente florestação desta área da Serra (anos de 1993 em diante).

3.4. Abrigo 6 da Ribeira da Pousada

A Ribeira da Pousada tem um percurso oposto ao da Ribeira da Cabreira, nascendo na mesma 
elevação (Fraga da Conta) mas na encosta oposta à daquela. Dirige-se, num vale aberto, para Sul; das 
suas assentadas/escarpas de quartzito, pejadas de fendas e abrigos com e sem sedimentação, vislumbra-
-se toda a parte sul e sudeste da Serra. Num destes abrigos situado no extremo sudoeste da primeira 
assentada, e na parede do lado direito da entrada (que é, tal como os abrigos 3 e 1 do Regato das Bouças, 
provido de uma coluna rochosa) (sancHes, 1997, II, Est. V-2) encontra-se, numa superfície vertical, também 
voltada a sudoeste, uma figura circular de cor vermelho vinhoso inscrito num círculo negro-motivo XVIII 
(Est. XV). Acima daquela figura existe uma outra mancha vermelha já sobreposta por gravação com o 
número “VI” (em data posterior ao nosso decalque); um novo número gravado “X” sobrepõe-se a uma 
outra mancha bem visível, situada à esquerda do círculo. Este painel necessita assim de um novo registo 
que revele de modo mais claro se as manchas, que existem em várias paredes do abrigo, desenham ou não 
motivos pintados de origem antrópica. Este abrigo possui chão de rocha, não tendo assim sedimentos. 
Porém, deve ser realçado que este motivo bicolor é o único deste género encontrado na Serra até à 
presente data.

4. DISCUSSÃO

Foi nosso objectivo dar a conhecer neste texto o extenso conjunto de abrigos/painéis com pintura 
de tradição esquemática da Serra de Passos/Sta Comba, que constituem, até ao presente, a maior 
concentração de abrigos deste género conhecidos em território nacional. Outro conjunto similar, mas 
um pouco mais disperso geograficamente, está a ser definido ao longo do vale do rio Côa (Figueiredo & 
BaPtista, 2013), acompanhando uma tendência para o aumento de sítios, ainda que distribuídos de modo 
mais disperso, que se tem vindo a revelar nas prospecções e estudos das últimas duas décadas, sobretudo 
quando se desenvolvem programas de prospecção sistemática, normalmente no âmbito de estudos de 
impacte de grandes obras. Tais descobertas e estudos tem vindo a confirmar a região de Trás-os-Montes 
oriental (para oriente da serra da Padrela), incluindo o Alto Douro, Douro internacional e Côa (ou seja, 
a Beira-Douro (agroconsultores & coBa, 1991), como o território português para onde geograficamente 
se estendem este tipo de sítios26, apesar de tudo, muito mais característicos de regiões já incluídas 

25  Esta ponta de seta está inédita e encontra-se à guarda do Museu Municipal de Mirandela.
26 Se atendermos à classificação dos geógrafos na sua distinção litoral-interior da fachada atlântica, verificamos que 

se trata assim de um fenómeno fundamentalmente interior se nos referirmos somente às pinturas. Mas, tal como defendemos 
em textos anteriores, e na senda de outros autores como P. Bueno e R. Balbin (2000), não nos parece lícito separar a pintura 
da gravura, sendo estas complementares, por ex. desde as iconografias dolménicas do IV mil. AC (sancHes, 2009).  
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no território espanhol (particularmente das províncias de Salamanca-Zamora). Aquando do inicio do 
aumento das descobertas (2010), começámos a tratar entre nós a Serra de Passos/Sta Comba como 
uma espécie de “Batuecas portuguesas” precisamente pela concentração de abrigos num espaço serrano 
muito parecido àquele e pela relativa proximidade geográfica entre ambos. No entanto, não se refere esta 
afinidade às semelhanças específicas de ambos os conjuntos no que respeita aos motivos específicos, sua 
distribuição espacial, etc., mas, mesmo assim, deve ser enfatizado que muitos dos motivos de ambos os 
conjuntos (Passos e Las Batuecas) são comuns (e simultaneamente similares a toda esta região geográfica 
indicada acima, a que acrescentaríamos toda a bacia do Douro em território espanhol), embora na Serra 
de Passos não tenham sido detectados zoomorfos, que estão presentes, tanto ali como noutros abrigos 
pintados (e gravados) desta região (Figueiredo & BaPtista, 2009; 2013; teixeira, 2013) nem, que seja do nosso 
conhecimento, existirão em Las Batuecas figuras e/ou faces oculadas (sancHidrián, 2001).

Descobertos os primeiros abrigos/painéis de Passos no final da década de 1980, e classificados os 
do Regato das Bouças como Imóvel de Interesse Público27, foram as posteriores descobertas que vieram 
revelar factos arqueologicamente relevantes.

Por um lado, passados cerca de 25 anos sobre os primeiros achados e correlativos registos, 
realizados estes sobre plástico polivinilo, novas tecnologias fotográficas e digitais de leitura vieram 
mostrar que aqueles se encontram incompletos nalguns dos seus pormenores, tal como foi realçado 
quando nos referimos atrás ao esteliforme do abrigo 3 do Regato das Bouças. Por este facto, todo o 
conjunto conhecido, quer tenha sido ou não registado por decalque, necessita de novos levantamentos 
acompanhados de renovados questionamentos que estas diferentes abordagens suscitam. 

De igual modo, e pese embora este texto procure mostrar uma visão de conjunto, ela não pode ir, 
do ponto de vista interpretativo, muito além das publicações anteriormente feitas. Falham-nos por certo 
documentos e registos de pormenor deste novo conjunto recentemente detectado na escarpa esquerda 
do Regato das Bouças e, bem assim, na escarpa do Buraco da Pala, incluindo ainda a galeria do fundo deste 
último abrigo.

Por outro lado, necessita todo o espaço da Serra de nova prospecção sistemática, a realizar com meios 
técnicos que permitam aceder sem perigo às zonas mais altas das escarpas. E ainda, resta acrescentar, o 
conjunto de registos aqui apresentado é susceptível de variadas abordagens interpretativas, impossíveis 
de explorar neste já longo texto.

Do ponto de vista interpretativo, e tal como foi salientado em publicações anteriores, distribuem-
-se os abrigos com pintura de tradição esquemática ao longo de vias naturais de acesso que conduzem 
das terras baixas da bacia de Mirandela ao topo da Serra, isto é, ao longo das linhas de água (ribeiros) de 
Regato das Bouças, da Ribeira da Cabreira (ou Ribeira do Fojo) e da Ribeira da Pousada (sancHes, 2002).

Assim, a uma alargada escala de análise, a marcação destes percursos que conduzem ao topo da 
serra, onde a Escarpa da Pala (940 m), na vertente leste, e o Pico de Santa Comba (1016 m), na vertente 
oeste, se apresentam como os pontos mais elevados, consubstanciaria uma estreita relação genealógica, 
social, económica e comunitária entre as populações regionais que terão ocupado simultaneamente 
as áreas circundantes da serra e seus ecossistemas (onde existem abrigos, povoados e monumentos 
sepulcrais megalíticos), e os espaços serranos propriamente ditos. Porém, o Pico de Santa Comba, com a 
sua capela (de origem medieval?) não apresenta na actualidade vestígios da Pré-história, embora a capela, 
a romaria e a lenda que se lhe associa, mantenham um significado muito particular para todas as povoações 
que circundam a Serra (sancHes, 2007), podendo de certo modo esta romaria anual disponibilizar um dos 
modelos de relação sócioeconómica e simbólica para a Pré-história recente.

Naturalmente que neste contexto surgirá a pergunta: quando é que se marcaram fisicamente, 
através de pinturas, tais percursos e lugares? Essa discussão sobre cronologia terá lugar mais adiante.

De notar, neste âmbito geotopográfico, que alguns dos abrigos — nomeadamente o n.º1 do Regato 
27  Classificados como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992. No 

interior da área classificada foram incluídos os abrigos conhecidos nessa altura, isto é, n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os restantes 
de que aqui damos notícia incluem-se na mesma área.



ESCARPAS ROCHOSAS E PINTURAS NA SERRA DE PASSOS/STA COMBA 95

das Bouças, o n.º1 da Ribeira da Cabreira e o n.º6 da Ribeira da Pousada —, independentemente dos 
motivos que exibem, se constituem como pontos de domínio visual do território periférico, mais baixo 
(sancHes, 2002). No conjunto de todos os abrigos conhecidos, verificamos afinal que de uns ou outros se 
acaba por ter um domínio pluridireccional, quase envolvente da bacia de Mirandela. Contudo, por ora ainda 
se não detectaram abrigos voltados à zona Oeste/Noroeste, área onde prospecções recentes realizadas 
por uma das autoras deste texto (JCT) permitiram detectar outros painéis pintados, quer em zonas 
imediatas à serra, quer mais distantes28.

Sem depreciar o que atrás foi dito, é a Escarpa da Pala que se destaca na paisagem tanto devido à 
sua altitude, como à configuração do paredão rochoso que inclui também o abrigo do Buraco da Pala. E 
este abrigo, ao ter evidenciado uma ocupação humana que transcorre desde o Neolítico antigo regional ao 
Calcolítico, concentrará por certo uma memória social regional por parte das comunidades pré-históricas, 
em torno da qual se torna lícito tentar interpretar quer a ocupação humana serrana como aquela das 
terras baixas circundantes, como faremos de seguida. 

A discussão relativa à cronologia e ocupação pré-histórica far-se-á de modo resumido e atenderá a 
documentos e exposições já realizadas, em parte, em textos anteriores. Com efeito, em nenhum destes 
abrigos existem sedimentos arqueológicos (escavados) que se sobreponham ou integrem painéis pintados. 
Por outro lado, nunca foram tentadas aqui datações directas aos pigmentos, nem nos parece que, ante 
as técnicas disponíveis na actualidade, tal possa ser realizado, à excepção talvez da datação AMS-C14 do 
oxalato de cálcio, tal como foi realizado com sucesso, precisamente no Abrigo de Los Oculados (Henareja, 
Cuenca, Espanha) (ruiz et al., 2012). Cremos que na Serra de Passos, pelo menos o abrigo 15B é susceptível 
de conter, na sua parte protegida e desprotegida, películas de biofilme orgânico datável29.

Será a concentração de abrigos do Regato das Bouças, suas iconografias e, bem assim, os resultados 
obtidos na escavação do abrigo do Buraco da Pala e de dólmenes da periferia da Serra que nos permitirão 
uma primeira aproximação à cronologia e duração pré-histórica deste conjunto de abrigos.

Assim, por um lado, o conjunto do Regato das Bouças assume-se como peculiar a várias escalas 
de análise e segundo diversos paradigmas, alguns dos quais enunciados atrás. Aqui comentaremos 
sumariamente o que atrás foi enunciado e acrescentaremos outras observações. Por um lado, é este o 
conjunto que nos permite vislumbrar, através da estratigrafia figurativa, da análise formal dos seus motivos 
(e cores) e distribuição espacial — relativas ao abrigo 3, mas também ao abrigo 2 — que o conjunto de 
abrigos com pintura terá sido criado e frequentado ao longo de um tempo alargado (Est. IV, VI, VII, XII). 

Do ponto de vista formal, os antropomorfos do painel 1 do abrigo 2, e particularmente o da direita, 
de corpo alargado, aponta para formalismos característicos da arte dos dólmenes e especialmente para a 
configuração da denominada “pele esticada de animal”, presente na laje de cabeceira de um dólmen desta 
região (dólmen de Vilarinho da Castanheira-Carrazeda de Ansiães) (sHee, 1981: Fig. 3), mas que também 
surge em figuras mais pequenas doutros dólmenes, como é o caso dos da laje C da Orca do Tanque 
(Viseu) (sHee, 1981: Fig 44). Também a configuração dos antropomorfos ictifálicos do painel 2 admite uma 
cronologia similar e representaria a continuação da ocupação do abrigo 2 num mesmo período cronológico. 
Destaque-se que estes painéis ocupam o interior do abrigo. Em simultâneo a estratigrafia figurativa do 
abrigo 3 mostra que desde um momento antigo (figuras amarelas, mais apagadas) se desenharam ali 
motivos como barras, simples ou agrupadas, arboriformes, agrupamentos de pontos, figuras em “favo de 
mel”/reticulados. Estes motivos distribuem-se por todo o tecto do abrigo, pelos painéis interiores e ainda 
pelos painéis “exteriores” imediatos à entrada.

28  Refira-se que além destas descobertas, nestas terras baixas que circundam a Serra de Passos a Norte e Nordeste, se 
conheciam já outros locais com pinturas esquemáticas e que normalmente não são referidos na bibliografia. É o caso da Fraga 
das Passadas (Água de Revés e Crasto-Valpaços), um grande afloramento essencialmente conhecido pelas suas gravuras, mas 
onde Augusta Mesquita detectou pelo menos um antropomorfo pintado (2008), e o conjunto de abrigos gravados e pintados 
de As Portas (Santa Maria de Emeres-Valpaços) (Baltazar, 2008).

29 Porém, dentro dos métodos de datação absoluta, à excepção daquele que, por AMS, datará directamente os 
pigmentos de origem orgânica usados nas pinturas, os intervalos cronológicos e os condicionalismos inerentes a estes novos 
métodos experimentais ainda não autorizam datações absolutas finas.
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 Atendendo ao facto de que a frequência da Serra se relaciona económica e culturalmente com o 
território periférico, merece destaque a datação da Mamoa do Castelo (Jou-Murça) que é um dólmen de 
vestíbulo, em cuja parte traseira da laje de cabeceira se encontram motivos esquemáticos, com realce 
para um muito formalizado, usado em todas as “fases” dos abrigos de Passos: o motivo III (pentiforme). 
A datação absoluta da construção deste dólmen coloca-o na segunda metade do IV milénio AC (sancHes, 
nunes & silva, 2005), embora o dólmen vizinho daquele, o dólmen/mamoa da Alagoa (que, tal como o 
anterior, mostra os mesmos processos construtivos com recurso ao uso do fogo e, de igual modo, vira 
o seu corredor para o Pico de Santa Comba), tenha sido edificado na primeira metade do mesmo milénio 
(sancHes & nunes, 2004; sancHes, 2002, Quadro 2). Na mesma região, também um motivo pintado a preto na 
laje de cabeceira do dólmen de Madorras (gonçalves & cruz, 1994) volta a evidenciar uma relação bastante 
estreita entre os motivos da arte dos dólmenes regionais datados do IV milénio e dos abrigos da Serra de 
Passos/Sta Comba. 

O 4.º milénio (inícios do IV milénio AC) seria assim a cronologia mínima para o início da criação dos 
abrigos pintados de Passos. Contudo, dado que a ocupação humana da Serra se articula, com base em 
datas absolutas de C14, desde os meados do V milénio com as ocupações do abrigo do Buraco da Pala 
(e cujos vestígios arqueológicos indicam ocupações sazonais no seu nível IV-I) (sancHes, 1997; 2002), é 
provável que as mais antigas pinturas atrás referidas sejam aquelas que foram usadas para marcar de 
forma gráfica e pela primeira vez, percursos e sítios já interiorizados na memória social. Assim, a mais 
antiga marcação dos sítios socialmente nodais na paisagem pré-histórica tem toda a probabilidade de ter 
acontecido desde o V milénio AC, facto que somente a futura investigação regional poderá vir a confirmar 
ou infirmar.

Na Fraga d’Aia (S. João da Pesqueira) o painel 1 (Jorge et al., 1988) pôde ser atribuído, com base 
nas datações absolutas, ao neolítico antigo regional (sancHes, 1997). Assim, esta cronologia mais antiga 
atribuída à pintura de estilo semi-naturalista na Fraga d’Aia e de estilo semi-esquemático, esquemático 
(antropomorfos) e geométrico-abstracto na serra de Passos, não seria de estranhar se atendermos à 
continuidade de “ocupação” humana, territorial, que se expressa de forma gráfica noutras áreas regionais 
próximas, como é o caso do Vale do Côa. Esta região é ocupada entre uma fase anterior ao Magdalenense, o 
Epipaleolítico e o Neolítico (BaPtista, 2009), ou Neolítico/Calcolítico. Com efeito, a arte pós-glaciária do Côa 
também se expressa na forma de abrigos/painéis pintados (com motivos subnaturalistas, esquemáticos e 
geométrico-abstractos), presentes no conjunto de sítios como Faia (BaPtista, 1999), Monte de S. Gabriel 
(BaPtista & reis, 2009), Vale Videiro (Figueiredo & BaPtista, 2013), Vale de Figueira (Figueiredo & BaPtista, 
2009), Ribeirinha (reBanda, 1995), Ribeira de Piscos (BaPtista, 1999), Ervideiro (García diez, rodrigues & 
Maurício, 2001: fichas 189, 229, 230, 231 in reis, 2012) e Lapas Cabreiras (reis, 2011,2012). Não existem, 
contudo, datações absolutas para estas pinturas formalmente bastante diversas entre si, que podemos 
estilisticamente atribuir a um relativamente alargado período cronológico dentro da Pré-história recente 
(mais precisamente ao Epipaleolítico/Neolítico/Calcolítico). Noutras regiões do interior peninsular, como 
o Vale interior do Tejo (Bueno et al., 2011) essa continuidade também está comprovada. Numa área bem 
próxima da Serra de Passos, no baixo vale do rio Tua, o Abrigo gravado e pintado da Foz do Tua permite 
vislumbrar, de novo, e através dos seus diferentes painéis, essa continuidade de ocupação regional, desde 
uma fase pré-Magdalenense e, bem assim, durante os períodos Epipaleolítico e Neolítico/Calcolítico, 
(sancHes & teixeira, 2013), sendo de enfatizar o painel 1 da parte B, que mostra um grupo de 2 (ou 3) 
antropomorfos de braços em arco, pintados de vermelho, o qual exibe um estilo que arranca pelo menos 
da arte dos dólmenes e que formalmente poderemos atribuir ao Neolítico. 

Regressando aos abrigos de Passos e se atendermos quer aos motivos pintados, quer ao carácter 
aparentemente não organizado do tecto do abrigo 3 do Regato das Bouças (painel 9), onde os desenhos 
pintados parecem resultar de uma adição sucessiva que respeita, a não ser nos casos das sobreposições 
já indicadas, os espaços antes deixados livres, bem como ao retoque de que vários de entre eles são alvo, 
podemos interpretar este abrigo, na senda de exposições anteriores (sancHes, 2002) como resultado de 
frequências colectivas continuadas, que cremos terem-se prolongado pelo menos até aos meados do 
III milénio AC. E neste aspecto particular merece destaque na comparação, pela amplitude do espaço 
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iconografado, pela adição sucessiva de motivos e pelo geometrismo das figurações, o conjunto das 
duas Rochas de Ridevides, ou Pedra Escrita de Ridevides (Eucísia, Alfândega da Fé), onde Santos Júnior 
defendeu também a gravação sucessiva de motivos ao longo do tempo (santos Júnior, 1963), embora 
naquele caso as sobreposições e transformações (intencionais ou não) dos motivos gravados a abrasão 
(de tipo “unhada”) e filiformes (para não falar dos picotados), sejam evidentes.  Regressando ao nosso 
abrigo 3, verifica-se, com efeito, que na última “fase” ou momento de pintura deste abrigo — fase II — 
os motivos são dominantemente de cor vermelho vinhoso e extremamente formalizados, repetitivos, 
ocupando maioritariamente as zonas aclaradas pela luz directa, bem como os painéis exteriores. Um deles, 
muito repetido (motivo X), encontra-se também no painel 1 do abrigo do Buraco da Pala, cuja ocupação 
como armazém e local de consumo (e destruição pelo fogo?) de bens provenientes da agricultura e da 
recolecção, ocorre nos níveis I e II, ou seja, entre 2800 e 2500 AC.

Na realidade, não podemos estabelecer uma relação directa entre as pinturas do Buraco da Pala e 
as suas ocupações, pelo que esta hipótese, que nos parece mesmo assim a mais provável por permitir 
associar uma grande actividade de carácter ritual e social a ambos os abrigos (Regato das Bouças 3 e 
Buraco da Pala), necessita de posterior confirmação, quando melhor se conhecer a ocupação pré-histórica 
desta serra.

De qualquer modo, também o painel 3 do abrigo 2 do Regato das Bouças, que contém, em associação, 
um antropomorfo de cabeça pentagonal provido de um “penacho”  e uma face oculada/máscara, muito 
delida, aponta estilisticamente para sítios com arte cujas cronologias regionais se situam genericamente 
dentro do Calcolítico (III milénio AC), de que são exemplos Penas Róias ou Cachão da Rapa. Do ponto de 
vista estilístico, este antropomorfo, e particularmente a sua cabeça, também se pode associar à arte 
megalítica, vista a sua semelhança formal com o “idoliforme” da laje de cabeceira do dólmen de Antelas 
(Oliveira de Frades). 

Estas incursões em alguns contextos regionais só nos indicam que ainda não é possível precisar de 
ponto de vista cronológico de que modos se foram ampliando os espaços e painéis pintados da Serra de 
Passos adentro de um período cronológico que situaríamos então entre os finais do V/inícios do IV milénio 
e os meados do III milénio AC.

Fig. 11 – Recipiente cerâmico com decoração de tipo oculado exumado no nível I do abrigo do Buraco da Pala.

Ceramic vessel decorated with eye-idols motif, exhumed in level I of Buraco da Pala rockshelter
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Os abrigos descobertos nos últimos anos na Serra de Passos, e em particular aqueles que se 
apresentam como painéis estruturados formados essencialmente com faces oculadas/máscaras e figuras 
oculadas de corpo inteiro — abrigos, 1, 11 e 15 A e B —, a que se convencionou chamar ídolos oculados, 
necessitarão eles próprios, no futuro, de uma análise profunda. De qualquer modo, estes motivos 
extremamente formalizados e variados, pintados em abrigos e que Pilar Acosta ilustra já em 1968 de modo 
tão variado (acosta, 1968) eram desconhecidos, até à presente data, sob a forma de pintura ou gravura 
de ar livre, em todo o Noroeste da Península Ibérica. Sendo mais comuns em contextos geograficamente 
localizados a sul do sistema central, e em particular nas regiões de Valência e Andaluzia, têm cronologias 
que arrancam, nesta última região (Cueva de Los Murciélagos de Zuheros) do final do VI e do V milénio 
AC (gavilán & escacena, 2009). Embora presentes, ainda que raramente, na arte dos esteios e estelas 
dos dólmenes de variadas regiões peninsulares, é sob a forma de arte móvel em contextos ligados aos 
antepassados (ídolos em osso, marfim e calcário, placas de xisto, cerâmicas, etc.), sobretudo a sul da 
bacia do Tejo, que têm a sua maior expressão, e cujo apogeu se centra no IV e III milénio AC, mas que 
arrancarão nalgumas regiões já no V milénio (Bueno, 2010), o que, se vier a ser comprovado, concordará 
com as datas de Los Murciélagos e com a sua adopção ideológica e formal  no sul peninsular de forma 
relativamente rápida. 

Mesmo assim as figuras oculadas não estão totalmente ausentes da Meseta Norte/Vale do Douro 
pois foram, ainda que escassamente, registadas em abrigos pintados da região de Soria e Salamanca30 (ruiz 
lóPez, 2006). Cabe referir, mesmo assim, a diversidade formal destes desenhos oculados, dando a ideia 
de que a adopção local de imagens que formalmente evocam “faces” tatuadas com olhos que podem ser 
motivos solares associados entre si, seguirão uma dinâmica antropológica contextual difícil de entender 
completamente na actualidade mas cuja explicação só poderá ocorrer nos diferentes quadros regionais.

 Destaca-se, mesmo assim, na região do vale del Amblés, em Ávila, a presença destas “faces” oculadas/
máscaras em recipientes cerâmicos do povoado calcolítico de Los Itueros (Santa Maria de Arroyo), situado 
pelo C14 num intervalo de tempo situado entre 2600-2300/2200 AC (FaBián, 2006: 220, Fig. 89). Este 
mesmo povoado exibe recipientes cerâmicos e particularmente uma fusaiola (também em cerâmica) onde 
se destacam motivos geométrico-abstratos, mas também zoomorfos esquemáticos mostrando assim que 
os desenhos de “máscaras” se distribuem, tal como os outros motivos que os acompanham na tradicional 
pintura  esquemática (barras, antropomorfos, zoomorfos) por  outros contextos de significação distintos 
dos abrigos. O mesmo fenómeno não é exclusivo deste povoado pois La Pena del Aguila de Muñogalindo 
(datado do final do IV e inicio do III milénio AC), ou La Dehesa (que se associa espacialmente a um abrigo 
com pinturas esquemáticas e antropomorfos) (FaBián, 2006), são somente mais dois exemplos da região 
de Ávila de que a intensificação da investigação regional pode vir a mostrar complexas relações inter 
e intra-comunitárias localizadas não somente em diferentes “espaços” dispersos pelo território, como 
dentro do tradicional “povoado”.

Na região do Noroeste Peninsular, a norte da bacia do Tejo, os abrigos de Passos representam por 
ora o único caso conhecido que exibe em abrigos pinturas tão peculiares e formalmente tão diversas, 
mais correntes noutras regiões meridionais e orientais da Península Ibérica. Com menor elaboração formal 
surgem representações faciais com tatuagens e/ou sobrancelhas noutros tipos de suporte — como a 
“face” da estela 6 do “recinto” do Cabeço da Mina (Assares-Vila Flor) (Jorge, 1999; sancHes, 2011), próximas 
da região de Passos e nalguns monumentos megalíticos, sem configurarem a complexidade formal das 
figuras da Serra de Passos.

Através dos raros recipientes cerâmicos oculados do Nordeste de Portugal — um de um recinto em 
S. Lourenço, Chaves (Jorge, 1986), outro no de Castelo Velho de Freixo de Numão (BaPtista, 2003), outro 
no povoado da vinha da Soutilha-Chaves (Jorge, 1986) e outro ainda do armazém-celeiro do Buraco da 
Pala — verificamos que, tal como nos povoados da região de Ávila31, estes “motivos-ideia” de carácter 

30  Soria: abrigos de La Peñota, Peña de los Plantios e Valonsadero/; Solapa de los Angostillos, Sollapa del Jugo de Chita 
e Solapo del Aguilla; Salamanca: Risco de los Altares (ruiz loPez, 2006).

31 Com efeito, na Meseta Norte (por ex. no povoado de Los Itueros-Ávila: FaBián, 2006) e Nordeste de Portugal 
expressam-se frequentemente em recipientes cerâmicos, como é o caso daquele de S. Lourenço (Chaves) (Jorge, S. 1986), 
sítio localizado numa região muito próxima de Passos (Veiga de Chaves), datados dos meados do III milénio AC.
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transregional percorrem contextos de diversa índole que urge compreender na sua especificidade.
Neste caso não poderíamos deixar de referir o nível I (de armazenamento) do abrigo do Buraco da 

Pala, onde, entre centenas de recipientes, se encontrava somente uma metade de um vasinho de pequeno 
tamanho, também com decoração oculada, incisa na pré-cozedura e gravada após a cozedura. É o único 
recipiente de todo o abrigo que apresenta esta tão peculiar combinação de técnicas de execução, técnica 
que visou precisamente destacar os “olhos” (sancHes, 1997: Est. XX e Fig. da pág. 142) (Fig. 11). 

Do ponto de vista formal não replica exactamente os motivos dos abrigos 11 e 15A e B, 2 e 1. 
Porém, além de os oculados destes abrigos serem em si muito variados, devemos atender ao facto de que 
se trata, em ambos os casos, de imagens que carregam provavelmente sentidos distintos consoante o 
contexto, adaptando-se hipoteticamente o seu design às funções sociais de que fariam parte.

De novo, a datação pelo C14 deste nível I do Buraco da Pala (situado entre 2800-2500 AC) além 
de condicente com a dos sítios citados anteriormente, constitui um parâmetro cronológico bastante 
fiável com as imagens e contextos que estamos a correlacionar. Mas se reflectirmos na “sopreposição” 
cronológica dos diferentes sítios enunciados atrás, localizados no que poderemos denominar de zona 
mais ocidental da Meseta/Nordeste de Portugal, então será o período compreendido no II e o terceiro 
quartel do III milénio AC aquele onde, por ora, se poderão situar com mais segurança tais figuras oculadas 
nesta vasta região. Resta perseguir, evidentemente, na sua interpretação contextual, como temos vindo a 
repetir, pois a localização dos factos no tempo não é em si um objectivo suficiente à pesquisa do passado.

        
   Novembro de 2013. 
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Em cima: escarpa que integra o Abrigo 3 (a fenda maior) e o Abrigo Vermelho do Regato das Bouças. Em 
baixo: painel (incompleto) do abrigo 11 do Regato das Bouças (foto tratada digitalmente com o plug-in 

D-stretch do programa ImajeJ).

Above: escarpment that integrates Rockshelter 3 (the biggest slit) and the Abrigo Vermelho of Regato das Bouças. 
Below: panel (incomplete) of rockshelter 11 of Regato das Bouças. (The picture underwent digital enhancement using 

the plug-in D-stretch of ImajeJ software).

EST. II



Em cima: faces/máscaras oculadas do Abrigo 15A. A da esquerda tem cerca de 7 cm de altura e a da direita 
cerca de 5,5 cm (fotos tratadas com o plug-in D-stretch do programa ImajeJ). Em baixo: vista geral dos 

abrigos 15A — seta superior —, e 15B — seta inferior. 

Above: Eye-idol faces/masks of Rockshelter 15A. The left one’s height is around 7cm, and the right one around 5,5cm 
(Both these pictures underwent digital enhancement using the plug-in D-stretch of ImajeJ software). Below: general 

view of the Rockshelters 15A — upper arrow —, and 15B — lower arrow.

EST. III



Painéis 1, 2 e 3 do abrigo 2 do Regato das Bouças.

Panels 1, 2 and 3 of Rockshelter 2 of Regato das Bouças.

EST. IV



Painéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do abrigo 5 do Regato das Bouças.

Panels 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 of Rockshelter 5 of Regato das Bouças.

EST. V



Tecto do abrigo 3 do Regato das Bouças (painel 9). Inclui ainda a ampliação da parte mais recuada desse 
painel que apresenta sobreposições.

Ceiling of Rockshelter 3 of Regato das Bouças (panel 9). It also includes the widening of the deepest part of that panel 
which displays overlapping figures.

EST. VI



Extracto do tecto do abrigo 3 do Regato das Bouças (painel 9).

Ceiling extract of Rockshelter 3 of Regato das Bouças (panel 9).

EST. VII



EST. VIII

Painéis 9A e 9B (verticais) do abrigo 3 do Regato das Bouças.

Panels 9A and 9B (vertical) of Rockshelter 3 of Regato das Bouças.



EST. IX

Painéis 9C e 9D e 9E do abrigo 3 do Regato das Bouças.

Panels 9C e 9D and 9E of Rockshelter 3 of Regato das Bouças.



EST. X

Painéis 9F e 9H do abrigo 3 do Regato das Bouças.

Panels 9F and 9H of Rockshelter 3 of Regato das Bouças.



EST. XI

Abrigo 3 do Regato das Bouças. Em cima: painéis 9G e 9I (interiores). Em baixo: painéis 1 e 2 (exteriores).

Rockshelter 3 of Regato das Bouças. Above: Panels 9G and I (interior). Below: panels 1 and 2 (exterior).



EST. XII

Abrigo 3 do Regato das Bouças: painéis 3, 4 e 5 (exteriores).

Rockshelter 3 of Regato das Bouças: panels 3, 4 and 5 (exterior).



EST. XIII

Abrigo 3 do Regato das Bouças: painéis 6, 7 e 8 (exteriores).

Rockshelter 3 of Regato das Bouças: panels 6, 7 and 8 (exterior).



EST. XIV

Em cima: painéis 1 e 2 do abrigo 8 do Regato das Bouças. 

Em baixo: painel 9J (interior) e 10 (exterior) do abrigo 3 do Regato das Bouças.

Above: panels 1 and 2 of Rockshelter 8 of Regato das Bouças. 

Below: panels 9J (interior) e 10 (exterior) of Rockshelter 3 of Regato das Bouças.



EST. XV

Em cima: painéis 1 e 2 do abrigo do Buraco da Pala. 

Em baixo: painel 1 do abrigo 6 da Ribeira da Pousada.

Above: Panels 1 and 2 of Buraco da Pala Rockshelter. 

Below: panel 1 of Ribeira da Pousada Rockshelter number 6.



EST. XVI

Painéis 1, 2 e 3 do abrigo 11 da Ribeira da Cabreira (exterior).

Panels 1, 2 and 3 of Ribeira da Pousada Rockshelter (exterior).
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FRAGA DA PENA
ARCHITECTURE OF A GRANITIC TOR IN THE 3RD MILLENNIUM BC

FRAGA DA PENA.
ARQUITECTURA DE UM TOR GRANÍTICO DO III MILÉNIO A.C.

António Carlos Valera*1

Abstract
This paper presents an interpretation of Fraga da Pena (Fornos de Algodres, Guarda) as an example of an 
architecture that brings together a granitic tor and walls to build a scenario of strong cosmological meaning. 
The human modulation of parts of the tor itself is suggested, as a way of produce angles of visibility connected 
to specific astronomic events and use the sets of light and shadow.
These circumstances are related to the special distribution of specific artefacts and with the internal paths of 
circulation induced by the architectonic design. The possibility that the enclosures simultaneously operated 
as a local stage and a backstage for a balcony hanging over the valley is questioned, suggesting that the 
“building” could be a ceremonial place, of specific social practices played at different local spatial scales. 
Finally, the ways in which these kinds of sites and knowledge can be displayed to the general public is discussed. 
Events and experiences that were developed in the site are presented as a way of transforming an unknown 
place into heritage. 

Keywords: cerimonial centre, Calcolithic, Beira Alta.

Resumo
Este texto desenha uma interpretação da Fraga da Pena (Fornos de Algodres, Guarda) como exemplo de uma 
arquitectura que conjuga um tor granítico e estruturas muralhadas para a edificação de um cenário de forte 
carga cosmogónica. É sugerida a modelação antrópica de partes do próprio tor, de forma a proporcionar 
ângulos de visão com orientações astronómicas concretas e aproveitamento dos jogos de luz e sombra, onde 
pontos específicos do recinto podem ganhar protagonismo.
Estas circunstâncias são cruzadas com a distribuição espacial de alguns artefactos específicos e com os 
caminhos internos induzidos pela organização arquitectónica do sítio, questionando-se a possibilidade de os 
recintos funcionarem simultaneamente como palco de um pequeno anfiteatro local e bastidores de um outro 
palco “suspenso” sobre o vale, permitindo que o “edifício” funcionasse a diferentes escalas espaciais locais 
como um centro cerimonial.
A comunicação aborda finalmente a forma com este tipo de conhecimento pode ser comunicado através 
de experiências de espectáculos realizados no local, transformando um local desconhecido em património 
socialmente activo.

Palavras-chave: centro cerimonial, Calcolítico, Beira Alta.

*  Núcleo de Investigação Arqueológica da ERA Arqueologia – antoniovalera@era-arqueologia.pt
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1. AN ANTHROPOLOGICAL ARCHITECTURE

The idea of Architecture that underlies this paper is based on an anthropological perspective of 
space, where, in human construction, natural and artificial are cast, as proposed by ecological approaches 
(ingold, 2000). Thinking architectures is thinking their contexts, the global social environment from which 
they emerge and simultaneously help to fabricate: sets of actions, meanings and materiality through 
which the human dwelling of time and space occurs. It reflects experiences and perceptions of space; it 
is relative to technological stages and options; satisfies specific practical needs while expresses and acts 
over ascetics, ideologies and current social relations; functions as a communication device of explicit and 
implicit meanings. It does so through the physical structures but also through the ways space is organized 
and associated activities are performed. Corresponds to the construction of active scenarios, conditioned 
(because they transport tradition and respond to social needs) and conditioning (because they actively 
interfere in social relations, enabling and conforming them), in the context of human agency in a given 
time and space.

Architecture inevitably involves a space organization through the imposing of meanings and by 
doing so goes further than the simple notions of occupation and construction. Furthermore, it deals in a 
meaningful way with forms but also with the emptiness, with the positive and with the negative, with the 
added features but also with the previous categorized “natural” elements of a given space. In this sense, 
as a process of building and organizing meaningful spaces, Architecture is not linked, in a restrictive way, 
to the human material construction and it is here that we may start to frame the social role of the granitic 
tor present at Fraga da Pena. But let us begin with the description of the context recorded there.

2. FRAGA DA PENA: A BRIEF SYNOPSIS 

The site was identified as a place of archaeological interest only in 1991 (valera, 1997), excavated 
from 1992 to 1998 and studied in the context of the research of the local settlement network (Fornos de 
Algodres area, central Portugal) during the 3rd millennium BC (valera, 2007). Today, is a site of reference 
for the studies and reflexions related to Portuguese architectures of Recent Prehistory, namely in the 
cosmological dimension that architecture might assume.

It is a magnificent and huge granitic tor, located near the top of the right slope of the Ribeira da 
Muxagata valley, but already in a strong inclined topography. Its geological origin can be related to recent 
tectonic activity and differential erosion processes that modulated the tor, giving it the appearance of a 
“castle of rocks”. This topographic location (altitude of 750 m), over a deep valley (altitude around 400 
meters), provides a significant highlight in the landscape when seen from the lower lands and, in the 
inverse direction, a spectacular view over those same lands, almost as a “bird fly”.

The tor develops longitudinally from NE to SW forming a natural high wall with 50 meters long, about 
10 meters thick and 12 meters of maximum high. From the side of the slope (western side) it forms two 
small platforms (PL. II: A), while in the other side (Eastern one) forms a long cliff, looking like a cyclopean 
construction with large blocks of rock when seen from the valley (PL. II: B).

In the west side, using the two platforms, two enclosures were built (PL. III) by adding two thick 
stone walls (3 meters thick) to the tor and incorporating some large blocks of rock that were deposited 
there as a result of the earlier erosion process of this natural formation.

The internal enclosure (E1), which uses the small platform located at a slitter higher altitude next to 
the tor “wall”, presents a reduced area of 110m2 and is defined by a wall with three semi circular bastions 
in the outside face (two of them hollow and one massive). These bastions were functioning basically as 
buttresses but also as architectonic communicative devices. The access was made from the external 
enclosure, through a stone ramp and a gate orientated to NE, using a corridor between two large blocks of 
rock incorporated in the wall, to which vertical lintels were added. Inside only one structure was recorded, 
corresponding to a stone alignment that prolongs the entrance almost to the middle of the internal area. 
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The external enclosure (E2), with 100 m2, is attached to the former, in a lower platform that makes the 
connection with the slope. It is defined by another thick wall with one gate that has the same orientation 
of the gate of E1. 

In both enclosures a relatively simple stratigraphy was recorded, with occupation layers corresponding 
to a moment dated from the last quarter of the 3rd millennium BC (transition from Late Chalcolithic to 
the Early Bronze Age). The archaeological materials collected are manly pottery shards, with particular 
highlight for the bell beaker assemblage (the biggest known in the region for beaker pottery), a copper 
awl, few knapped lithics and rare polished tools (a small part of these lithics may correspond to a brief and 
stratigraphicaly invisible occupation from an Early Neolithic phase), some pendants, an anthropomorphic 
figurine and a set of weathered yellow rocks from local veins, used as pigments for paintings like the one 
still preserved in a gap in the tor. 

Outside the enclosures, and in several platforms in the slope at higher altitudes with visual control 
over them, evidences of contemporaneous occupations were detected (but without bell beakers).

3. THE TOR AS A SIGNIFICANT PREVIOUS ELEMENT

In an Anthropological perspective there is no undifferentiated space in human dwelling. Space is 
always categorized, classified, and only the ways of doing so are contingent. Before interfere through 
construction, man architects the space using its elements, the experiences and perceptions that they 
provide and the associated meanings. Frequently, Architecture is a simple recognition and categorization 
of previous natural forms that are connected to stories, myths, and transformed in active storage of 
memories and experiences. When building Man tends to use these previous features with their symbolic 
meanings and associated experiences, incorporating them as architectonic elements in the space 
organization.

In this context, the tors volumes and shapes might be associated to sculptures or architectures of 
ancient times, mythic times, ancestral or divine (tilley, 1996; Bradley, 1998). We can hardly assume that, 
in Prehistory, these formations were taken as “natural elements”, explained by tectonic and differential 
erosion. On the contrary, they probably had associated legends that contributed to the entity of the place, 
making it a meaningful mark in the landscape, through which space was organized and experienced.

That must have been the case of Fraga da Pena. Stories and myths were probably attached to the 
tor, explaining and justifying its origin, and transforming it in a special place for local communities. The site 
provided magnificent views over the landscape during the day and it would be animated by shadows and 
lights from fireplaces and stars at night, stimulating the imaginary and reinforcing the “magical” status 
of the place.

In fact, the scarce evidences from previous occupations suggest that the site was already meaningful 
before the end of the 3rd millennium BC, when the enclosures were built. They were not simply made in a 
place where a certain strategic potential was recognized. Meanings rooted in tradition must have played 
a decisive role in the preconditions that stimulated that construction, which was performed in an already 
active place in social and ideological terms.

4. MODELING THE TOR AND ASTRONOMIC ORIENTATION OF THE “BUILDING”

Space organization at Fraga da Pena seems to have been more than simply adding wall structures to 
the tor. The natural structure itself was slightly physically configured. In the inside enclosure, more or less 
at the middle of the tor, exists a small “tunnel” that allows the access to the other side of that mass of 
rock, to a flat platform at the edge of the cliff, that functions like a balcony over the valley. That passage, 
due to its location (middle of the tor) hardly can be attributed to natural origin, since there is no way the 
missing part of the rock could have disappeared through erosion or tectonic activity. More probably, it was 
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the result of human action that took profit of existing diagonal and horizontal fractures that exist all over 
the tor (PL. II: A) to remove the blocs, opening the passage. The presence of small fractured blocs near 
the entrance of the passage and the specific orientation that its presents seem the confirm intentionality 
of its origin.

In fact, this passage that perpendicularly crosses the granitic tor is orientated to 120º, what in 
general corresponds to the winter solstice sun rising. Due to its morphology and orientation, the tor forms 
a vertical wall that, at sun rising, is illuminated in the cliff side, but generates a long shadow over the 
enclosures (PL. III: B), and only by the end of the morning the sun light start to hit the internal enclosure, 
that only at noon is totally illuminated. This means the passage allows the sun light through in winter 
solstice at sun rising, hitting a rock located more or less in the centre of the shadowed enclosure, precisely 
in from of the only existing gate (PL. III: A). In addition, the alignment between that specific block of stone 
and the summer solstice (57º) forms a tangent to the NE extremity of the tor, which means that, in that 
date and at sun rise, the limit between light and shadow would also hit that same central stone, located in 
front of the gate that was prolonged towards it by the only stone alignment found inside, that had a bell 
beaker pot deposited at the end. 

These circumstances, taken together with all other characteristic of this context, suggest that 
Fraga da Pena was a scenario that played with light and shadow as elements of performances that, 
associated to specific moments of the solar calendar and to specific social practices, would have given 
to the place a highly symbolic role, similar to what has been identified and suggested in some ditched 
enclosures in south Portugal.

In the last few years, there has been a proliferation of new discoveries of ditched enclosures 
in Alentejo hinterland, where they have their higher concentration in Portugal. The majority of those 
that have known general plans, namely with the location of entrances, presents orientations related to 
summer and/or winter solstices (valera & Becker, 2011; valera & Becker, in press; valera 2013). Repeating 
a common situation in central and northern Europe, these contexts show that their architectures present 
unquestionable ideological basis shared by many Neolithic and Chalcolithic sites in the relations they 
establish with the terrestrial and celestial space. And in this context is frequent to observe the election 
of natural features and circumstances, like topography, visibility, shadow/light, as elements of meaningful 
relationships and of landscape organization.

In the case of Fraga da Pena, the natural element was modeled by small physical alterations in the tor 
and by the adding of the stone walls, forming a building that seems to be articulated with central aspects 
of the cosmologies of those communities. 

5. BUILDING TWO STAGES

 The space organization operated at Fraga da Pena in the last quarter of the 3rd millennium BC 
generated two stages. One of them is constituted by the two enclosures. These, although defined by 
thick and probably high walls and functioning as spaces of restricted access, behave as stages for the 
near outside slope, were several platforms at higher altitude allow perfect visibility over the enclosures. In 
fact, due to topography, the slope in front of the tor looks like a sort of natural amphitheatre, from where 
all the activities carried on inside the enclosures would be seen. They could be participated, in an indirect 
way, by an outside audience spread over the immediate slope, with the benefit of an outstanding sonority, 
as we were able to recently testify (see point 7). Contemporaneous archaeological evidences recorded in 
those outside platforms seem to reinforce this interpretation.  

 In the opposite direction, through the passage to the other side of the tor, the balcony over 
the cliff and valley provides another stage, functioning like a pulpit for who was in the valley, allowing a 
variety of ceremonial social practices and giving the “building” the capacity of function at different spatial 
scales.  A sort of duality of scenarios is created, back to back, but connected by the passage, almost as 
reproducing the relations stage/backstage and perfectly adapted to the light/shadow duality that the 
“building” provided (see point 4). 
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6. A CEREMONIAL CENTRE 

In Fraga da Pena there are pre existing natural elements that were modelled and architectonic 
features that were added. Both function as merged modules and cannot be read separately. The human 
construction reorganized that space by adding it monumentality, but also withdraws meaning from an 
already significant natural formation and no less monumentality. Considering this, we are driven to the 
conclusion that reducing the relationship architecture/natural formations to a simple adding of walled 
structures in the context of a strategy of adaptation and use of favourable natural conditions is a 
compromising simplification. The specificities of Fraga da Pena put in evidence the complexity that may 
be involved in those relations and the fact that, frequently, analysis isolates the different structures and 
natural features, breaking the significant relations between them. It is clear that we have a construction 
where all volumes, natural and artificial, are merged in an interdependent way. Natural formation (with 
its meanings), walled structures, defined spaces and social practices that were taking place there, all 
participate in the perception of this “building”, of its “spirit” and social role.

In this particular situation the preponderant element might very well have been the natural feature. 
It is the tor that is the real landmark. It is “him” that is visible at a distance. It would have been “his” 
configuration, previous meanings and social roles in the organization of the local landscape that led to 
its architectonic “reconfiguration”. We must remember that some archaeological materials document a 
previous faint occupation and that only in the late 3rd millennium all that architectonic investment was 
done. And the building techniques adopted then recovered models already present at the local building 
tradition, at the neighbour walled enclosure of Castro de Santiago dated from the first half of that same 
millennium. So, what was locally innovation in Castro de Santiago, was already tradition in Fraga da Pena. 
The building would have breathed memory.

It is also relevant to notice that inside the enclosures no evidences of huts, fireplaces or other 
housing structures were recorded. The material culture reveals what might be seen as selection of artefacts 
manipulated there, with great preponderance of pottery and rarity of lithic knapped instruments, polished 
tools (axes or and mills) and loom weights. On the contrary some differentiated objects were collected, 
like some adornment beads and pendants, a anthropomorphic figurine and a copper awl. In the pottery, 
bell beaker vessels have a significant representation and they show particular patterns of deposition. 
Some were broken in situ, sometimes with two half separated by a couple of meters. Others were just 
represented by a few shards that were deposited along the path that leads from the outside enclosure to 
the inner one. There was also an accumulation of weathered yellow rocks from local veins, possibly used 
as pigments for painting the rocks (as one preserved painting attests).

So, to a strong architectonic investment that defines quite small spaces without internal housing 
structures, but monumentalizes the place, we can add an assemblage of selected materials, supporting 
the idea that what was going on inside these enclosures had little to do with daily life. More than a fortified 
settlement, this place seems to have been built as a scenario for ceremonial practices that found in this 
“building” a particular place to be carried out, given and retrieving meaning.

About the practices in concrete in can only speculate. But if we start by the pre existing tor, and 
bring in mind that the place was known and visited in previous times, it is acceptable to assume that it had 
stories associated, related to its origin and to what happened there before. The stories, the experiences 
that the place provides (contrast light/shadow, the animation of rocks by fire light during the night, the 
passage through a narrow tunnel to vertiginous position over the valley) and the impressive highlight in 
the local landscape, all must have concurred to generate a place of highly symbolic meaning and symbolic 
power, able to attract the construction of a “ceremonial building”.

The idea of the existence of “specialized” ceremonial places in Portuguese enclosures of Recent 
Prehistory has been questioned, on the basis that we are dealing with societies that had a highly sacralised 
daily life, with a correspondence between local and global, where the local reproduces metaphorically a 
world vision (Jorge, 2002; Jorge, et al., 2003). The ability to distinguish domestic and ceremonial would 
be, therefore, compromised because possibly it wouldn’t have really existed. The use of categories like 
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profane settlement and ceremonial centres would need contextual revaluations based on new theoretical 
frames, so the “contextual heterogeneity” of a place wouldn’t be voided by the classification process. 

But that is precisely what can be seen in Fraga da Pena. The interpretation as ceremonial centre 
combines natural monumentality, architecture, topography, relation with landscape, astronomic relations, 
experiences provided, presences and absences in the contextual relations and distribution of elements 
within the site. Independently of the possible cosmological metaphor, the site can be recognized as 
corresponding to a place with “personal” meanings, where practices occurred that established some 
contrast to daily life activities, retrieving meaning from that contrast. The contextual record does not 
reproduces what can be seen in other enclosures, namely in the neighbour one of Castro de Santiago. It 
appears to have been a special place for special social practices. 

7. STRATEGIES FOR PUBLIC DISCLOSURE

As I have put it before, heritage (in this case of archaeological sort) only exists when is socially 
activated and lived. Knowledge and fruition are constitutive dimensions of heritage, not something exterior 
that we want to associate to it (valera, 2008). 

In the case of Prehistoric enclosures, their constitution as heritage can assume a double role. In one 
side, they need to be known and valued by the general public as an emblematic architectonic expression 
of Neolithic and Chalcolithic societies. In another, as so many of them were in the past, they can be used 
as places for reunion, generating aggregation, reinforcing identities and stimulating a shared sense of 
heritage preservation, of its value and social role.

Taking these ideas in mind, a strategy was designed for “building” Fraga da Pena as heritage for 
local communities.

As the scientific research saw it, this huge and magnificent granitic tor must have had stories, myths, 
associated to its existent and majestic domain over the local landscape. When the two walled enclosure 
were built, some 4200 years ago, this was already a “place”: a local with a name and a history (not a 
modern geological one, but a mythological one), part of the local landscape semantics. It was not used 
as a residence place, but rather as ceremonial one, used for social practices and experiences that bring 
people together there, possibly for identity management and reproduction of social and cosmological 
order. 

How to pass this view of a group of rocks and stone walls to common rural local people and general 
public?

In the absence of a real one, a legend was created and published in 2005 (PL. IV), using other local 
myths and the scientific discourse displayed about the site. The legend, in a more pleasant way, makes 
people understand that this was a special place for special social practices and important for past world 
views. Furthermore, it adds meaning to the present monument, generating a sentiment of membership of 
local memory and history.

In that same year the legend was theatrically played at Fraga da Pena, for local community, together 
with a concert, bringing more than 400 persons to the place, most of them for the first time (PL. IV). 
Since then, the local communities organized more three events of this kind in Fraga da Pena, all of them 
with significant public adherence. 

As a result, Fraga da Pena emerged from an unknown status as place recognize as important, used 
as an emblematic image of the history of the municipality and, in a way, restored its earliest social function: 
aggregating people in social practices that reinforce identities and a sense of territoriality, developing a 
consciousness of common memories and senses of belonging. In summary, it became heritage. 

Lisboa, Março de 2013.
 job.
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Fraga da Pena. 

A – Seen from the top of the slope ; B – Seen from the valley ; C – Plan of the two enclosures.

PL. I



A – Passage through the tor ; B – View over the valley from the “balcony” ; C – Location of the “balcony” on the tor.

PL. II



A - Orientation to the solstices ; B – Circumstances of light and shadow.

PL. III



 Publication of the Legend of Fraga da Pena and its performance in the place.
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Resumo
São apresentados neste paper/poster os resultados do estudo preliminar e identificação iconográfica dos 
desenhos do abrigo rupestre da Foz do Tua, ambos obtidos no contexto da investigação arqueológica relativa à 
minimização de impactes durante a construção da barragem da Foz do Tua (AHFT). Este abrigo ficará visitável 
após a construção daquela barragem dado que se situa fora da sua albufeira.
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Abstract
During the mitigation measures carried out prior to the construction of the Foz Tua dam, a rock shelter was 
identified bearing several styles of rock art of different periods. The results of this preliminary study are 
presented in this paper. The rock shelter will still be accessible after the construciton of the dam, as it is 
located outside the reservoir.
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1. INTRODUÇÃO1

Vive-se actualmente em Portugal uma época em que grande parte das descobertas arqueológicas 
e subsequentes estudos resultam das medidas de minimização e compensação decorrentes das grandes 
obras de construção civil, em particular aquelas que afectam grandes porções de território.

Foi neste contexto que, no decorrer dos trabalhos de prospecção para o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz-Tua (Trás-os-Montes, Portugal), João Carlos 
Caninas e Francisco Henriques, ao serviço da empresa Emerita, Ld.ª identificaram o “Abrigo da Foz do 
Rio Tua” (caninas et alii 2008; ProFico aMBiente lda, 2008) (Fig. 1). Era então inventariado o primeiro sítio 
arqueológico com arte rupestre nas margens deste rio sendo preconizado, no âmbito das directrizes 
estipuladas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) da barragem de Foz-Tua, o registo detalhado do 
abrigo, incluindo o decalque directo dos painéis com grafismos rupestres (medida 15 da DIA).

Foi durante a realização dos trabalhos de cumprimento da medida de minimização preconizada, 
adjudicados à empresa Emérita, Ld.ª, e realizados sob a responsabilidade das signatárias (Joana Valdez- 
-Tullett, Joana Castro Teixeira e ainda de Alexandre Lima e Vasco Pinto), que a importância deste 
sítio adquiriu novos contornos. Com efeito, apercebemo-nos do “carácter barroco” do abrigo, com o 
reconhecimento de novos painéis e a percepção da densidade de áreas decoradas no espaço (Est. I. 2). 
Por outro lado, a identificação do painel 31, animalista e de tipologia figurativa claramente atribuível ao 
Paleolítico superior, alargou ao Vale do Tua o mapa da arte de ar livre deste período e confirmou para este 
sítio uma diacronia mais alargada do que inicialmente estávamos à espera (Est. II. 2).

 A originalidade deste sítio na sua multiplicidade de modos técnico-figurativos, de que decorreu a 
necessidade de um estudo formal e crono-estratigráfico aturado, conduziu a que, a pedido de João Caninas 
(Emerita, Ld.ª), a terceira signatária, Maria de Jesus Sanches, se associasse à equipa de investigação. 

 

Fig. 1 — Localização do abrigo da Foz do rio Tua na Península Ibérica e na bacia hidrográfica do rio Douro.

1 Agradece-se à Empresa Emerita Ld.ª e à EDPP a autorização para a apresentação e publicação deste texto. Este 
resulta do poster que apresentamos na Mesa-Redonda “Artes rupestres da Pré e Proto-história” em 2010, em Vila Nova 
de Foz Côa. Por motivos relativos à verificação em campo da documentação então apresentada, ultrapassámos os prazos 
de publicação, sendo este texto publicado agora no mesmo ciclo de Mesas-redondas. Contudo, por razões alheias à nossa 
vontade, outros textos relativos a este abrigo (sancHes & teixeira 2013; valdez-tullett 2013) foram publicados antes do presente 
artigo.
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2. CONTEXTO 

O “Abrigo da Foz do Rio Tua” situa-se, conforme a sua designação, na margem direita do rio Tua, 
quase no ponto onde as suas águas desembocam no Douro, a cerca de 1000 metros para jusante da 
futura barragem, não sendo portanto afectado pela sua albufeira.

Este troço da margem direita do rio apresenta a forma de uma imponente escarpa xisto-grauváquica 
de colorações avermelhadas e declives bastante acentuados. As fracturas características deste tipo 
de formação rochosa tendem a definir volumes paralelepipédicos alongados ou achatados, que geram 
“painéis” naturais, isto é, superfícies relativamente lisas e regulares (Est. I. 1).

O Abrigo implanta-se na base desta escarpa rochosa, a poucos metros do próprio rio, destacando-se 
neste quadro geológico por se tratar da única fenda deste género aberta nas paredes xistosas. Aqui pode 
observar-se uma diáclase horizontal que terá dividido o maciço em duas partes distintas: a que se define 
actualmente no solo e aquela que se lhe sobrepõe. Para além desta divisão observa-se também o recuo 
da parte superior que terá sido provocado pela acção da própria erosão, lascamento e desprendimento 
de blocos rochosos, dos quais resultaram várias das superfícies aplanadas onde hoje podemos observar 
as gravuras. Na sua entrada o abrigo permite que o observador se mantenha de pé, ainda que o espaço 
vá afunilando, em direcção ao fundo, onde adquire uma altura muito reduzida, também decorrente da 
configuração morfológica e distribuição espacial da rocha, tanto acima como abaixo da diáclase horizontal 
(Est. I. 2).

Para melhor articulação do estudo, bem como para uma organização mais metódica dos painéis, 
foi atribuída a esta fenda principal a designação de Abrigo A. De facto, para montante desta fenda o 
desenvolvimento de novas diáclases, desta feita desenvolvidas apenas segundo o sentido longitudinal, 
conduziu à criação de uma alternância entre áreas abrigadas e outras mais desprotegidas, sendo que a 
este conjunto se atribuiu a designação de Abrigo B.

A grande fenda, ou Abrigo A, encontra-se genericamente voltada para sudeste e é formada, 
repetimos, por uma falha horizontal que divide o maciço rochoso em duas unidades, uma denominada 
de Unidade Superior e a outra de Unidade Inferior. A primeira corresponde ao bloco superior da fenda 
horizontal, sendo genericamente composta pelo tecto do abrigo, bem como pelas suas paredes laterais. 
Relativamente à Unidade Inferior, remete para o bloco rochoso inferior que forma a própria base do abrigo.

O Abrigo B encontra-se numa posição adjacente à fenda principal, na lateral nordeste do afloramento, 
onde se desenvolve uma pequena pala definida segundo a direcção natural dos planos de xistosidade. 

Fig. 2 — Registo gráfico do painel 18. Exemplo da articulação entre grafismos de tipo “unhada” com incisões 
finas e picotados.
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3. OS DESENHOS: GRAVURAS E PINTURAS

Tanto no Abrigo A como no Abrigo B foram identificados, quer no interior das paredes quer no seu 
corpo rochoso, 48 painéis com figurações (valdez & teixeira 2011). Estas surgem segundo uma diversidade 
de orientações e planos que, tendo em conta a direcção das diáclases que os originaram, foram classificados 
como dorsais, frontais, ventrais e de base. 

De uma forma geral as gravuras foram produzidas nos painéis maioritariamente com recurso à 
técnica de incisão fina e abrasão, surgindo ainda alguns exemplos de motivos obtidos através da 
picotagem/martelagem. Para além da gravura, encontram-se ainda numa grande parede subvertical do 
Abrigo B motivos pintados com pigmentos de colorações avermelhadas (provavelmente obtidos através 
da utilização de óxidos de ferro), cujas formas são hoje já difíceis de delinear a olho nu. A superfície 
deste painel encontra-se bastante erodida, pelo que parte das áreas pintadas se terão já perdido com o 
destacamento de algumas zonas da rocha, não sendo portanto possível fazer uma reconstituição do que 
poderá ter sido a totalidade original dos motivos pintados (valdez & teixeira 2011). Identificámos contudo 
umas formas antropomórficas alongadas, bem como uma figura subcircular e duas manchas em forma de 
pontos. 

No caso dos motivos gravados será oportuno realçar a grande variedade técnica e a complexa 
articulação entre técnicas e motivos que parecem ter implícito, no “modus operandi”, um tempo 
relativamente longo de preparação das superfícies, de execução aditiva dos motivos e de possíveis 
reavivamentos de alguns desenhos gravados. A título de exemplo pode referir-se o trabalho de polimento 
de algumas superfícies; a abrasão sobre linhas filiformes simples com o intuito de criar motivos lineares 
profundos, cujos sulcos apresentam secção em “V” e são comummente designados por “unhadas do 
diabo” (Fig. 2); a picotagem de outros motivos ao longo de várias superfícies “virgens”, ou mesmo sobre 
gravuras anteriores; as complexas combinações de filiformes lineares formando por vezes uma espécie de 
feixes que ocorrem compositivamente articulados com picotados soltos ou abrasões do tipo “unhada”; as 
covinhas que associam técnicas de picotagem e abrasão, etc.

Em Foz do Tua os motivos tipo “unhada do diabo”, ou seja, motivos gravados por abrasão profunda, 
adquirem uma particular expressão gráfica pois estão presentes em grande parte das superfícies gravadas 
do abrigo, quer em painéis verticais como horizontais, dispondo-se internamente em diversas direcções. 
Surgem frequentemente de forma paralela uns em relação aos outros, podendo contudo haver variações. 
Apresentam tamanhos e profundidades diversas, à semelhança do que foi observado em outras estações 
com gravuras deste tipo (sancHes 1992; Henriques & caninas 2009). Contudo, não estão representados 
nas mesmas superfícies onde foram executadas as pinturas. Em associação a estes motivos — abrasões 
lineares profundas — ocorrem as incisões finas, na verdade com muito maior densidade mas, porque 
graficamente menos perceptíveis, parecem deter menor expressão visual. Consideramos que estes dois 
tipos técnicos de grafismos se associam formalmente nos painéis do Abrigo da Foz do Tua (sancHes & teixeira 
2013). Partilham, de resto, uma similitude no gesto técnico e, mais que isso, uma continuidade cognitiva, 
no sentido de que as abrasões profundas parecem traduzir uma ênfase intencional a determinadas linhas 
simples incisas.

Com menor frequência surgem também as covinhas ou fossettes, em particular num painel bastante 
vistoso (Painel 6), no interior do abrigo (Est. II. 1). Estas covinhas apresentam diâmetros amplos, pelo que 
se tornam bastante visíveis. Note-se que a maior parte delas apresenta uma pátina acentuada, marcas 
de polimento e abrasão, e encontram-se em associação espacial e estratigráfica com as “unhadas”. À 
semelhança do que se observa em Foz-Tua, também no Abrigo 2 de Vale de Espinheiros (Atenor, Trás- 
-os-Montes) (sancHes 1992) é possível identificar uma associação entre covinhas e figurações do género 
“fusiformes”/”unhadas do diabo”, sendo que estas últimas se sobrepõem, geralmente, às primeiras. 
No caso da Foz do Tua temos as duas situações: infraposição e sobreposição das abrasões profundas 
relativamente às covinhas (valdez & teixeira 2011). Contudo, à semelhança das pinturas, as covinhas 
representam, no conjunto do sítio, a excepção.
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Fig. 3 — Registo gráfico do painel 31. Painel onde se observam motivos animalistas atribuídos ao Paleolítico 
superior.
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Relativamente à iconografia dos motivos, a maior parte das representações gravadas e pintadas são 
abstractas, não figurativas. Constitui uma das duas excepções o Painel 31 do Abrigo A, identificado no 
início dos nossos trabalhos de registo e decalque, no qual se encontram gravados motivos zoomórficos 
(Fig. 3; Est. II. 2). De facto, nesse painel, situado na zona lateral à entrada do abrigo, mas completamente 
desabrigado, encontram-se representados dois animais. A figura da esquerda representa um capríneo 
(valdez-tullett 2013) ou cervídeo (sancHes & teixeira 2013), sendo que o corpo do animal à direita, um 
distinto cervídeo, foi utilizado para figurar em simultâneo — um auroque e um cavalo (Est. II. 2). Estas 
gravuras apresentam grandes afinidades com os motivos conhecidos para a fase antiga da Arte Paleolítica 
do Vale do Côa (auBry & saMPaio 2008; santos 2012). 

Num segundo caso, o Painel 7 apresenta um elevado número de traços filiformes que, ainda que de 
forma mais abstracta, parece conter representações de peixes (valdez & teixeira 2011). 

4. CONTEXTO CRONOLÓGICO-CULTURAL GENÉRICO E BREVE DISCUSSÃO

De uma forma geral pode considerar-se que a área decorada do abrigo é bastante densa, tendo 
em conta a razão entre a espacialidade do mesmo e o número de painéis decorados (Est. I. 2). Por 
todo o espaço se observam sinais do tempo, quer seja no desgaste natural da rocha, quer seja nas 
marcas de “uso” e “passagem” humana que ali foram deixando os seus vestígios. Está aqui implícita uma 
longa diacronia de uso que, numa primeira análise, se pode balizar entre o Paleolítico superior (partindo 
das considerações tipológicas dos motivos animalistas do Painel 31 do Abrigo A) e o III/II milénio A. C. 
(onde consideramos relevante a informação de um bloco de xisto contendo motivos lineares de abrasão 
tipo “unhada” encontrada em contexto calcolítico, na construção de uma das entradas da estação de 
Castanheiro do Vento, em Vila Nova de Foz Côa) (vale 2012).

Reforçando a longa diacronia de utilização humana deste abrigo, acentue-se que, para além dos 
painéis com arte pré-histórica existe ainda uma  fase mais recente de gravação, durante os períodos 
Moderno / Contemporâneo, à qual correspondem as inscrições de certos nomes e datas, bem como 
algumas acções de picotagem de algumas superfícies.

 O Abrigo da Foz do Tua encontra-se actualmente ainda em fase de estudo, pelo que o presente 
texto, em acordo com o poster apresentado, pretende somente dar conta dos resultados preliminares 
dos trabalhos em curso. Do seu estudo endótico faz parte (i) o registo da posição dos painéis quanto 
à sua relação física com o afloramento de que fazem parte integrante, (ii) o decalque e/ou fotografia 
dos grafismos, (iii) a análise minuciosa das técnicas utilizadas na produção daqueles, (iv) o estudo da 
relação técnica e gráfica das gravuras e pinturas com a natureza específica do “suporte”, (v) a análise da 
superfície dos painéis com vista à determinação de pátinas e alterações tafonómicas. 

Procura-se assim entender e/ou interpretar este conjunto rupestre na sua multitemporalidade de 
produção e de uso, enquanto se tecem considerações que garantam a salvaguarda e integridade física do 
abrigo durante a fase de execução e exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz-Tua 2. 

Maio de 2014.

2  Na realidade, no início dos trabalhos de construção da barragem, e ainda como medida preventiva de possíveis 
deslocações da massa rochosa, o abrigo foi registado através da tecnologia 3D em articulação com a fotogrametria, estando 
o mesmo a ser finamente monitorizado com meios técnicos apropriados. Em simultâneo, o painel com pinturas foi objeto 
de registo multiespectral. Estas medidas foram implementadas pela EDPP sob solicitação da tutela do Património Cultural. 
Contudo, não fazem parte do presente trabalho.
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EST. III

2. Painel 31, detalhe da figura da direita onde, à cabeça e corpo de um cervídeo, foram acrescentadas as 
cabeças de um auroque e de um cavalo.

1. Detalhe do painel 6, painel onde se articulam as gravuras de “covinhas” com abrasões profundas de tipo 
“unhada do diabo”.
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CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS.
DA INOCÊNCIA DAS SOLUÇÕES AOS RESULTADOS EFECTIVOS

CONSERVATION AND HERITAGE ENHACEMENT OF MEGALITHIC MONUMENTS.
 FROM THE SOLUTION’S INNOCENCE TO THE REAL RESULTS

Luís Filipe Coutinho Gomes*
João Miguel André Perpétuo*

Joaquim Garcia**1

Resumo
Desde 1996 a 2012, a ArqueoHoje procedeu à escavação, conservação e valorização de dezasseis monumentos 
megalíticos pré-históricos, utilizando soluções de acordo com as necessidades e meios disponíveis. É sobre eles 
que nos iremos debruçar, transmitindo experiências e resultados.

Palavras-chave: monumentos megalíticos, conservação, valorização, experiências e resultados.

Abstract
From 1996 to 2012, the Arqueohoje company conducted the excavation, conservation and valorisation of 
sixteen prehistoric megalithic monuments, using solutions according to the needs of each monument and 
the resources available at that time. It is about them that we will look at by transmitting our experiences and 
results achieved.

Keywords: megalithic monuments, conservation, valorisation, experiments/results. 

0. INTRODUÇÃO1

Desde meados dos anos 90 do século passado, a ArqueoHoje, ciente do papel que o património 
cultural pode representar no contexto social e económico do País, tem-se especializado na recuperação e 
valorização de monumentos megalíticos. Da aprendizagem contínua e diversificada têm resultado soluções 
cada vez mais consistentes.

A nossa linha de atuação baseou-se sobretudo na experiência adquirida num conjunto de monumentos 
do género, que foram objeto de trabalhos de escavação, conservação e valorização, desenvolvidos no final 
dos anos 80 do século passado, por Domingos Cruz, Raquel Vilaça, Ana Leite da Cunha, Luís Filipe Gomes 
e Pedro Sobral de Carvalho (cruz, 1989, 1993, 1995 e 2001; cruz, cunHa & goMes, 1988-1989; cruz & vilaça, 
1989, 1990; vilaça & cruz, 1990; goMes, 1996; cruz et. al. 2000; carvalHo 2005).

*  Arqueólogos dos quadros permanentes da ArqueoHoje, Ld.ª: geral@arqueohoje.com
** Técnico de Conservação e Restauro dos quadros permanentes da ArqueoHoje, Ld.ª: geral@arqueohoje.com
1 Aos Professores Maria de Jesus Sanches e Domingos de Jesus da Cruz os nossos agradecimentos pelas suas 

observações, sugestões e leitura crítica.
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Tratou-se naqueles casos, e nos que vamos expor, de trabalhos pioneiros. A intenção que regeu as 
intervenções foi inexoravelmente a de conhecer cientificamente e dignificar tão importantes testemunhos 
patrimoniais, na maior parte dos casos completamente votados ao abandono, frequentemente envoltos em 
vegetação e em adiantado estado de degradação. Não raras vezes ameaçavam ruína a qualquer momento.

1. O CONTEXTO SOCIAL E ECONÓMICO E OS OBJETIVOS

Num momento em que a interioridade, a desertificação e o fraco investimento económico contribuem 
para um empobrecimento cada vez maior de regiões ditas deprimidas do nosso País (em desertificação 
humana, na maioria dos casos), projetos de índole patrimonial podem funcionar como mecanismos de 
desenvolvimento, com particular incidência na criação de rotas turísticas capazes de atrair um público 
diversificado, ou na sua integração em roteiros pré-existentes.

Este procedimento vem ao encontro das necessidades do público em geral que, cada vez mais ávido 
pela cultura do ócio e de viajar, procura no seu tempo livre percorrer calmamente as paisagens e percursos 
que integram património natural e cultural/arqueológico. Assim, a disponibilização de documentos escritos 
explicativos (desdobráveis, pequenas brochuras, etc.) que complementem a visita aos sítios arqueológicos 
devidamente recuperados e conservados, integra-se desde logo na estratégia da conservação e valorização 
tal como a temos gizado.

2. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Presentemente temos conceitos bem definidos sobre o como e o porquê de preservar, conservar 
e restaurar, tendo estes resultado de experiências práticas e de reflexões teóricas que se desenvolveram 
ao longo do tempo. As reflexões evoluem e as definições são abrangentes. No caso dos monumentos 
megalíticos por nós intervencionados tivemos sempre como princípio a manutenção das estruturas 
arquitectónicas tal como elas se nos apresentaram no momento da intervenção, que num elevado número 
de casos incluiu a nossa própria escavação.

Da intervenção de conservação e restauro de qualquer monumento deve resultar um documento — 
relatório circunstanciado — onde, imagens e texto, reproduzam de modo articulado toda a “história” da 
intervenção, isto é, os motivos que conduziram o processo, quer inclua ou não escavação arqueológica, 
os princípios, os métodos e as opções tomadas no que diz respeito àquilo que deve ser mantido e/ou 
alterado. E, bem assim, as recomendações para futuras intervenções.

Na realidade, cada monumento constitui-se como uma arquitetura com características específicas, 
revelando contextos próprios e estados de conservação diferenciados, o que determina que seja sempre 
necessário realizar uma abordagem pensada para cada uma. Tal obriga a um estudo prévio pormenorizado 
e a um projeto de execução minucioso em função dos objetivos particulares da valorização em causa. 

 3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL DAS INTERVENÇÕES

Atento à necessidade de reabilitação do passado histórico, o então denominado Serviço Regional 
de Arqueologia da Zona Centro, unidade regional da tutela do património (IPPC), de colaboração com os 
municípios locais, promoveu, no âmbito do programa “Valorização do Património Megalítico”, a recuperação 
e valorização de alguns dos monumentos mais significativos da Beira Alta, classificados como Monumentos 
Nacionais ou Imóveis de Interesse Público, merecendo particular destaque, entre outros, os desenvolvidos 
na Anta da Cunha Baixa (Mangualde, Viseu) (cruz & vilaça, 1989; vilaça & cruz, 1990), no Dólmen 1 do 
Carapito (Aguiar da Beira, Guarda) (cruz & vilaça, 1990), na Lapa do Repilau (Viseu) (cruz, 1989), na Orca 
de Corgas da Matança (cruz, cunHa & goMes, 1988-1989) e Orca de Cortiçô (Fornos de Algodres, Guarda), na 
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Orca dos Juncais e de Pendilhe (Vila Nova de Paiva, Viseu) (cruz, 1993 e 2001; cruz, et al. 2000), no Dólmen 
de Antelas (Oliveira de Frades, Viseu) (cruz, 1995), assim como nas Necrópoles da Lameira de Cima (GoMes, 
1996) e da Senhora do Monte (CarvalHo, 2005) (Penedono, Viseu).

 Fig. 1 — Conservação e valorização de monumentos megalíticos. Localização geográfica dos monumentos 
intervencionados no centro e norte de Portugal.

São, em quase todos os casos, monumentos que, pelas suas grandes dimensões, sempre despertaram 
curiosidade aos que por ali passavam, encontrando-se ainda enraizados no imaginário popular, sendo alvo 
de lendas e histórias transmitidas de geração em geração, e constituindo-se assim como marcos de 
referência na paisagem atual que remete para outros “tempos e outras histórias”. Tudo isto os tornou 
muito prezados pelas populações locais, que viram com entusiasmo a reabilitação deste património 
arquitectónico.

Porém, em termos técnicos, muitos procedimentos se agilizaram desde as primeiras “experiências”. 
Na atualidade existem tecnologias e conhecimentos que nos permitem executar um trabalho criterioso 
e com objetivos conservativos mais corretos que nos primeiros tempos. Com efeito, basta recuar pouco 
mais de uma dezena de anos para nos apercebermos das dificuldades que então se nos colocavam para 
podermos recuperar este ou aquele monumento. Por um lado, os reduzidos recursos financeiros que eram 
alocados pelas entidades promotoras, a que se juntava a quase inexistência de equipamento adequado 
para o efeito, e, bem assim, as deficientes acessibilidades, concorrendo estes fatores, no seu conjunto, 
para dificultar o processo de recuperação, mas, por outro lado, para exercitar a imaginação de soluções 
adequadas. 

De qualquer modo, tivemos sempre como princípio o de que as soluções adotadas na conservação 
e restauro de um monumento megalítico têm sempre em consideração a sua reversibilidade, mesmo que 
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tenhamos “convertido” um “amontoado de pedras” — na maior parte dos casos de difícil interpretação 
para o público em geral —, num elemento patrimonial organizado e inteligível, aproximando-se do aspeto 
que, cremos, primitivamente exibiria. Para tal, e a título de exemplo, temos optado por diversas soluções: 
reintegração dos monólitos entretanto espoliados; muros em alvenaria com ou sem qualquer tipo de 
revestimento; monólitos recolhidos na região com as características geológicas e aspeto morfológico 
similar ao da área ou elemento arquitectónico a restaurar. A reconstituição total com argamassas à 
base de cal hidráulica e inertes também foi usada nalguns casos pontuais. Porém, o que consideramos 
programático é a diferenciação física destas intervenções que acarretam elementos alógenos, de modo a 
não confundir o que se preservou daquilo que se reconstituiu.

Uma fase importante do processo de conservação e valorização é a da criação de acessibilidades 
informadas pela colocação de sinalética adequada, a elaboração de informação facilmente entendível 
e, bem assim, a manutenção e divulgação dos monumentos e seus acessos. É aqui, e não somente na 
recuperação da documentação arqueológica provinda da escavação (parcial ou semi-total), que cada 
monumento exige um programa e um projeto particulares.

Assim, por vezes, em torno do monumento há a necessidade de se criar uma área de proteção 
sugerindo-se, por exemplo, a colocação de uma vedação rústica, em troncos de madeira tratada, impedindo 
a circulação de veículos ou a utilização agrícola dos terrenos que lhe são imediatamente adjacentes.

4. EXPERIÊNCIAS E SEUS RESULTADOS

Desde 1996 a 2012, a ArqueoHoje procedeu à escavação, conservação e valorização de dezasseis 
monumentos, utilizando soluções de acordo com as necessidades e meios disponíveis. É sobre eles que 
nos iremos debruçar, transmitindo experiências e resultados (carvalHo & goMes, 2006) (Fig. 1).

4.1. Dólmen de Areita

O Dólmen de Areita (S. João da Pesqueira, Viseu), um grande monumento provido de uma câmara 
poligonal alargada e corredor médio, apresentava-se numa situação de verdadeiro abandono e adiantado 
estado de degradação, tendo sido alvo, nos anos de 1996 a 1998, de trabalhos de escavação, conservação 
e valorização promovidos pelo Município de S. João da Pesqueira, no âmbito do Sub-Programa C do 
PRONORTE, sob gestão da Comissão de Coordenação da Região Norte. Os resultados foram a seu tempo 
devidamente publicados (GoMes et al., 1998) (Est. I).

Neste monumento é possível que as estruturas megalíticas tenham colapsado em momento próximo 
ao do seu encerramento/condenação intencional, pois sob os seus esteios tombados, selados pela pesada 
laje de cobertura, encontrava-se preservado o primitivo piso da câmara, composto por uma camada 
arenosa polvilhada de ocre, sobre a qual se conservavam ainda restos ósseos de um número mínimo de seis 
indivíduos associados a uma variada panóplia de artefactos. Destaque para o bom estado de preservação 
de um poderoso contraforte desenvolvendo-se para nascente, definindo um corredor intratumular e um 
átrio, em fase terminal selados pela estrutura de condenação.

A intervenção neste monumento viu a sua importância acrescida com a identificação  de motivos 
gravados na laje de cabeceira, sendo ainda de referir, pela sua raridade, a presença de uma estrutura de 
tipo “caixa”, em granito, utilizando um dos esteios laterais da câmara como face de fundo. Encontrava-se 
tombada e fraturada, tendo sido recuperada e reposta no sítio original.

De modo sintético, os trabalhos de conservação e restauro consistiram na recolocação dos 
elementos pétreos tombados e da respetiva laje de cobertura, bem como na estabilização interna dos 
monólitos através de uma sapata pétrea com acabamento final em saibro, “recriando-se” deste modo o 
piso deposicional funerário tal como foi interpretado no decurso da escavação. Por motivos estruturais, 
pelo lado exterior dos esteios da câmara e corredor construiu-se um muro em alvenaria sustendo as 
terras do tumulus. Tratou-se de um muro baixo, invisível, recoberto pelas terras da mamoa. No espaço 
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correspondente aos esteios em falta do corredor construíram-se novos muretes, recriando as dimensões 
e orientações dos dois esteios em falta. Procedeu-se ainda ao reposicionamento da única laje de cobertura 
ainda preservada na sua totalidade. Quanto à mamoa, muito revolvida e alterada, foi alteada com várias 
camadas de terra compactada, atingindo o topo dos esteios do corredor.

4.2. Dólmen da Fonte Coberta

Classificado como Monumento Nacional, o Dólmen da Fonte Coberta (Alijó, Vila Real), provido de 
câmara poligonal alargada e corredor de tipo “vestibular”, apresentava-se envolto em vegetação e muito 
degradado, com o seu interior muito escurecido pelas constantes fogueiras aí realizadas, cobrindo o 
negro de fumo a quase totalidade das pinturas ainda preservadas. A laje de cobertura encontrava-se 
parcialmente inclinada face à deslocação dos esteios do lado norte, sendo apenas visível um monólito do 
corredor, inclinado para o exterior, como dá conta a publicação respetiva (carvalHo & goMes, 2000) (Est. 
II. 1).

Face a esta instabilidade, e ao longo de 1997, procedeu-se a trabalhos de escavação, conservação e 
valorização promovidos pelo Município de Alijó, reposicionando-se no local original os monólitos deslocados 
do espaço da câmara e respetiva laje de cobertura. Também no corredor se inseriu o único esteio preservado 
no local original, revelado pela escavação. Porém, do lado oposto, o congénere ortostato havia sido 
espoliado, tendo-se aqui optado pela colocação naquele espaço de um monólito semelhante, recolhido nas 
imediações. Procedeu-se ainda à estabilização de todos os esteios através da colocação de uma sapata 
pétrea no interior das estruturas megalíticas e ao alteamento do montículo artificial envolvente, atingindo 
o topo dos esteios do corredor. O acabamento superficial, ao nível do solo na base da câmara e vestíbulo, 
fez-se com uma camada de saibro, recriando-se assim o piso deposicional funerário.

4.3. Anta do Penedo do Com

Classificada como Imóvel de Interesse Público, a Anta do Penedo do Com (Penalva do Castelo, Viseu) 
é mais um grande monumento provido de câmara poligonal alargada e corredor de médias dimensões, 
apresentando-se em 1997 em muito mau estado de conservação e com apenas três esteios nas suas 
posições originais, tal como revelou a escavação, a seu tempo sucintamente publicada (GoMes & CarvalHo, 
1983; arqueoHoJe, 2001b; PerPétuo, 2001). A laje de cobertura jazia tombada sobre parte dos esteios da 
câmara. A existência de um corredor era apenas indiciado pela presença de fragmentos pertencentes ao 
primitivo sistema de cobertura (Est. III).

Durante os trabalhos de escavação, conservação e valorização, promovidos ao longo de 1997 e 
1998 pelo Município de Penalva do Castelo, executados no âmbito do Programa Comunitário LEADER II, 
sob gestão da Associação de Desenvolvimento do Dão, foi possível identificar a totalidade dos esteios 
do lado sul do corredor, tombados, bem como as fossas de implantação dos congéneres do lado norte. 
O desenvolvimento do contraforte para nascente propiciava a existência de um “átrio”, precedido de um 
corredor intratumular.

De modo abreviado, os trabalhos implicaram, numa primeira fase, a remoção de todos os monólitos 
deslocados, incluindo a pesada laje de cobertura, pesando 7,8 toneladas. Posteriormente, procedeu-se ao 
reposicionamento dos esteios da câmara e corredor, internamente sustentados por uma sapata pétrea 
colmatada com saibro, bem como a substituição dos inexistentes por monólitos semelhantes recolhidos 
nas imediações.

Quanto às primitivas lajes de cobertura deste espaço de acesso, apenas uma terá pertencido 
inicialmente ao monumento, tendo sido recolocada. Os restantes elementos de cobertura são “réplicas” 
selecionadas na envolvente. Procedeu-se ainda à recriação do primitivo piso deposicional do interior 
do monumento e estruturas de acesso, através de uma camada de saibro compactado, bem como ao 
alteamento do montículo artificial envolvente, ou seja, da mamoa. Prevê-se para breve a publicação dos 
resultados.
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4.4. Necrópole da Senhora do Monte

A Necrópole da Senhora do Monte (Penedono, Viseu), presentemente composta por seis monumentos 
e classificada como Imóvel de Interesse Público, foi alvo de trabalhos de conservação e valorização 
promovidos em 1998 pelo Município de Penedono, no âmbito do Sub-Programa C do PRONORTE, sob 
gestão da Comissão de Coordenação da Região Norte, tendo-se procedido, no caso particular do Dólmen 
do Sangrino, à colmatação do espaço dos esteios em falta da câmara por monólitos recolhidos nas 
imediações com as características geológicas e aspeto morfológico presumivelmente similar, em como 
à reposição das lajes de cobertura do corredor (CarvalHo, 2005). Este projeto de promoção turístico- 
-cultural incluiu ainda a valorização dos dois monumentos que compõem a Necrópole da Lameira de Cima 
(Penedono, Viseu) (GoMes, 1996) (Est. IV).

4.5. Orca de Seixas

A Orca de Seixas (Moimenta da Beira, Viseu), composta por uma câmara poligonal alongada e corredor 
longo, encontrava-se em muito mau estado de conservação e envolta em vegetação, entulhada com 
pedras e com alguns dos seus monólitos tombados ou fragmentados, colocando em causa a estabilidade 
da parte megalítica do monumento (Est. V).

Os trabalhos de escavação, conservação e valorização, promovidos em 1999 pelo Município de 
Moimenta da Beira no âmbito do Programa Comunitário LEADER II, sob gestão da Associação do Douro 
Sul, incidiram essencialmente sobre as áreas fronteiras à câmara, onde se identificou o átrio e o corredor 
intratumular, bem como no interior da câmara megalítica em si. Nesta arquitetura central, procedeu-se à 
recolocação dos esteios tombados ou deslocados, à reintegração da metade superior de um dos esteios 
que ladeava a laje de cabeceira, à estabilização da estrutura interna através de uma sapata pétrea coberta 
com gravilha, à colmatação do espaço dos esteios em falta por muretes de pedra seca, à estabilização 
da laje que servia de porta e à colocação da única laje ainda existente na cobertura do corredor. Prevê-se 
para breve a publicação dos resultados (Figs. 2, 3 e 4).

4.6. Dólmen 2 de Chão Redondo

Classificado como Imóvel de Interesse Público, o Dólmen 2 de Chão Redondo (Sever do Vouga, 
Aveiro), composto por uma câmara poligonal alongada e corredor de curto, encontrava-se quase totalmente 
entulhado com terra e envolto em vegetação, sobretudo parreiras. Os trabalhos aqui desenvolvidos 
no ano de 2003, promovidos pelo Município de Sever do Vouga e executados no âmbito do Programa 
Comunitário LEADER II, sob gestão da ADRIMAG, evidenciaram todo um conjunto de estruturas funcionais 
ou de carácter essencialmente simbólico, merecendo particular destaque a bem preservada estrutura de 
condenação obliterando o corredor intratumular, átrio e fecho do átrio (arqueoHoJe, 2001; Santos, 2001a; 
Santos et al. 2010-2011) (Est. VI).

Os trabalhos de conservação e valorização consistiram na reposição dos esteios tombados ou 
deslocados, no que concerne à estrutura megalítica, e ainda na sua estabilização pelo lado interno mediante 
a criação de uma sapata pétrea colmatada com terra crivada e coberta de saibro, objetivando-se assim a 
recriação do primitivo piso deposicional da base. Uma vez que a altura preservada de alguns dos esteios 
da câmara não atingia o topo das terras do tumulus, houve a necessidade de construir muretes em pedra 
seca por detrás dos mesmos. Os esteios em falta foram igualmente substituídos por muretes sem a adição 
de qualquer tipo de argamassa, atingindo o topo da mamoa. As duas tampas identificadas no decorrer dos 
trabalhos foram colocadas sobre os primeiros esteios do corredor, próximo da área onde jaziam tombadas. 
Refira-se a presença de gravuras em alguns dos esteios da câmara e corredor, com particular destaque 
para a laje de cabeceira, toda recoberta e com gravuras tão profundas e espacialmente organizadas que 
criam a ideia de baixo-relevo.
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Fig. 2 — Orca de Seixas (Moimenta da Beira, Viseu). Planta do monumento (1.ª fase).
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Fig. 3 — Orca de Seixas (Moimenta da Beira, Viseu). Planta do monumento (3.ª fase).
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Fig. 4 — Orca de Seixas (Moimenta da Beira, Viseu). Planta da câmara e vistas em secção.
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4.7. Anta da Capela dos Mouros

A Anta da Capela dos Mouros (Sever do Vouga, Aveiro), composta por uma câmara poligonal alongada 
e corredor de médias dimensões, apresentava-se em adiantado estado de degradação e envolta num 
denso giestal com alguns eucaliptos, tendo sido igualmente alvo de trabalhos de escavação, conservação 
e valorização promovidos em 2003-2004 pelo Município de Sever do Vouga e executados no âmbito do 
Programa Comunitário LEADER II, sob gestão da ADRIMAG (ArqueoHoJe, 2001; Santos, 2001) (Est. VI).

É possível que originalmente o espaço da câmara fosse composto por onze esteios, dos quais apenas 
se preservavam cinco no lado norte, muito inclinados para o interior face à deslocação do contraforte. 
Quanto ao corredor, talvez fosse composto por sete esteios de cada lado, a avaliar pelas fossas de 
assentamento identificadas no decurso da intervenção, cuja respetiva publicação se prevê para breve. A 
escavação revelou ainda a estrutura de condenação obliterando o corredor intratumular, átrio e fecho do 
átrio (Fig. 5).

Os trabalhos de conservação e restauro incidiram na reposição dos esteios tombados ou deslocados, 
na colmatação do espaço em aberto pelos esteios em falta através de muretes em pedra seca, na 
estabilização interna das estruturas através de uma sapata pétrea coberta por saibro recriando o primitivo 
piso deposicional, bem como na colocação das três lajes de cobertura identificadas no decorrer das 
intervenções. Procedeu-se ainda à regularização/alteamento da mamoa, atingindo a base das lajes de 
cobertura, propiciando ao visitante uma configuração próxima daquela que originalmente possuiria.

4.8. Dólmen 2 das Carniçosas

O Dólmen 2 das Carniçosas (Figueira da Foz, Coimbra), classificado como Monumento Nacional desde 
1910, foi um dos primeiros monumentos megalíticos do País a receber uma proteção legal e cuidados 
específicos com vista à sua preservação, tendo sido adquirido em 1898 pela Sociedade Arqueológica da 
Figueira da Foz. Em 1900, e sobre o montículo envolvente, foi criado um muro com cerca de 3 metros de 
altura com o intuito de simplesmente proteger a estrutura pétrea megalítica (Est. VIII.2).

Os trabalhos de escavação e restauro promovidos no primeiro ano do século XXI por parte do 
Município da Figueira da Foz propiciaram a sua valorização e divulgação ao público em geral, consistindo na 
escavação do interior das estruturas megalíticas e área fronteira, onde foi possível identificar um pequeno 
espaço de acesso — átrio (ArqueoHoJe, 2002; PerPétuo & CarvalHo, 2006).

Além da demolição do antigo muro de proteção, cujas fundações se preservaram sobre o montículo, 
os trabalhos de conservação e restauro consistiram na recolocação dos esteios tombados ou deslocados, 
na substituição dos esteios em falta por muretes em pedra seca e na estabilização das estruturas através 
de uma sapata pétrea colmatada com saibro. Procedeu-se ainda ao alteamento da mamoa e à colocação 
de uma camada de brita de cor rosa no interior do monumento e no átrio e de outra de cor branca em 
redor do sepulcro.

4.9. Anta da Pera do Moço

A Anta da Pera do Moço (Pinhel, Guarda), classificada como Imóvel de Interesse Público e adquirida 
em 1891 pela Sociedade Martins Sarmento, é composta por uma câmara poligonal precedida de um 
corredor curto, já sem evidências de mamoa, apresentando-se, à data dos trabalhos de escavação e 
conservação (2001), promovidos pela PRO-RAIA no âmbito do Programa Comunitário LEADER II, envolto 
em alguma vegetação, justificando uma intervenção de valorização (Est. VII).

Os trabalhos de escavação, incidindo no interior das estruturas megalíticas e área fronteira, permitiram 
constatar a presença de um corredor curto, com dois esteios de cada lado, apenas indiciado pela presença 
das respetivas fossas de assentamento. A sua conservação e restauro consistiram essencialmente na 
consolidação dos esteios da câmara através da colocação no seu interior de uma sapata pétrea coberta 
com saibro e na recriação dos esteios em falta através de muretes em pedra seca. A mamoa foi levemente 
“recriada em planta” por uma camada de saibro, contrastando assim com as gravilhas de calibre fino 
colocadas no interior e área envolvente. Prevê-se para breve a divulgação dos resultados.
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Fig. 5 — Anta da Capela dos Mouros (Sever do Vouga, Aveiro). Planta do monumento.

4.10. Mamoa 1 de Madorras

A Mamoa 1 de Madorras (Sabrosa, Vila Real), encerrando um grande dólmen de corredor, foi 
intervencionada por A. A. Huet Bacelar Gonçalves e Domingos Cruz na década dos anos 80 do século 
passado, e cujos resultados científicos são um marco para a compreensão das estruturas de acesso e de 
encerramento neste género de monumentos (Gonçalves & cruz, 1994; cruz & Gonçalves, 1995; lóPez sáez, 
cruz & Gonçalves, 2011) (Est. VIII.1).

Por dificuldades de ordem técnica e económicas tidas na altura, a recuperação deste monumento, 
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promovida pelo Município de Sabrosa no âmbito do Programa Comunitário LEADER +, sob gestão da 
Associação do Douro Histórico, só foi efetuada no ano de 2003 (arqueoHoJe, 2006).

Procedeu-se ali ao reposicionamento dos esteios deslocados da câmara e corredor e sua subsequente 
estabilização através da construção de uma sapata pétrea colmatada com pedra miúda, pelo lado interior 
da estrutura megalítica. O esteio colocado transversalmente à entrada da câmara apresentava uma linha 
de fratura, obrigando a uma remoção para colagem no exterior e posterior recolocação. Esta ação foi 
realizada através da colocação de espigões em aço no interior das superfícies, reforçando a união dos 
dois elementos. Os trabalhos incluíram ainda a criação de muretes de alvenaria, posteriormente revestidos 
com argamassas hidráulicas, colocados sobre as partes exteriores dos esteios fraturados da câmara por 
forma a permitir a estabilização das terras da mamoa, alteada com saibro até ao topo dos esteios do 
corredor. Efetuou-se ainda a estabilização do contraforte e estruturas de acesso, ambos em pedra seca, e 
foi colocada uma camada de saibro no solo de modo a recriar o piso de circulação “original”. Fez-se ainda 
a reposição de uma das lajes de cobertura do corredor e também da sua porta (uma laje de pedra) que 
originalmente fechava o acesso ao seu interior. 

4.11. Dólmen de Rio Torto

Classificado como Imóvel de Interesse Público, o Dólmen de Rio Torto (Gouveia, Guarda) é formado 
por uma câmara poligonal sub-rectangular e corredor curto. Ambos se apresentavam em situação eminente 
de desmoronamento, entendendo o Município de Gouveia proceder a trabalhos de escavação, conservação 
e valorização, que foram desenvolvidos no ano de 2004 (Est. IX).

A escavação confirmou o profundo revolvimento do interior da estrutura pétrea megalítica e sua área 
fronteira, bem como a constatação da quase inexistência das terras do montículo artificial, ou mamoa, que, 
primitivamente, o envolveria, cuja respetiva publicação, no prelo, dará conta. Os trabalhos de conservação 
e restauro visaram sobretudo a reposição e estabilização dos monólitos da câmara e do corredor. Tal 
tarefa implicou a remoção da pesada laje de cobertura, por forma a ser possível o reposicionamento 
dos restantes esteios da câmara. As bases da totalidade dos esteios iam sendo estabilizadas por calços 
internos, posteriormente reforçadas por uma sapata pétrea colmatada com saibro. Por fim repôs-se a 
laje de cobertura, recolocaram-se os elementos preservados do corredor e concluiu-se a intervenção 
arqueológica. A mamoa foi parcialmente reposta e o piso do interior do dólmen foi revestido com uma 
camada de pequenos seixos rolados do rio. 

4.12. Anta da Arquinha da Moura

A Anta da Arquinha da Moura (Tondela, Viseu), provida de um dólmen de corredor, manteve-se 
inédita e praticamente intacta até inícios da década dos anos 90 do século passado, altura em o Serviço 
Regional de Arqueologia da Zona Centro, sob a coordenação da Dr.ª Ana Leite da Cunha, procedeu à sua 
intervenção (cunHa, 1993) (Est. X).

Como corolário, possibilitou-se a identificação de um importantíssimo conjunto de pinturas rupestres, 
a vermelho e preto sobre fundo branco, patentes em alguns dos esteios da câmara. Estas pinturas, 
cobertas por sedimentos até aos nossos dias, encontravam-se num excelente estado de conservação, 
convertendo a Anta da Arquinha da Moura num dos mais importantes dólmenes com arte pintada ainda 
conservada da Península Ibérica.

A sua recuperação só foi efetuada pelo Município de Tondela no ano de 2005, desenvolvendo-se 
um programa de conservação. Visou esta a consolidação estrutural dos esteios, a cobertura integral da 
estrutura interna megalítica e o alteamento do montículo artificial, de modo a evitar as infiltrações de 
água para o interior, protegendo-se deste modo as pinturas e os próprios esteios (PerPétuo & garcia, 2007).

A Anta da Arquinha da Moura apresentava uma série de patologias que colocavam em causa a 
estabilidade de todo o conjunto e bem assim dos motivos pintados. Os esteios do corredor denotavam 
uma grande instabilidade estrutural, nomeadamente pelo avançado estado de alteração do material pétreo, 
com fraturas de dimensões várias, diminuindo a capacidade de suportarem as cargas a que estavam 
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sujeitos. Na superfície da totalidade dos esteios observava-se um elevado índice de humidade.
De modo abreviado, procedeu-se à reintegração do elemento em falta da laje de cobertura 

(parcialmente quebrada), utilizando-se para tal um molde de madeira preenchido com uma malha em 
aço inox, depois colmatada com argamassa hidráulica, inertes leves e resinas. Após a modelação, foi- 
-lhe aplicada, como acabamento, uma argamassa mais fina, à qual se juntaram alguns inertes graníticos, 
conferindo-lhe textura e coloração idênticas ao material pétreo original. Concebeu-se ainda uma réplica 
da laje de cutelo, utilizando-se os mesmos princípios técnicos e materiais da laje de cobertura, o que veio 
a conferir estabilidade e impermeabilidade ao monumento. Ainda relativamente ao interior da câmara, 
executou-se a selagem e impermeabilização dos interstícios dos esteios entre si e destes com a laje de 
cobertura; recorreu-se para tal ao preenchimento dos referidos espaços com elementos pétreos envolvidos 
por uma argamassa impermeabilizadora com tonalidade que variou entre a cor do próprio granito e a terra.

No corredor, alguns dos seus esteios apresentavam-se bastante deteriorados, sendo observável 
a fraca coesão e progressiva arenização do material pétreo. Ao nível dos topos foi necessário realizar 
a reintegração das lacunas existentes, utilizando-se para o efeito moldes em material contraplacado. 
No interior destes foram colocadas micro estruturas de reforço com varetas de fibra de vidro, que 
posteriormente sustentaram as argamassas à base de cal hidráulica. Sobre estas argamassas foi aplicada 
rede de fibra de vidro reforçando as camadas de preenchimento aplicadas nas áreas em falta do material 
pétreo dos esteios. Em alguns casos houve placas pétreas que tiveram de ser integralmente removidas 
para futura colagem com resina epóxida. A mesma resina foi injetada nas fraturas e fissuras.

Como acabamento final da reintegração das lacunas dos esteios do corredor, utilizou-se uma 
argamassa à base de cal hidráulica, com inertes graníticos à mistura que, após escovagem, adquiriu uma 
textura e cor muito idênticas aos monólitos originais. À semelhança do que se passou na câmara, também 
os interstícios do corredor sofreram um processo semelhante de acondicionamento e impermeabilização 
com recurso a meios e técnicas idênticas. No final, os esteios do corredor tinham adquirido novamente 
alturas semelhantes e a consistência necessária para aguentarem o peso das tampas de granito. Após 
alguns dias, tempo suficiente para as argamassas expelirem a água que ainda continham no seu interior e 
adquirirem a consistência e resistência necessárias, as tampas voltaram a ser colocadas nas suas posições 
originais.

Sobre a colina artificial/mamoa colocou-se uma geomembrana impermeabilizando o monumento 
das águas pluviais. Na parte superior do interior da câmara foram colocados tubos em PVC permitindo 
a circulação de ar e evitando possíveis condensações de humidade. Pelo exterior da estrutura pétrea 
megalítica colocou-se um geodreno coberto com gravilha, permitindo uma rápida captação das águas 
pluviais e escoamento para o exterior do tumulus, evitando acumulações sobre a geomembrana. Recriou- 
-se ainda o aspeto original do montículo artificial envolvente, utilizando-se camadas de saibro compactado 
e terra. 

4.13. Dólmen do Seixo da Beira

O Dólmen do Seixo da Beira (Oliveira do Hospital, Coimbra), encerrando uma grande câmara de 
corredor, apresentava-se em adiantado estado de degradação, o que colocava em causa a estabilidade de 
todo o conjunto construído. Perante tal situação, o Município de Oliveira do Hospital solicitou à ArqueoHoje 
a realização de trabalhos de escavação, conservação e valorização (2007-2008) tendo como objetivo, 
além do estudo científico, a recuperação de todos os elementos estruturais constituintes do monumento 
(arqueoHoJe, 2009; PerPétuo & goMes, 2012) (Est. XI).

As estruturas megalíticas apresentavam-se instáveis, fragmentadas ou deslocadas pela pressão do 
contraforte. Concluída a escavação arqueológica, acautelou-se a preservação das estruturas identificadas 
no processo de abertura das sondagens, recorrendo-se à colocação de rede sintética coberta com terras 
crivadas da escavação compactadas com um cilindro. Com o auxílio de meios mecânicos, procedeu-se 
à remoção e subsequente recolocação dos elementos pétreos tombados ou deslocados, com particular 
destaque para o processo de estabilização e conservação do espaço da câmara, tendo sido necessário 



154 CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS

erguer-se a pesada laje de cobertura para recolocação dos esteios deslocados; a tampa foi então pousada 
sobre os esteios em posição muito próxima da original.

A estabilização interna da estrutura pétrea megalítica foi feita através da colocação de uma 
sapata pétrea colmatada com saibro. No corredor foi aberta uma vala para colocação de um geodreno, 
possibilitando a drenagem das águas pluviais. Procedeu-se ainda à recriação dos esteios em falta, com 
dimensões e orientações idênticas, utilizando-se muretes em alvenaria consolidados com argamassa 
hidráulica, inertes leves e resinas, conferindo-lhe impermeabilidade.

Na recriação dos esteios em falta, foram usados moldes formados com argamassas feitas a partir 
da mistura de diversos tipos de cal hidráulica, que foram secando lentamente. Por fim, estas réplicas 
foram revestidas com argamassa e inertes graníticos, conferindo-lhe textura. Após secagem e escovagem 
obteve-se uma recriação que cremos muito próxima da original. No interior do monumento recriou-se o 
primitivo piso deposicional funerário através da colocação de uma camada de areão do rio de diversas 
tonalidades, criando assim um contraste com o montículo artificial envolvente. Por último, alteou-se a 
mamoa, até atingir o topo dos esteios do corredor, conferindo-lhe uma forma e dimensão próxima da 
original. Quem hoje visita a Arcainha do Seixo, auxiliado pelo leitor de paisagem, consegue facilmente 
percepcionar e entender os diferentes elementos constituintes deste monumento. 

4.14. Anta da Cavada

O Município de Oliveira do Hospital procedeu igualmente à recuperação da Anta da Cavada, já 
desprovida do montículo artificial e com a entrada da câmara parcialmente obliterada por um muro de 
alvenaria, sendo o conjunto usado como abrigo. A sua intervenção arqueológica permitiu caracterizá-lo 
como possuidor de uma câmara poligonal alargada provida de um corredor, conservando-se apenas um 
esteio, fragmentado ao nível da base e deslocado (arqueoHoJe, 2009) (Est. XII).

De modo abreviado, os trabalhos de conservação e valorização iniciaram-se pela estabilização da 
câmara, recorrendo-se à colocação de uma sapata pétrea colmatada com terra. Procedeu-se ainda à 
recriação dos dois monólitos em falta, utilizando-se uma armação em aço inox preenchida com argamassa 
hidráulica misturada com inertes à base de argila expansível. Após um tempo de cura prolongada, a base 
das réplicas dos esteios foram colocadas nos locais dos monólitos originais. Houve necessidade de se 
proceder a alguns ajustes na largura de um dos esteios, procedendo-se a um corte seletivo dos excessos. 
As superfícies foram posteriormente picadas para melhor aderência da argamassa de acabamento. Como 
acabamento final, procedeu-se à aplicação de uma argamassa hidráulica, à qual se adicionaram alguns 
inertes graníticos. Após uma prolongada e lenta secagem, evitando posteriores fissuras, procedeu-se 
à escovagem da superfície, obtendo-se a textura desejada. À saída da câmara foi recolocado o único 
fragmento do esteio preservado do corredor, e completando-se a valorização do espaço através da ligeira 
recriação do montículo envolvente com saibro compactado.

4.15. Núcleo megalítico do Alto da Portela do Pau

Mais recentemente (2011-2012), no âmbito do QREN, sob gestão da ADERE-PG, Associação de 
Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês, procedeu-se à conservação e 
valorização do núcleo megalítico do Alto da Portela do Pau (Melgaço, Viana do Castelo), merecendo 
especial atenção a recriação da laje de cobertura do monumento 5 (Jorge, BaPtista, silva & Jorge, 1997; 
arqueoHoJe, 2012) (Est. XIII).

Em todos estes monumentos não foi descurada a criação de acessibilidades informadas pela 
colocação de sinalética bem adequada, a elaboração de informação facilmente entendível através de 
painéis explicativos posicionados junto a estes, a edição de desdobráveis ou brochuras tendo em vista 
a promoção turístico-cultural, bem como a criação de uma área de proteção através da colocação de 
uma vedação rústica, em troncos de madeira tratada, impedindo a circulação de veículos ou a utilização 
agrícola dos terrenos que lhe são imediatamente adjacentes.
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5. ALGUNS COMENTÁRIOS FINAIS

A primeira questão a referir é a de que quando se iniciaram os primeiros trabalhos de escavação, 
estudo, conservação, reconstituição e valorização de monumentos megalíticos no final dos anos de 1980 
não havia um conhecimento adquirido suficiente que nos guiasse em direção às mais adequadas soluções, 
quer do ponto de vista técnico, quer no que se refere aos paradigmas. Existe, é certo, uma grande tradição 
europeia de conservação e restauro de arquiteturas, mas estas dizem sobretudo respeito a edifícios 
normalmente integrados em malhas urbanizadas, com projetos e modos de construir conhecidos e não 
em áreas abertas, descampadas, sujeitas a variados tipos de intempéries. No nosso caso, os “projetos” e 
modos de construir tiveram de ser revelados pela escavação, o que, desde logo associou a interrogação do 
como teria sido originalmente o monumento (e os monumentos, como se sabe, não tiveram um só programa 
pois que se alteraram ao longo do seu uso), à escolha das soluções de estabilização e reconstituição. Em 
termos de paradigma, conservar simplesmente, com intervenção mínima — deixar as arquiteturas ao nível 
da ruína conservada —, ou reconstituir edifícios completos ou quase completos, representa uma opção 
muito importante já que a decisão de restaurar compromete desde logo a pluralidade de funções que o 
monumento teve, para lhe designar um só: o de o mostrar de modo físico de uma maneira concordante 
com a ideia que, como investigadores, aquela arquitetura teve num determinado momento. 

Contudo, conservar, restaurar e valorizar é assumir esse risco de simulação. Foi essa simulação que 
os promotores nos pediram e a ela respondemos com toda a capacidade científica e técnica que íamos 
adquirindo.

Do ponto de vista técnico e tal como a exposição mostrou, a experiência adquirida e a utilização 
de novos materiais e de soluções muito direcionadas para cada caso, melhoraram progressivamente em 
cada intervenção. Também é de realçar que as práticas interdisciplinares crescentes entre arqueólogos, 
antropólogos, geólogos, engenheiros civis, conservadores/restauradores e arquitetos paisagistas se nos 
afiguram presentemente como uma necessidade basilar. Na realidade, nas nossas mais recentes experiências 
a complexidade a várias escalas de análise foi simultaneamente identificada, consciencializada e resolvida 
mercê dessa colaboração. Contudo, continuamos a olhar as primeiras intervenções com a noção de que 
foi ali que mais aprendemos.

Malogradamente, os promotores destes trabalhos não tem a consciência clara de que, no final, 
ao se criarem edifícios, estes necessitam, tal como qualquer edifício de qualquer época, de vigia, de 
monitorização, em suma, de manutenção efetiva. De contrário, transformar-se-ão inexoravelmente em 
ruína.

Outubro de 2014.
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GRANITE PATHOLOGY: DETERIORATIONS, CAUSES AND TREATMENTS

Arlindo Begonha*

Resumo
O granito desde sempre foi considerado como uma rocha eterna e empregue para testemunhar a presença e 
os grandes feitos do Homem. No entanto, a realidade tem mostrado que a degradação deste tipo de material 
tem sido muito rápida nas últimas décadas, pondo em risco a informação ou mesmo a segurança das estruturas.
A maior parte dos monumentos e edifícios na região Noroeste de Portugal foi construída com diferentes tipos 
de granito, encontrando-se, em muitos casos, em avançado estado de deterioração.
À excepção da dissolução, os monumentos em granito apresentam as mesmas deteriorações que se podem 
observar nas edificações em calcário, mármore e arenito, nomeadamente desagregação granular, alvéolos, 
placas, plaquetas, crostas negras, filmes negros, eflorescências e colonização biológica.
A Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto é apresentada como caso de estudo. Referem-se as deteriorações 
e suas causas, bem como as metodologias e tratamentos utilizados na intervenção efectuada em 2007/2009.

Palavras-chave: granito, meteorização, deterioração, tratamentos, Igreja da Lapa.

Abstract
Granite has always been regarded as an eternal rock and has been used to testify the presence and the great 
achievements of man. However, reality has shown that the degradation of this type of material has been very 
fast in recent decades, endangering the information or even the safety of the structures.
Most of the monuments and buildings in the Northwest of Portugal was built with different types of granite and 
it is in an advanced state of deterioration in many cases.
With the exception of dissolution, the granite monuments show the same damage that can be observed in 
buildings in limestone, marble and sandstone, including granular disintegration, alveoli, plates, flakes, black 
crusts, thin black layers, efflorescence and biological colonization.
The Church of Nossa Senhora da Lapa, in Oporto is presented as a case study. Deteriorations and their causes 
are referred as well as the treatments and methodologies used in the restoration works in 2007/2009.

Keywords: granite, weathering, deterioration, treatments, Lapa church.

* Professor Auxiliar, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto: 
abegonha@fe.up.pt 



172 PATOLOGIA DO GRANITO: DETERIORAÇÕES, CAUSAS E CURAS

1. INTRODUÇÃO

A pedra e nomeadamente o granito foi sempre o material empregue por excelência na construção 
dos grandes marcos arquitectónicos das grandes civilizações da humanidade, sendo considerada como um 
material nobre e resistente, capaz de perpetuar para sempre os grandes feitos e construções do Homem.

No entanto, a realidade e estudos conduzidos desde a segunda metade do século XX têm mostrado 
que a degradação do granito tem sido muito rápida nas últimas décadas, pondo em risco a informação 
contida nas estruturas ou mesmo a segurança das mesmas. O património edificado, herança cultural da 
humanidade, está em risco, em resultado de um conjunto de circunstâncias e acções que conduziram à 
degradação do material pétreo.

As pedras de granito utilizadas em edifícios e monumentos na região Noroeste de Portugal 
apresentavam, aquando da sua construção, estados de meteorização distintos herdados das pedreiras. 
O processo de meteorização conduziu à formação de minerais de alteração como a caulinite e a gibsite 
(sequeira Braga, 1988: 208-209; BegonHa, 2001: 68-81; BegonHa e sequeira Braga, 2002: 64, 74; sequeira 
Braga et al., 2002: 53-54) e a redes porosas de tipo fissural muito bem interligadas que possibilitam a 
transferência rápida de soluções salinas por capilaridade a partir do solo ou da chuva e também a fortes 
fluxos de evaporação, proporcionando a acção dos agentes agressivos e a formação de vários tipos de 
decaimento (BegonHa et al., 1994: 545; BegonHa, 2001: 328-339, 345-350; BegonHa, 2009: 622; MoutinHo, 
2005: 80-83; FoJo, 2006: 84-89, 107-110, 142; costa leite, 2008: 74-75; cardoso, 2008: 91; Bré, 2008: 101; 
Madureira, 2008: 149-150; resende, 2010: 83-87, 96-100; silva, 2012: 170-172, 182-190, 267-268).

Erros de projecto, má utilização de edifícios e estruturas, ausência de manutenção e conservação 
e, mais recentemente, a poluição do ar e das águas freáticas, bem como a utilização de argamassas 
de cimento em juntas e lacunas aceleraram drasticamente o processo de degradação dos edifícios e 
monumentos.

Os estudos que abrangem a reabilitação, recuperação, limpeza e manutenção de um edifício ou o 
restauro de uma determinada peça ou obra de arte são complexos e exigem um conjunto de técnicos de 
áreas tão distintas como a Arqueologia, Arquitectura, História de Arte, Geologia, Engenharia Civil, Química, 
Física e Biologia.

A intervenção em edifícios ou monumentos deve obrigatoriamente começar pelo levantamento das 
deteriorações e pelo diagnóstico do processo patológico, sob pena de qualquer proposta de tratamento 
se revelar como ineficaz ou mesmo prejudicial, uma vez que a causa da deterioração não foi determinada 
e anulada, tendo-se somente intervindo na lesão.

Abordar-se-ão de seguida os principais tipos de deterioração que afectam as pedras de granito, 
bem como alguns dos principais agentes de decaimento da pedra.

2. DETERIORAÇÕES QUE AFECTAM PEDRAS DE GRANITO

À excepção da dissolução, os monumentos e edifícios em granito apresentam as mesmas deteriorações 
que se podem observar nas edificações em calcário, mármore e arenito, nomeadamente desagregação 
granular, alvéolos, placas, plaquetas, crostas negras, filmes negros, eflorescências e colonização biológica. 
Pelo contrário, os filmes negros formam-se na superfície de pedras de granito, mas não ocorrem em 
rochas carbonatadas.

Os diversos tipos de deteriorações resultam de um conjunto de factores associados ao tipo ou 
tipos de pedra utilizados, à história/utilização do edifício, aos agentes agressivos existentes no local e à 
exposição e/ou orientação da fachada e/ou pedra. De entre os agentes agressivos, destacam-se a água, 
os sais solúveis, os gases, o vento, a temperatura, o gelo, a poluição atmosférica e os seres vivos.
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2.1. Desagregação granular

A desagregação granular, também designada por desagregação arenosa e desintegração granular, 
caracteriza-se pelo aumento da rugosidade das superfícies devido à presença de grãos minerais salientes 
por perda de material resultante do desengaste dos grãos (Est. I-1, I-2, I-3). Pode afectar apenas os grãos 
mais superficiais ou, em casos extremos, a globalidade da pedra.

A desagregação granular conduz ao arredondamento das arestas e vértices das pedras, ao 
adoçamento das formas e à perda de pormenores de cantarias e esculturas (Est. I-1, I-2, I-3). Em situações 
de deterioração mais severa, verifica-se a queda abundante de material de granulometria arenosa pelo 
simples toque das superfícies afectadas (Est. I-1, I-2). A desagregação granular pode ser uniforme, 
conduzindo ao recuo de toda a superfície da pedra paralelamente à superfície original ou pode ser 
diferencial, conduzindo à formação de zonas em relevo relativamente às mais afectadas.

A desagregação granular é uma das deteriorações mais importantes quer em zonas com elevados 
índices de poluição atmosférica, como é exemplo a cidade do Porto, como em áreas com índices pouco 
significativos.

A desagregação granular aparece normalmente associada a áreas com as seguintes características:
- Zonas húmidas não lixiviadas, localizadas nas áreas mais baixas do rés-do-chão das fachadas, 

submetidas à ascensão capilar de soluções salinas (Est. I-1, I-2);
- Zonas expostas, orientadas para os ventos de Sudoeste e Sul associados a episódios de precipitação;
- Zonas adjacentes a juntas ou lacunas onde se aplicaram argamassas de cimento (Est. I-2).
A desagregação granular está sistematicamente ligada à presença de minerais de sais muito 

solúveis como a halite (NaCl) e a nitratite (NaNO3), normalmente em quantidades reduzidas. No processo 
de secagem das pedras de granito, estes sais precipitam na fase final do processo, a partir de soluções 
salinas muito concentradas, restando muito pouca quantidade de solução na rede porosa da rocha. É nas 
fissuras mais finas, em particular nas interligações e nos estreitamentos, que precipitam os sais mais 
solúveis, desenvolvendo-se forças de cristalização muito fortes que originam forças de tracção no interior 
do meio poroso do granito e que, após ciclos sucessivos de cristalização/dissolução ou de cristalização/
deliquescência, conduzem ao desengaste dos grãos. A diferença de solubilidade dos sais determina, neste 
caso, a posição de cristalização no seio da rede porosa. Assim, sais mais solúveis como a halite e a 
nitratite, ainda que muitas vezes menos abundantes que o gesso (CaSO4·2H2O), cristalizam nos poros mais 
pequenos ou nas fissuras mais estreitas da pedra, onde provocam fortes deteriorações, enquanto o gesso, 
muito menos solúvel, precipita em fases anteriores de evaporação em poros de maiores dimensões, não 
introduzindo tensões significativas nas paredes da rede porosa. Por este motivo, a quantidade de gesso 
presente em muitas pedras não é em geral proporcional à intensidade da desagregação granular (Begonha, 
2001: 301).

2.2. Alvéolos

Os alvéolos são pequenas cavidades, normalmente com abertura mais ou menos circular, diâmetro 
em geral não ultrapassando os 10 mm e profundidade máxima idêntica ao diâmetro da abertura (Est. I-4).

O fenómeno de formação de alvéolos não está ainda inteiramente compreendido. Segundo Beaucourt 
e Jaton (1975: 16), Jeannette (1980: 113-114), Amoroso e Fassina (1983: 33), Jeannette (1992: 62), 
Begonha (2004: 17), a formação de alvéolos em calcários, arenitos e granitos é considerada como um 
fenómeno associado a desagregação granular diferencial.

De acordo com Aires-Barros (1991: 74) a alveolização é a desagregação superficial da rocha com 
espessura que vai de décimos de milímetro a cerca de meio centímetro, mantendo-se a parte interna sã. 
A velocidade de alteração e de erosão variam, originando zonas escavadas mais ou menos profundas, 
separadas por tabiques. O aspecto geral é o de alvéolos múltiplos, de formas e dimensões variadas.

Segundo Amoroso e Fassina (1983: 33) a formação de alvéolos em calcários está frequentemente 
associada a superfícies expostas a ventos fortes, onde a evaporação ocorre de imediato sob a superfície 
da pedra, no interior da rede porosa. A desagregação granular prossegue preferencialmente em certas 
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áreas, formando cavidades profundas (alvéolos). Amoroso e Fassina (1983: 33), citando Torraca (1981), 
referem que o processo passa por uma aceleração progressiva, quando o alvéolo se forma, uma vez que a 
velocidade do vento aumenta no interior da cavidade, formando pequenos redemoinhos.

A alveolização é muito mais frequente em calcários e arenitos calcários do que em granitos (silva 
et al., 1996: 184). Nos edifícios construídos em granito, os alvéolos ocorrem em pedras afectadas por 
desagregação granular e, simultaneamente, parecem estar associados a locais sujeitos a fortes correntes 
de ar e/ou ambientes marinhos que proporcionam elevados fluxos de evaporação, tal como sucede em 
sete igrejas da província da Corunha, na Galiza (silva et al., 1996: 188-189), na fachada Oeste da Igreja de 
São Gonçalo, em Amarante (BegonHa, 2004: 122-123) (Est. I-4), na Capela do Senhor da Pedra, em Miramar 
(Bré, 2008: 65, 67) e no Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia (Madureira, 2008: 70).

Em pedras de granito simultaneamente afectadas por desagregação granular e alvéolos do Mosteiro 
de Travanca, Begonha e Novais (2011: 48, 53, 80) identificaram os minerais de sais solúveis nos dois tipos 
de deterioração (gesso e nitratite nos alvéolos e gesso, halite e nitratite na desagregação granular), não 
tendo obtido quantitativos muito diferentes dos mesmos nos dois tipos de decaimento.

2.3. Placas

As placas acompanham a superfície exterior das pedras, sendo delimitadas por duas superfícies 
paralelas. Constituem formações pouco espessas relativamente ao comprimento e largura, podem atingir 
20 mm ou mesmo 30 mm (Est. I-6) de espessura, mas em geral entre os 2 mm e os 11 mm. Podem cobrir 
uma área de várias centenas de centímetros quadrados. A maior parte das placas é bastante dura e 
compacta (Est. I-5, I-6). De um modo geral, apresentam forma planar (Est. I-5) mas, no caso de colunas e 
balaústres, podem exibir formas de coroas cilíndricas (Est. I-6) ou tronco-cónicas. Em pedras salientes ou 
de cunhais, desenvolvem-se continuamente por duas ou mais superfícies perpendiculares (Est. I-5).

No Hospital de Santo António, no Porto, a espessura média das placas é de 4,5 mm, estando os 
valores mais frequentes compreendidos entre os 3 e 5 mm (BegonHa, 2001: 141) (Est. I-5).

A maior parte das placas do Hospital de Santo António, incluindo as de menor espessura, é bastante 
dura e compacta (Est. I-5) (Begonha, 2001: 141), mas podem estar afectadas por desagregação granular, 
sendo então bastante frágeis.

As placas afectam todo o tipo de rochas como, por exemplo, os granitos, calcários, mármores, 
arenitos e basaltos.

Durante a sua evolução, vão-se progressivamente destacando da pedra, acabando por se separar, 
afastar, abaular, fendilhar e cair, deixando cicatrizes facilmente reconhecíveis.

A face interior da placa (voltada para o interior da pedra) e a zona da pedra de onde a placa se 
destacou apresentam um material pulverulento e aspectos de desagregação granular.

Por vezes, a seguir à queda de uma placa, voltam-se sucessivamente a formar, a destacar e a cair 
novas gerações de placas que, segundo Fitzner e Heinrichs (1994: 670), são sempre menos desenvolvidas 
e espessas que as anteriores. 

As placas aparecem associadas sobretudo a zonas com as seguintes características:
- Zonas húmidas, não lixiviadas, localizadas nas áreas mais baixas do rés-do-chão das fachadas que 

estão submetidas à ascensão capilar de soluções salinas, abaixo das pedras que exibem desagregação 
granular de intensidade forte (Est. I-5, I-6);

- Zonas húmidas, não lixiviadas, localizadas acima de elementos arquitectónicos horizontais como 
cornijas e varandas onde a permanência da água da chuva é maior.

Aparecem também, em determinados monumentos, sobretudo associadas às zonas mais expostas 
à acção directa da chuva, vento e Sol, caracterizadas por ciclos rápidos de molhagem e secagem, 
frequentemente ligadas a pedras de esquinas que apresentam maior superfície de evaporação.

O gesso é o mineral de sal solúvel dominante, aparecendo por vezes em grande quantidade na face 
interior das placas e no material pulverulento.

Na face exterior das placas, o gesso normalmente não aparece ou, quando tal sucede, é sempre em 
quantidades bastante reduzidas.
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2.4. Plaquetas

As plaquetas constituem uma deterioração que pode ser considerada como que de transição 
entre a desagregação granular e as placas. Caracterizam-se por acompanharem a superfície exterior das 
pedras, sendo delimitadas por duas superfícies paralelas, em geral não tão bem definidas como no caso 
das placas. Constituem formações pouco espessas, não ultrapassando normalmente os 2 milímetros. 
As plaquetas são usualmente mecanicamente pouco resistentes e pouco compactas, visto estarem 
afectadas por desagregação granular. Estendem-se por áreas inferiores a um centímetro quadrado até 
aos dois centímetros quadrados, apresentando geralmente forma planar. Durante a sua evolução, vão- 
-se progressivamente destacando da pedra, acabando por se separar e cair. Tal como nas placas, a face 
interior das plaquetas exibe material pulverulento e a zona da pedra de onde a plaqueta se destacou, 
aspectos de desagregação granular. Uma pedra afectada por plaquetas mostra, de uma maneira geral, 
uma sucessão de zonas empoladas (zonas onde as plaquetas já se destacaram e afastaram da pedra, mas 
ainda não caíram) e de zonas semelhantes a crateras (zonas onde as plaquetas já caíram) (Est. I-7).

As plaquetas formam-se em zonas húmidas, não lixiviadas, mais baixas das fachadas, sujeitas à 
ascensão capilar de soluções salinas a partir do solo. Localizam-se acima das pedras com placas, podendo 
formar-se ao lado de pedras afectadas desagregação granular de intensidade média a forte.

As plaquetas estão associadas à cristalização de gesso, ao qual está frequentemente associada a 
halite, no interior da rede porosa do granito segundo um plano paralelo à superfície exterior das pedras.

2.5. Crostas negras

As crostas negras formam-se em zonas com índices de poluição do ar significativos ou elevados. 
Contrariamente aos tipos de danos descritos anteriormente, as crostas negras não são formadas por 
material pétreo, mas por depósitos que cobrem as superfícies das pedras e das argamassas das juntas.

Como o seu nome indica, caracterizam-se pela sua cor negra. A superfície é mais ou menos irregular, 
raramente acompanhando a rugosidade superficial das pedras que recobrem (Est. I-8, Est. II-1). A espessura 
das crostas negras pode variar entre menos de 1 mm e mais de 10 mm (Est. I-8, Est. II-1). As crostas 
negras mais espessas apresentam superfície com forma dendrítica característica, idêntica à forma de 
couve-flor ou de excreções coralígenas ou esponjosas de aspecto escoriáceo (Est. I-8, Est. II-1).

A formação de crostas negras nas fachadas está associada a zonas húmidas e protegidas da acção 
directa da chuva (não há lixiviação), mas onde a mesma consegue chegar por capilaridade através do meio 
poroso da pedra, designadamente sob cornijas (Est. I-8, Est. II-1), consolas, zonas recuadas e nichos.

Sob as cornijas, formam-se simetricamente e a alguns centímetros de juntas abertas por onde 
circula a água da chuva (Est. II-1). A extensão lateral e vertical destas crostas depende da área por onde 
a humidade se propaga por capilaridade. Observa-se assim uma alternância de zonas escuras, recobertas 
por crostas negras, e zonas claras adjacentes às juntas, lavadas pela água da chuva/escorrência.

Pedras afectadas por desagregação granular não apresentam crostas negras, devido à queda mais 
ou menos contínua de material pétreo, impedindo assim o seu desenvolvimento.

As crostas mais espessas são constituídas por uma zona superficial pouco resistente, e zonas 
intermédia e interior bastante compactas e resistentes, permanecendo unidas após a sua extracção para 
amostragem.

Apesar de aparentemente não parecerem afectar o granito subjacente, as crostas negras acabam por 
empolar, “explodir” e cair, arrancando a película mais superficial da pedra e originando formas semelhantes 
a crateras lunares de impacte, as quais são delimitadas por uma zona anelar de crosta negra empolada e 
separada da pedra. A pedra subjacente pode exibir desagregação granular intensa.

As crostas negras são essencialmente constituídas por cristais de gesso, cinzas volantes muito 
porosas, de natureza carbonosa e ricas em enxofre, resultantes da queima de combustíveis fósseis e 
poeiras silicatadas que aderiram às superfícies húmidas.

A estrutura e composição mineralógica das crostas negras revelam a sua própria génese, constituindo 
provavelmente o tema mais discutido pelos investigadores que se dedicaram ao estudo das deteriorações 
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e da conservação dos monumentos.
As primeiras teorias sobre a génese das crostas negras reflectem o tipo de rochas empregues 

nos monumentos. O facto de a maior parte dos monumentos Europeus, inicialmente estudados, ter sido 
construída com rochas carbonatadas, conduziu a uma sobrevalorização dos fenómenos de transformação 
do carbonato de cálcio da rocha (CaCO3) em gesso (CaSO4·2H2O), por reacção com as águas das chuvas 
ácidas, ricas em ião sulfato. Por outro lado, a hipótese de os óxidos de enxofre da atmosfera poluída 
reagirem por via seca com a rocha carbonatada, implicaria a formação de crostas negras em qualquer ponto 
das fachadas, contrariando a distribuição selectiva das mesmas (apenas em locais húmidos protegidos da 
chuva/escorrências).

Além disso, as crostas negras formam-se sobre qualquer tipo de substrato poroso, rocha ou não, 
incluindo granitos de duas micas muito pobres em cálcio, como o granito do Porto, grés siliciosos sem 
teores significativos em cálcio, como os grés vermelhos da Alsácia empregues na Catedral de Strasbourg 
(Millot et al., 1967: 137, 151) e ainda tijolos, argamassas e betões. Aparecem igualmente sobre materiais 
não porosos como metais (estátuas de bronze e zinco por exemplo).

Begonha et al., (1996: 484, 486) e Begonha (2001: 392, 394-397) mostraram que em ambientes 
urbanos e/ou industriais como a cidade do Porto, a água da chuva é rica nos iões Ca2+ e SO4

2- numa 
proporção de 1: 1, ou seja, igual à estequeométrica do gesso. Assim, quando a água da chuva evapora, o 
gesso cristaliza. Consequentemente, após cada episódio de precipitação, a espessura das crostas negras 
vai gradualmente aumentando.

2.6. Filmes negros

Tal como as crostas negras, os filmes negros formam-se em zonas com índices de poluição do ar 
significativos ou elevados, não sendo igualmente constituídos por material pétreo, mas por depósitos que 
cobrem as superfícies das pedras e argamassas das juntas e, em muitos casos, as superfícies exteriores 
de placas e plaquetas.

Na cidade do Porto, os filmes negros e desagregação granular são as duas deteriorações mais 
importantes, envolvendo maior número de pedras das fachadas.

Os filmes negros são, conforme o nome indica, formações superficiais muito finas, de cor negra ou 
castanha muito escura. Recobrem e aderem fortemente à superfície das pedras graníticas, mantendo, 
devido à sua reduzida espessura, a rugosidade superficial da pedra (Est. II-2, II-3, II-4), contrariamente ao 
que sucede com as crostas negras.

São normalmente baços (Est. II-2, II-3, II-4), homogéneos e duros, aderindo de tal forma à superfície 
das pedras graníticas, que a sua remoção em trabalhos de limpeza é difícil. Por vezes, apresentam brilho 
metálico, ou aspecto brilhante, idêntico ao asfalto fresco.

Os filmes negros aparecem associados às três seguintes zonas:
- Zonas expostas, mas não sujeitas à acção directa dos ventos de Sudoeste e Sul associados aos 

episódios de precipitação;
- Zonas expostas directamente à chuva, mas não submetidas a escorrência forte;
- Zonas mais baixas das fachadas, sujeitas ao salpico da chuva a partir dos passeios ou do solo.
A primeira situação, relativa a zonas expostas mas não sujeitas à acção directa dos ventos de 

Sudoeste e Sul constitui o caso mais frequente de ocorrência deste tipo de deterioração.
Os filmes negros são constituídos por uma enorme quantidade de partículas de reduzida dimensão 

(raramente ultrapassando os 10 µm a 20 µm) agregadas por uma matriz de material homogéneo, 
provavelmente de natureza amorfa. Estas partículas caracterizam-se por uma grande complexidade 
mineralógica e morfológica, destacando-se os seguintes tipos:

- Cristais xenomórficos de quartzo, feldspatos e micas, resultantes da deposição de poeiras do solo 
e das ruas;

- Partículas de forma irregular ricas em ferro (jarosite bem cristalizada (KFe3(SO4)2 (OH)6), ferrihidrite 
amorfa (Fe2O3·1,8H2O), goethite mal cristalizada (α-FeO(OH)), magnetite (Fe3O4) e hematite (Fe2O3));

- Partículas ricas em carbono;
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- Cinzas volantes, esféricas, de superfície lisa, ricas em silício e alumínio;
- Cinzas volantes esféricas, de superfície rugosa e constituídas por óxidos de ferro;
- Cinzas volantes, esféricas, porosas, de natureza carbonosa;
- Cristais de gesso inexistentes ou muito raros.
A espessura dos filmes negros foi determinada em vários locais na cidade do Porto. Em média, os 

filmes negros estudados no Hospital de Santo António têm espessuras médias compreendidas entre os 
80 µm e 210 µm, variando aproximadamente entre os 40 µm e 370 µm (BegonHa, 2001: 212). Na Igreja do 
Carmo, a espessura média dos filmes negros varia entre 60 µm e 125 µm, com um máximo de 240 µm 
(Begonha, 2001: 276-279). Numa casa de finais do século XIX, localizada na Rua de S. Roque da Lameira, a 
espessura média dos filmes negros está compreendida entre 45 µm e 130 µm, com um máximo de 290 µm 
(Begonha, 2001: 292). Estes valores são da mesma ordem de grandeza dos referidos por Nord e Tronner 
(1991: 32) e Nord e Ericsson (1993: 25) (20 µm a 200 µm) em monumentos da Suécia.

Relativamente à grande concentração de ferro nos filmes negros, Nord e Tronner (1991: 34) e Nord 
e Ericsson (1993: 28) consideram que os elevados valores de ferro nas amostras da Suécia resultam, 
quer da poluição atmosférica (tráfego automóvel e poluição industrial), quer do quantitativo em ferro 
da própria rocha devido à reacção das águas das chuvas ácidas com os minerais que contêm ferro. Não 
consideram as águas das chuvas como uma fonte a ter em conta na concentração do ferro nos filmes 
negros, uma vez que contêm teores em ferro demasiado baixos.

Relativamente aos edifícios e monumentos do Porto, Begonha (2001: 212-213) mostrou que os 
filmes negros resultam exclusivamente de partículas associadas à poluição atmosférica, não havendo 
contribuição significativa da biotite, existente em pouca quantidade e único mineral rico em ferro no 
granito do Porto. Efectivamente, o autor mostrou em cortes observados à lupa binocular, o contraste 
nítido entre o granito e os filmes negros que o recobrem, não existindo qualquer variação gradual entre si.

Em amostras de filmes negros da Suécia e Polónia, Nord e Tronner (1991: 40) e Nord e Ericsson 
(1993: 33) referem que o carbono aparece sob a forma de poeiras e sujidades de grafite mal cristalizada e 
de mais de noventa compostos orgânicos. O carbono é gerado por várias fontes poluentes entre as quais o 
tráfego automóvel, indústria, centrais térmicas de queima de carvão e/ou fuel e aquecimento doméstico.

2.7. Eflorescências

As eflorescências são cristalizações de minerais de sais solúveis sobre a superfície de meios porosos, 
designadamente pedras, argamassas e betões.

Arnold e Kueng (1985: 259-262) consideram os seguintes três tipos de eflorescências:
- Eflorescências de cristais eriçados — são constituídas por cristais individuais erectos prismáticos 

ou aciculares e, também, por menor número de cristais quase isométricos. Os cristais aciculares são 
direitos com espessura de alguns micrómetros e comprimento entre menos de 1000 µm (< 1 mm) a mais 
de 10000 µm (> 1 cm). Os cristais colunares apresentam espessura próxima dos 10 µm e comprimento 
até aos 10000 µm, sendo constituídos quer por cristais singulares quer por feixes de cristais paralelos 
intercrescidos. Os cristais são muitas vezes encurvados, distorcidos ou mesmo espiralados, exibindo, 
no entanto, sempre a mesma orientação cristalográfica ao longo de todo o grão. Estas eflorescências 
brilham frequentemente quando se desenvolvem faces nos cristais, os quais estão pouco ligados ao 
substrato poroso em eflorescências recentes, ligando-se-lhe mais fortemente com o envelhecimento. 
As eflorescências de cristais eriçados podem originar desagregação granular nas pedras. As condições 
de cristalização deste tipo de eflorescências são as do crescimento de cristais em forma de pêlo, 
desenvolvendo-se sobre materiais porosos, mesmo quando estão fortemente insaturados relativamente 
à água;

- Eflorescências de agregados fofos (fluffy) (Est. II-6) — são constituídas por agregados fracamente 
coerentes de pêlos e fibras aciculares, semelhantes a cabelos compridos, podendo ser removidas com 
um simples sopro. Os hábitos cristalinos são parecidos com os das eflorescências anteriores, ocorrendo 
somente longos cristais aciculares. Muitos cristais não estão ligados ao substrato, mas colocados sobre 
outros. Produzem poucos danos no substrato;
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- Eflorescências pulverulentas (Est. II-5) — são constituídas por grãos muito finos essencialmente 
sub-micrónicos, formando agregados pouco coesos. São características de sais ou agregados de sais 
desidratados. Geneticamente constituem formações secundárias, resultando da desidratação de anteriores 
cristais de sais hidratados.

Em Portugal, os minerais de sais solúveis mais frequentes em eflorescências de tipo pulverulento 
encontradas em edifícios e monumentos de granito são o gesso, thenardite (Na2SO4) (Est. II-5), singenite 
(K2Ca(SO4)2·H2O), glauberite (Na2Ca(SO4)2·2H2O), calcite (CaCO3), niter (KNO3), aptitalite (NaK3(SO4)2·2H2O), 
halite, nitratite, brushite (CaHPO4·2H2O), epsomite (MgSO4·7H2O), hexahedrite (MgSO4·6H2O), natron 
(Na2CO3·10H2O), thermonatrite (Na2CO3·H2O), trona (Na3H(CO3)2·10H2O), darapskite (Na3(SO4)(NO3)·H2O), 
whewellite (Ca(C2O4)·H2O) e weddellite (Ca(C2O4)·2H2O).

As eforescências de tipo fluffy são menos frequentes, sendo constituídas geralmente por mirabilite 
(Na2SO4·10H2O), gesso, niter (Est. II-6), nitratite e gaylussite (Na2Ca(CaCO3)2·5H2O).

As eflorescências ocorrem principalmente nas paredes de salas com elevada humidade relativa do 
ar. Podem ainda ser observadas na parte interior de paredes de salas aquecidas nas zonas submetidas à 
ascensão capilar de soluções salinas provenientes do solo.

Formam-se também na parte exterior das fachadas sobre argamassas de juntas de cimento ou sobre 
as pedras no contacto com as referidas argamassas em zonas sujeitas igualmente à ascensão capilar.

2.8. Colonização biológica

Os seres vivos, nomeadamente as plantas, desenvolvem-se nas áreas mais húmidas e/ou sombrias 
das fachadas dos edifícios e, ainda, em juntas abertas onde a escorrência ou a permanência de humidade 
são maiores.

Nas pedras das fachadas de edifícios e monumentos, ocorrem geralmente diversos tipos de seres 
vivos.

Podem desenvolver-se plantas superiores fanerogâmicas desde árvores (figueiras e pinheiros, por 
exemplo) (Est. II-7), arbustos a plantas herbáceas (Est. III-1) e, igualmente, os fetos.

Ocorrem ainda musgos, líquenes (Est. III-2), algas (Est. III-3), fungos e microorganismos (algas 
unicelulares como as diatomáceas e bactérias, por exemplo).

Em muitos edifícios, os líquenes são os organismos que afectam maior número de pedras, recobrindo-
-as por vezes integralmente. No entanto, em áreas com índices de poluição atmosférica elevados como 
o centro da cidade do Porto, os líquenes não se desenvolvem, aparecendo unicamente nos locais mais 
altos das fachadas onde a ventilação é maior e os níveis de poluição são mais baixos e compatíveis com o 
desenvolvimento destes organismos.

2.9. Fissuras e fendas

Fissuras são aberturas que não intersectam as pedras em toda a sua espessura, não as dividindo em 
duas partes separadas, contrariamente ao que sucede com as fendas.

Fissuras e fendas aparecem nos materiais, quando a sua capacidade resistente é excedida, sendo 
fundamentalmente provocadas por assentamentos diferenciais da fundação (Est. III-4).

Erros de projecto ou de execução, bem como modificações do tipo de utilização para que o edifício 
foi concebido também podem estar na origem destes danos.

As solicitações térmicas e sísmicas originam igualmente fissuras e fendas. Além disso, a oxidação 
de elementos metálicos cravados nas pedras, como por exemplo os gatos, cria forças de tracção que as 
mesmas não suportam, fendilhando.

2.10. Elementos destacados e lacunas

Fissuras e fendas podem conduzir ao destacamento de fragmentos das pedras. Situação frequente 
é a que resulta da oxidação de elementos metálicos (Est. III-5).
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As lacunas podem resultar de perdas muito grandes de material pétreo devido a desagregação 
granular muito intensa, da oxidação de elementos metálicos (Est. III-6), de acidentes ou ainda de vandalismo 
(destruição por exemplo de elementos arquitectónicos como estátuas de santos) ou de guerras.

2.11. Lacunas e juntas preenchidas com argamassas de cimento

As lacunas e as juntas encontram-se frequentemente preenchidas com argamassas de cimento 
(Est. III-7, III-8). Para além do factor estético, as argamassas de cimento são extremamente prejudiciais 
para a pedra, acelerando a perda de material pétreo por desagregação granular nas zonas das pedras 
adjacentes às juntas.

Com efeito, as argamassas de cimento são mais porosas que o granito e o seu meio poroso muito 
diferente do das pedras. As argamassas de cimento contêm teores significativos nos iões alcalinos sódio 
e potássio e no ião carbonato. Nas áreas das fachadas sujeitas a ascensão capilar ou após um episódio de 
precipitação, as pedras de granito secam mais rapidamente do que as argamassas de cimento, as quais 
se comportam como reservatório de água. Assim, as soluções salinas existentes no meio poroso das 
argamassas de cimento transferem-se por capilaridade para as pedras de granito que lhes são adjacentes. 
Em zonas com forte poluição atmosférica, como o Hospital de Santo António, no Porto e o Mosteiro da 
Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, os minerais de sais solúveis dominantes são os sulfatos (thenardite, 
singenite, glauberite, mirabilite e gesso) (BegonHa, 2001: 221-224, 407; Madureira, 2008: 109-119), enquanto 
em regiões com baixos índices de poluição do ar, como a Igreja de Santa Clara, em Vila do Conde e a Capela 
do Senhor da Pedra, em Miramar, os minerais de sais solúveis dominantes são os carbonatos (trona e 
thermonatrite) (costa leite, 2008: 94-98, 102, 104; Bré, 2008: 91-95, 103, 119) (Est. III-8) que originam 
a desagregação granular e consequente perda de material pétreo junto às argamassas e a formação de 
eflorescências dos referidos minerais de sais solúveis na zona de contacto da argamassa com o granito 
(BegonHa et al., 2011: 12).

3. AGENTES AGRESSIVOS

De entre os principais agentes agressivos responsáveis pelo decaimento das pedras destacam-se a 
água, os sais solúveis, os gases, o vento, a temperatura, o gelo e os seres vivos. Referir-se-ão apenas a 
água, os sais solúveis e, de entre os seres vivos, as aves e o Homem.

3.1. A água

A água é o principal agente agressivo na alteração dos materiais pétreos. Actua sobre os minerais, 
por um lado, fornecendo uma fase fluida, promovendo a mobilidade dos iões necessários para as reacções 
químicas e, por outro lado, comportando-se como um novo componente químico, tornando possível a 
formação de minerais hidratados.

Assim, além da acção que pode exercer por si mesma, é o agente agressivo indispensável para que 
os gases e os sais minerais exerçam a sua acção destrutiva.

Um material poroso contém sempre uma determinada quantidade de água que não é fixa, dependendo 
do equilíbrio que se estabelece entre ele e o ambiente que o rodeia. É sobretudo a variação da quantidade 
de água (sob as formas líquida e/ou de vapor) nos materiais que provoca os diversos estados patológicos 
nas construções.

Os fenómenos migratórios da humidade conduzem às modificações das propriedades dos materiais, 
fenómenos a que as pedras são particularmente sensíveis, dada a sua estrutura porosa. 

A água pode penetrar nas edificações durante a fase de construção (aplicação de argamassas, 
molhagem das pedras que vão estar em contacto com as argamassas, água das próprias pedras, água da 
chuva no interior da construção devido à inexistência de coberturas) ou do exterior do edifício (chuva, 
água freática, nevoeiro, vapor de água).
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Enquanto a água proveniente do interior sob a forma líquida só entra em contacto com a pedra 
do edifício, em caso de rotura das tubagens, a água sob a forma de vapor está permanentemente em 
contacto com as pedras de salas interiores, pelo que é desejável a sua rápida remoção mediante uma 
eficaz ventilação.

A água pode penetrar ou atravessar as pedras, quer actuando sob pressão, quer simplesmente por 
contacto, sem pressão exterior. A penetração da água sem pressão hidráulica pode dar-se por capilaridade 
ou por difusão. Em presença de uma pressão hidráulica, o mecanismo de transporte dominante é a 
permeabilidade. De entre os mecanismos referidos, a capilaridade é, sem dúvida, o mais importante no 
que se refere à deterioração das pedras.

3.2. Os sais solúveis

O efeito dos sais solúveis é o mais comum na génese das deteriorações da pedra.
Os minerais de sais solúveis mais frequentes são os sulfatos, cloretos, nitratos e carbonatos simples 

ou duplos de sódio, potássio, cálcio e magnésio, os nitratos de amónia, os oxalatos de cálcio e os fosfatos 
de cálcio.

Os sais solúveis dissolvem-se na água, formando soluções salinas que se transferem ou ascendem 
por capilaridade nas edificações, cristalizando nas zonas de evaporação.

As variações dos teores de água líquida e da humidade relativa do ar fazem com que os sais 
cristalizem, hidratem, deliquesçam e dissolvam, repetindo-se estes fenómenos até à destruição do material 
pétreo, devido ao desenvolvimento de forças de cristalização que, actuando no interior da rede porosa das 
rochas (Est. IV-1, IV-2, IV-3), dão origem a tensões de tracção que contribuem para a sua desagregação.

A dissolução ocorre se uma solução insaturada de determinada origem é fornecida aos cristais de 
sais ou se a solubilidade dos sais, dependente da temperatura, aumenta por variação da mesma.

A humidade pode ser fornecida pela chuva, pelo solo e por condensação.
Se estão presentes sais higroscópicos, o que normalmente é o caso, a água condensa-se nas 

superfícies dos cristais (deliquescência) para concentrações de vapor de água bem abaixo do ponto de 
orvalho. Para uma dada temperatura e um determinado grau de sobressaturação, os sais com menores 
volumes molares são os que registam maiores forças de cristalização.

Trabalhos de investigação coordenados por Arnold e Zehnder (1987: 109-112) e Arnold e Zehnder 
(1989: 35-39) permitiram verificar que, os sais transportados por ascensão capilar a partir do solo, 
precipitam segundo uma sequência espacial.

Quanto mais solúveis são os sais, mais distantes se encontram do solo ou da base da parede. 
Na zona mais baixa, estão presentes sobretudo os sulfatos e os carbonatos (menos solúveis e menos 
higroscópicos), enquanto na zona mais alta se acumulam os cloretos e os nitratos (mais solúveis e mais 
higroscópicos).

Assim, nas zonas afectadas por ascensão capilar a partir do solo, as pedras mais intensamente 
deterioradas por desagregação granular surgem a cotas mais elevadas, devido à cristalização de minerais 
mais solúveis e higroscópicos como os cloretos e os nitratos que proporcionam um maior número de ciclos 
de cristalização/dissolução e/ou de cristalização/deliquescência.

Para além disso, nestas zonas mais afastadas do solo, aparecem sistematicamente minerais como a 
halite e a nitratite que desenvolvem elevadas forças de cristalização.

A origem dos sais solúveis é diversa, podendo ser endógena ou exógena relativamente às edificações. 
Os sais solúveis endógenos encontram-se sobretudo nas argamassas. Os sais com origem exógena podem 
advir de fontes distintas, designadamente: de materiais de restauro ou de reacções entre estes e os 
materiais originais das construções; em consequência do emprego de produtos de limpeza, conservação 
e consolidação inadequados; do ar, em resultado da presença de partículas de dimensão muito reduzida 
(formando aerossóis) provenientes quer do mar (sobretudo cloreto de sódio e também sulfatos) quer da 
poluição antropogénica (sulfatos, nitratos e carbonatos) quer do solo de regiões desérticas fustigadas 
por ventos fortes (carbonatos e sulfatos); da chuva, devido à dissolução ou incorporação não só de 



ARLINDO BEGONHA 181

gases resultantes da poluição atmosférica, mas também de partículas existentes no ar; do solo, como 
consequência da transformação de resíduos orgânicos, de adubos, da água freática ou de produtos 
industriais; da actividade de seres vivos como os pombos, as gaivotas e os morcegos (os dejectos são 
ricos em fosfatos, nitratos e sulfatos), plantas (ácidos), líquenes (oxalatos) e da actividade do homem 
(decomposição de corpos em cemitérios localizados no interior e/ou próximo de igrejas e conventos, 
urina).

Os minerais de sais solúveis cristalizam no interior da rede porosa do granito ou na superfície das 
pedras sob condições muito diferentes das existentes nos processos naturais geológicos pelo exibem 
muitas vezes formas e hábitos cristalinos muito distintos dos habituais na cristalografia (Est. IV-4, IV-5, 
IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11, IV-12).

3.3. As aves (pombos e gaivotas)

A permanência das aves nas fachadas dos edifícios cria um conjunto de situações de que resultam 
diversas acções prejudiciais para a pedra:

- A acção erosiva desenvolvida pelas patas e bico;
- Os dejectos, ovos e cadáveres das aves, juntamente com restos de comida e materiais utilizados 

no fabrico dos ninhos, formam por vezes espessas camadas de guano que se depositam nos locais de 
permanência como as cornijas, nichos e superfícies horizontais.

Estas camadas, com grande capacidade de absorção de água, são ricas em fosfatos, nitratos e 
sulfatos, aumentam o tempo de permanência das águas da chuva sobre as superfícies, enriquecendo-as 
nestes iões.

Dão origem a soluções salinas que, por percolação através de juntas abertas ou por capilaridade 
através da pedra, deterioram o substrato pétreo por desagregação granular e por plaquetas, formando 
ainda eflorescências, concreções e crostas de minerais de sais solúveis.

O portal Sul da Igreja do Convento de S. Gonçalo, em Amarante e a fachada principal da Igreja de 
Nossa Senhora da Lapa, no Porto são exemplos das situações descritas. A camada de guano depositado 
sobre as cornijas dos dois monumentos atingia antes das intervenções realizadas, em certos pontos, mais 
de 10 cm.

Na Igreja do Convento de S. Gonçalo, as zonas com pedras mais intensamente deterioradas situam-
-se sob as duas cornijas que separam os três andares do portal Sul. O estudo mineralógico das pedras 
afectadas por desagregação granular, plaquetas e eflorescências (pulverulentas e de tipo fluffy) mostrou 
a presença de teores invulgarmente elevados de dois tipos de sais: nitratos e fosfatos que cristalizam 
sob a forma de niter, nitratite e brushite (CaHPO4·2H2O). A grande quantidade de nitratos e fosfatos, em 
particular do niter e da brushite, contrasta com a presença de quantidades diminutas ou mesmo com a 
ausência destes minerais na generalidade dos diversos edifícios e monumentos graníticos em Portugal 
(BegonHa, 2004: 123).

As aves (gaivotas e pombos) têm forte instinto territorial, principalmente nas épocas de nidificação. 
Adquirem então comportamentos muito agressivos relativamente à presença dos humanos, quando se 
deslocam em visitas de inspecção ou em trabalhos de limpeza ou reabilitação dos edifícios.

3.4. O Homem

O Homem exerce a sua acção destruidora nos monumentos e edifícios de granito através de 
diversas acções, designadamente: guerras; poluição antropogénica, formando ambientes atmosféricos 
urbanos e/ou industriais ácidos; vandalismo; intervenções nas edificações; actividades fisiológicas — 
urina; decomposição dos corpos em cemitérios.

A Igreja do Convento de S. Gonçalo foi alvo de bombardeamentos por parte das tropas portuguesas 
entre 18 de Abril a 2 de Maio de 1809, aquando da segunda Invasão Francesa comandada pelo marechal 
Soult. O Mosteiro da Serra do Pilar foi bombardeado de 13 a 14 de Outubro de 1833 pelas tropas 
Absolutistas de D. Miguel durante as Guerras Liberais. São ainda hoje visíveis as marcas de impacto das 
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bombas de canhão nas fachadas dos dois monumentos.
A poluição antropogénica da atmosfera tem particular relevo nos edifícios e monumentos em 

granito na cidade do Porto. Em resultado dos elevados índices de poluição, as fachadas apresentam-se 
enegrecidas em consequência da formação generalizada de filmes negros e também à presença de crostas 
negras.

O vandalismo engloba um conjunto de acções distintas em que não se respeitou o património 
edificado. Incluem-se, como exemplo, as acções praticadas contra imagens de santos, a profanação e/
ou destruição parcial ou total de túmulos de figuras proeminentes da história como por exemplo o de D. 
Egas Moniz no Mosteiro de Paço de Sousa e, mais recentemente, os graffiti, extremamente prejudiciais no 
caso de superfícies graníticas devido à facilidade de penetração das tintas através do meio poroso de tipo 
fissural das pedras.

Algumas intervenções conduziram a maus resultados, por vezes com carácter permanente. A 
utilização de determinados produtos e ou técnicas originaram reacções químicas entre a pedra e os 
produtos de tratamento ou, a formação de uma camada superficial consolidada, mecanicamente muito 
resistente e muito pouco permeável, que levou à cristalização do gesso na interface entre a pedra não 
tratada e a camada superficial consolidada, conduzindo à formação de placas com grande extensão e 
espessura.

Na década de oitenta do século XX, aplicou-se um produto consolidante nos portais de vários 
Monumentos Nacionais (Igreja de S. Pedro de Rates e Mosteiro de Paço de Sousa, por exemplo). Estas 
intervenções deram origem à coloração alaranjada do granito em resultado da reacção do consolidante 
(silicone) com os raios ultravioletas da luz solar.

O emprego generalizado de argamassas de cimento no fechamento de juntas deterioradas ou 
abertas, assim como em lacunas, provocou a aceleração do processo de deterioração do granito nas 
áreas adjacentes às argamassas.

A substituição de pedras de granito por betão não são aconselháveis, mesmo quando isso não tem 
consequências nefastas para as pedras adjacentes, dado o impacto visual (caso de um trecho de cornija 
na Igreja de Nossa Senhora da Lapa). Em certas situações, optou-se por dar um acabamento superficial 
(fingidos) ao betão semelhante ao granito (tecto da loggia do segundo andar do Hospital da Santa Casa 
da Misericórdia de Viana do Castelo).

Limpezas parciais de determinados edifícios ou estruturas têm um efeito negativo na leitura das 
fachadas ou elementos arquitectónicos como, a título de exemplo, era patente no edifício da autoria do 
Arquitecto Marques da Silva situado na Rua Cândido dos Reis e Rua das Carmelitas, no Porto (Est. II-3).

Intervenções realizadas pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais nas décadas 
de trinta e quarenta do século XX em numerosos Monumentos Nacionais alteraram, por vezes de 
maneira radical, o aspecto de muitos desses monumentos. Procurou-se restabelecer a aparência 
original do monumento, retirando-se tudo ou quase tudo o que havia sido acrescentado ao longo dos 
séculos. Realizaram-se muitas demolições, transformaram-se janelas e portais, deslocaram-se torres 
sineiras, abriram-se rosáceas de estilo românico, reconstruíram-se castelos e palácios medievais. Alguns 
monumentos mostram actualmente um aspecto completamente distinto do que exibiam antes destes 
trabalhos de intervenção de que é exemplo paradigmático o Mosteiro de Paço de Sousa.

Actividades fisiológicas do Homem são igualmente responsáveis pela deterioração do granito. A 
Fachada Oeste da Igreja do Convento de S. Gonçalo, em Amarante está voltada para a escarpa, distanciada 
apenas de poucos metros. As colunas da igreja foram desde sempre utilizadas como urinol. A forte 
desagregação granular e os alvéolos (Est. I-4) das pedras das colunas na Fachada Oeste resultam da 
conjugação de dois factores: 

- A ascensão de soluções salinas (águas da chuva associadas a urina), ricas em cloretos (halite), 
nitratos (niter) e sulfatos (gesso);

- As condições especiais do local, estreito, sujeito a fortes correntes de ar que propiciam a rápida 
evaporação da água e um elevado número de ciclos de cristalização e dissolução/deliquescência dos 
minerais de sais solúveis (Begonha, 2004: 122-123, 125).
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Os sucessivos enterramentos realizados no interior ou nas proximidades das igrejas e conventos 
contribuíram para a degradação do granito. A libertação de sais a partir dos corpos e a utilização de cal 
deram origem a soluções salinas que posteriormente ascenderam por capilaridade a partir do solo pelas 
paredes, originando eflorescências de calcite pouco acima dos pavimentos e a desagregação granular a 
cotas superiores.

4. CASO DE ESTUDO: FACHADA PRINCIPAL DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LAPA, NO PORTO

4.1. O monumento e a pedra de construção

O monumento situa-se no Monte de Germalde, no centro da cidade do Porto, caracterizado por 
elevados níveis de poluição do ar.

A igreja foi construída com o granito do Porto, granito de duas micas de grão médio, por vezes 
com tendência porfiróide, constituído por quartzo, microclina (Or 92,8%, Ab 5,7%, An 1,5%), plagióclase 
(Or 0,7%, Ab 90,3%, An 9,0%), moscovite e biotite. A moscovite é a mica dominante e a microclina é 
frequentemente pertítica. A apatite, o zircão, a monazite e o rútilo são os minerais acessórios (Begonha, 
2001: 92).

A fachada principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa tem dois andares separados por cornijas 
muito largas e duas torres com cerca de 56 m de altura. O primeiro andar foi construído no estilo rococó 
e o segundo num estilo de compromisso entre o rococó e o neoclássico. A construção iniciou-se em 1756 
e as torres foram terminadas entre 1855 e 1863.

O monumento é local de permanência de elevado número de pombos e gaivotas.

4.2. Estudo diagnóstico do estado de conservação da pedra da fachada principal

Begonha (2005) realizou o estudo diagnóstico do estado de conservação da pedra da fachada 
principal do monumento, propondo uma metodologia de conservação e tratamento que foi implementada 
nos trabalhos que decorreram entre Dezembro de 2007 e Julho de 2009.

Estudos de porometria com o porosímetro de mercúrio de amostras meteorizadas e de amostras 
meteorizadas e deterioradas comprovaram que as pedras empregues na construção exibiam meteorização 
herdada da pedreira. O meio poroso é bimodal, essencialmente constituído por fissuras muito finas e muito 
bem interligadas.

As deteriorações mais importantes são a desagregação granular e os filmes negros, sendo ainda 
relevantes as crostas negras, placas e colonização biológica.

A desagregação granular afecta pedras ao longo de toda a fachada, sendo particularmente intensa 
em muitas pedras do rés-do-chão sobretudo entre as cotas de 3 metros a 5 metros, onde se verifica forte 
recuo da superfície da pedra.

A deterioração das antigas argamassas de cal das juntas conduziu ao emprego de argamassas de 
cimento nas mesmas e, em diversas zonas, a forte perda de material pétreo levou à reconstituição da 
geometria inicial das pedras com a aplicação de quantidades por vezes muito significativas de argamassas 
de cimento que, para além do aspecto inestético, contribuíram para a aceleração do processo de 
deterioração do granito do Porto.

Os filmes negros têm uma distribuição generalizada em toda a fachada, sendo mais escuros, mais 
espessos e em maior número no rés-do-chão. A sua importância diminui, em geral, em altura, devido à 
menor concentração dos níveis de poluição do ar.

As crostas negras atingem os 8 mm de espessura e aparecem em zonas abrigadas da chuva, 
sobretudo sob as largas cornijas da fachada, dispondo-se simetricamente e a alguns centímetros das 
juntas abertas por onde se faz a percolação das águas das chuvas.

Há desenvolvimento de diversos tipos de líquenes apenas nas zonas mais altas da fachada. 
O estudo mineralógico das deteriorações da pedra em diversos locais da fachada principal por 
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microscopia electrónica de varrimento (MEV) e difracção de raios X – rocha total (DRX), permitiu identificar 
diversos minerais de sais solúveis (Quadro I).

O estudo diagnóstico permitiu estabelecer as seguintes conclusões:
- As deteriorações da pedra na Igreja de Nossa Senhora da Lapa resultam essencialmente da 

cristalização de minerais de sais solúveis na rede porosa do granito do Porto meteorizado. O processo 
de meteorização conduziu à formação de uma rede porosa de tipo fissural muito bem interligada que 
possibilita não só a rápida e eficaz transferência de soluções salinas por capilaridade a partir do solo (até 
5 metros de altura) ou da chuva, mas também a fortes fluxos de evaporação dessas soluções.

Quadro I — Minerais de sais solúveis identificados por MEV e DRX

Localização Deterioração Minerais de sais solúveis (MEV e DRX)

Fachada Principal

Desagregação granular
Halite + gesso + brushite ± nitratite ± calcite

Gesso + halite + brushite ± nitratite
Gesso + brushite + calcite

Placas Gesso + calcite + brushite
Plaquetas afectadas por 
desagregação granular

Gesso + halite + brushite + calcite
Gesso + nitratite + halite

Filmes negros
Gesso (raro)

Não se identificou qualquer mineral de sal solúvel
Crostas negras Gesso

- A desagregação granular e os filmes negros são os dois tipos de deteriorações mais importantes 
na Igreja de Nossa Senhora da Lapa.

Os factores responsáveis pelo avançado estado de deterioração da pedra no monumento são:
- A proximidade do Oceano Atlântico e do Rio Douro, associadas às condições de elevada precipitação, 

elevada humidade relativa do ar e forte ventilação do local;
- Os elevados índices de poluição do ar na cidade do Porto;
- A pequena profundidade do nível freático;
- A permanência e acumulação de dejectos de pombos nas cornijas da fachada;
- A utilização de argamassas de cimento em juntas e na reconstituição de lacunas.

A halite, presente nas pedras afectadas por desagregação granular e plaquetas, tem como principal 
origem a água da chuva devido à proximidade do Oceano Atlântico.

O gesso, identificado em amostras de desagregação granular, plaquetas, placas e crostas negras, 
está associado à água da chuva contaminada pelos elevados índices de poluição do ar no Porto;

A brushite e a nitratite, presentes nas pedras que exibem desagregação granular, plaquetas e 
placas, têm origem na lixiviação, pela água da chuva, dos dejectos de pombos acumulados nas cornijas 
da fachada;

Os filmes negros resultam da acumulação, na superfície das pedras de granito do Porto, de numerosas 
partículas de composições muito diversas, na sua grande maioria constituídas por compostos de carbono 
associados à poluição do ar. São ricos em fósforo, ferro e enxofre;

Nas zonas mais altas da fachada, as mesmas condições geográficas e climáticas e a diminuição dos 
índices de poluição atmosférica favorecem o desenvolvimento de seres vivos nas pedras, particularmente 
de diversos tipos de líquenes. No rés-do-chão da fachada, os elevados índices de poluição do ar que aí se 
registam impedem o desenvolvimento dos mesmos.
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4.3. Intervenção – Dezembro de 2007 a Julho de 2009

O sucesso da intervenção na Fachada Principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa ficou muito a 
dever-se ao diálogo franco, permanente e constructivo entre as partes intervenientes: o dono da obra, 
Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e o Cónego Doutor António Ferreira dos Santos; os 
projectistas, Arq. Joaquim Massena e o autor deste trabalho; o Eng. Filipe Ferreira, Administrador da firma 
contratada AOF – Augusto Oliveira Ferreira & Ca Ld.a e Dr.a Eunice Costa, encarregada pela segurança por 
parte do empreiteiro geral; os elementos da equipa de restauro da firma associada CaCO3 – Conservação 
do Património Artístico Ld.ª, Dr.a Teresa Silveira e Dr. Pedro Antunes; a fiscalização por parte do Eng. 
Filipe Almeida; a segurança da obra pela Eng.a Laura Pereira; o acompanhamento da obra por parte da 
Eng.ª Margarida Lencastre, Dr.a Adriana Amaral, Dr.a Isabel Dias Costa e Arq.a Mafalda Carneiro do Instituto 
Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

A intervenção na Fachada Principal da Igreja de Nossa Senhora da Lapa começou em Dezembro de 
2007 e terminou em Julho de 2009 e incluiu a limpeza e tratamento da pedra em três fases consecutivas: 
torre Norte, corpo central da igreja e torre Sul. Devido a alguns problemas surgidos com a desmontagem 
dos andaimes no corpo central da igreja e montagem na torre Sul, a segunda e terceira fases coincidiram 
em determinado intervalo de tempo (Est. V-1, V-2, V-3, V-4).

A decisão da remoção dos filmes negros levantou questões sensíveis, dada a dificuldade da sua 
eliminação sem danificar a pedra e, por outro lado, a experiências mal sucedidas em intervenções anteriores 
em monumentos da cidade do Porto. A primeira questão colocada foi a de se remover ou não os filmes. 
Optou-se pela sua eliminação dado o carácter inestético dos mesmos e a convicção de que os filmes, que 
cobriam na sua totalidade grande número de pedras do rés-do-chão da igreja, contribuíam para que a 
franja capilar atingisse a cota de 5 m acima do pavimento, valor muito elevado e que podia ser em parte 
explicado pelo efeito de barreira dos filmes negros ao fluxo de evaporação.

Basicamente, foram postos à consideração dois métodos de remoção dos filmes negros: método 
químico ácido Heavy Duty que utiliza vários ácidos e produtos tensoactivos que deverá ser utilizado, 
tomando medidas rigorosas de protecção do pessoal de restauro e aplicando-o sobre as pedras 
previamente molhadas, em concentrações baixas e por períodos de tempo não superiores a 3 minutos, de 
modo a eliminar ou reduzir ao máximo os eventuais danos que possa infligir ao granito; o método abrasivo 
de projecção de água e partículas de carbonato de cálcio precipitado Exastrip/Hdo® realizado a pressões 
até 2 bar.

Foram realizados primeiramente ensaios prévios com água nebulizada que se revelaram 
completamente ineficazes na remoção dos filmes negros (Est. V-5). Posteriormente, procedeu-se a 
ensaios com os dois métodos propostos e referidos anteriormente (Est. V-6, V-7, V-8). Os dois métodos 
mostraram-se rápidos, eficazes e satisfatórios no que respeita ao grau de limpeza pretendido, não 
introduzindo danos aparentes à pedra. As dúvidas respeitantes a eventuais danos posteriores para o 
granito, em consequência da aplicação do produto químico ácido tensoactivo selecionado Heavy Duty, 
foram dissipadas, face à utilização do mesmo produto, três anos antes, na fachada de uma casa de finais 
do século XIX, localizada na Rua de S. Roque da Lameira, no Porto, sem que se tivessem manifestado 
eflorescências, manchas nem fenómenos de desagregação granular ou formação de placas.

Dados condicionalismos de natureza financeira, todas as partes envolvidas (projectistas, dono da 
obra, empreiteiro, ficalização e IPPAR), optaram pela aplicação do produto químico tensoactivo (muito 
menos dispendioso que o método alternativo de projecção) nos filmes negros situados acima da cornija 
que delimita o rés-do-chão. O método de projecção de água e partículas de carbonato de cálcio precipitado 
(muito oneroso) foi aplicado nos filmes negros situados no rés-do-chão, dado que o granito se apresentava 
mais deteriorado, pelo que o risco de penetração de quantidades excessivas de produto químico ácido 
seria maior.

Após a aplicação do produto químico ácido tensoactivo, procedeu-se à lavagem das pedras com 
água, controlando-se a eficácia da remoção do produto de limpeza com fitas indicadoras do pH.

Houve grande atenção para que o tom geral das pedras limpas pelos dois processos fosse igual de 
modo a evitar tonalidades diferentes entre o rés-do-chão e os andares e torres.
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A metodologia da limpeza e tratamento da pedra envolveu os seguintes procedimentos: limpeza da 
pedra e remoção dos dejectos de pombos por escovagem a seco com escovas macias de nylon; limpeza 
da pedra com água nebulizada; remoção das argamassas de cimento das juntas e de colmatação de 
lacunas; remoção das argamassas antigas de cal deterioradas das juntas; limpeza, preenchimento (Est. 
V-9) e acabamento (Est. V-10) das juntas e das aberturas dos andaimes utilizadas na construção da igreja 
com argamassa de cal; eliminação da colonização biológica com produtos biocida e herbicida sistémico; 
eliminação de elementos metálicos não estruturais e substituição dos estruturais por outros em aço 
inoxidável; remoção dos filmes negros situados acima da cornija do rés-do-chão com o método químico 
ácido Heavy Duty; remoção dos filmes negros localizados abaixo da cornija do rés-do-chão com o método 
Exastrip/Hdo®; remoção das crostas negras com água nebulizada (Est. V-11, V-12); consolidação das 
áreas mais intensamente afectadas por desagregação granular com consolidante à base de ortossilicato 
de tetraetilo; estabilização e reforço estrutural da grande cornija (Est. V-13) e das padieiras de algumas 
janelas segundo as propostas de Arêde et al. (2008a: 7-12); hidrofugação das superfícies tratadas à 
pistola; protecção das cornijas com chapas de zinco (Est. V-14) ou com a aplicação de chumbo nas juntas; 
colocação de dispositivos electrostáticos de afastamento das aves (Est. V-15); monitorização estrutural 
da torre Sul através da instalação de fissurómetros, declinómetro e termómetro conforme indicação de 
Arêde et al. (2008b).

Em virtude de constrangimentos de natureza financeira, não foi possível implementar medidas que 
evitassem o fenómeno da ascensão por capilaridade a partir do solo, pelo que se decidiu por não consolidar 
nem hidrofugar as pedras do rés-do-chão da igreja, de modo a evitar que a progressão da franja capilar 
atingisse cotas ainda mais elevadas do que as actuais.

Porto, Maio de 2014.
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RESULTADOS DA PRIMEIRA CAMPANHA DE ESCAVAÇÃO NA ANTA DOS CURRAIS DO 
GALHORDAS (CASTELO DE VIDE – CENTRO LESTE DE PORTUGAL) – BREVE SÍNTESE
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(CASTELO DE VIDE – CENTRAL EASTERN PORTUGAL) – AN OVERVIEW
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Resumo
A Anta dos Currais do Galhordas é um monumento megalítico composto por câmara poligonal, corredor 
e mamoa. A primeira campanha de escavação permitiu identificar vários aspectos relacionados com a sua 
arquitectura; permitiu igualmente a recolha de diversos artefactos, nomeadamente em pedra lascada (raros) 
e em pedra polida, placas de xisto (uma lisa e uma gravada) e vasos cerâmicos. No âmbito do estudo destes 
últimos procedeu-se à análise do conteúdo de três recipientes através de cromatografia gasosa com detecção 
por massa.
Alguns dos recipientes cerâmicos exumados relacionam a anta com uma cronologia que deverá estar próxima 
da transição do IV para o III milénio cal. BC. Não se exclui, no entanto, a possibilidade da sua construção ser 
anterior a esta fase, o que terá de ser verificado através de datações absolutas pelo radiocarbono. Outros 
recipientes sugerem reutilizações mais tardias (Idade do Bronze).

Palavras-chave: Anta dos Currais do Galhordas, Megalitismo, Alto Alentejo.

Abstract
Anta dos Currais do Galhordas is a megalithic passage tomb complete with mound and a chamber of polygonal 
plan. The first season of excavation has identified several of the building techniques that were employed in 
its construction; and recovered associated artefacts such as flaked (rare) and polished stone-tools, engraved 
and non-engraved slate plaques, and pottery. Three vessels have been sent for content analysis by gas 
chromatography coupled to mass spectrometry. Absolute dating is not yet available, but some of the pottery 
suggests that the monument was built between the end of the 4th millennium cal. BC and the beginning of the 
3rd millennium cal. BC. However, an earlier chronology is also accepted. Other vases document more recent 
burials (Bronze age).

Keywords: Anta dos Currais do Galhordas, Megalithism, Alto Alentejo.
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0. INTRODUÇÃO

Os monumentos megalíticos do concelho de Castelo de Vide são bem conhecidos desde há muito, 
não só pela sua abundância, como também pelas características arquitectónicas e importância do 
respectivo espólio. O seu estudo tem contribuído de forma decisiva para a compreensão do fenómeno 
tumular megalítico, não apenas do Alto Alentejo, como da Península Ibérica em geral (p.e. andrade 2009; 
Bueno raMírez et al. 2006, 2008a, 2010, 2012; oliveira 1997, 2000; oliveira et al. 2010; Parreira 1996).

No que concerne especificamente à Anta dos Currais do Galhordas — localizada no lugar da Tapada 
do Souto, freguesia de S. João Baptista, concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre —, a sua 
descoberta, efectuada por elementos da Secção de Arqueologia da Câmara Municipal de Castelo de Vide, 
ocorreu em 1993, ano em que foram obtidas informações orais que revelaram a sua existência. Em 2010, 
o autor deste texto1 foi convidado por aquela autarquia para proceder à sua escavação no âmbito de um 
projecto de valorização turística, cultural e ambiental da área envolvente da albufeira da barragem de 
Póvoa e Meadas. Deste modo, os trabalhos que têm vindo a ser realizados visam, em última instância, o 
restauro do monumento megalítico, para além, naturalmente, do seu estudo científico (Monteiro-rodrigues 
2013).

A primeira campanha de escavação na Anta dos Currais do Galhordas decorreu em Setembro de 
2011. Os principais objectivos da intervenção consistiram em (1) determinar a morfologia da câmara 
funerária e a orientação do corredor, (2) aferir a extensão da mamoa (pelo menos num dos quadrantes do 
monumento), (3) procurar identificar aspectos relacionados com as técnicas de construção, (4) caracterizar 
o espólio associado e (5) estudar eventual paleossolo que se tivesse conservado sob a mamoa (o que não 
se verificou).

1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

1.1. A câmara funerária 

A Anta dos Currais do Galhordas apresenta câmara poligonal definida por sete esteios, encontrando-
-se dois deles fracturados sensivelmente a um terço da altura total (Fig. 1). O esteio mais alto, que não 
coincide com o de cabeceira, atinge cerca de 2,80 m, e a área da câmara deverá rondar os 4 m2 ao nível 
da base. A laje de cobertura encontra-se tombada e encostada ao monumento no lado sul (Fig. 2).

Aquando do início da escavação verificou-se que o interior da câmara continha uma espessa camada 
de blocos de granito, possivelmente retirados da mamoa na sequência de trabalhos agrícolas, realizados 
já em época histórica. Entre a base desta camada e o bed-rock identificou-se um nível arqueológico 
preservado do qual se exumaram duas placas de “xisto”, uma gravada e outra lisa, bem como diversos 
recipientes cerâmicos pré-históricos.

No que toca aos aspectos construtivos da câmara funerária, foi possível verificar que os respectivos 
esteios foram assentes em alvéolos pouco profundos, escavados na superfície alterada do substrato 
geológico. No exterior da câmara identificou-se uma sucessão de pedras e sedimento areno-siltoso, que 
parece corresponder ao contraforte da estrutura megalítica (Fig. 2).

1.2. O corredor

O corredor da Anta dos Currais do Galhordas é longo, ligeiramente desviado (para norte) em relação 
ao eixo de simetria do monumento (andrade 2009; leisner e leisner 1951; oliveira 1997) e, tal como acontece 
na maior parte das antas da região, está orientado a nascente (oliveira 1997) (Figs. 1 e 2). A sua extensão 

1  Este texto coincide, genericamente, com o do poster apresentado na II Mesa-Redonda Artes Rupestres da Pré-história 
e da Proto-história, que teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nos dias 10, 11 e 12 de Novembro de 2011. 
Por razões editoriais, uma outra versão, mais desenvolvida, foi entretanto publicada nos Estudos do Quaternário (Monteiro- 
-rodrigues 2013).



SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES 197

máxima não pôde ainda ser aferida com rigor dada a existência de um grande carvalho no seu interior, mas 
calcula-se que terá entre 4 e 5 metros de comprimento.

O referido desvio do corredor permitiu que na área em que este adossa à câmara se criasse uma 
espécie de “vestíbulo”, que impede o acesso directo ao espaço funerário principal (Fig. 2). Nesta mesma 
área foi colocada, ao nível do solo, uma laje de tipo “soleira”, que demarca o espaço de passagem entre 
o corredor e a câmara.

Tal como na câmara funerária também o corredor se encontrava colmatado por grandes blocos 
de granito. Sob estes blocos identificou-se uma laje de cobertura do corredor que, do ponto de vista 
estratigráfico, estabelece o início do nível arqueológico in situ. Por baixo da laje, e provavelmente em 
consequência do seu abatimento, preservou-se um conjunto de vasos que deverá corresponder a uma 
deposição primária, que possivelmente documenta a “última” utilização da anta. De facto, esta deposição 
parece “bloquear” a passagem através do corredor. Este bloqueio é efectivo se se tiver em conta a 
presença de um enterramento junto aos vasos.

Entre a referida laje e os esteios do corredor do lado norte foi descoberto um pequeno “pilar” 
fincado no solo cuja funcionalidade seria a marcação “simbólica” daquele sector do corredor. O seu aspecto 
esteliforme parece corroborar esta interpretação.

Do ponto de vista construtivo, os esteios do corredor foram inseridos em alvéolos abertos no bed-
-rock e fixados com recurso a cunhas de granito. No lado exterior do corredor foram colocadas pedras 
de dimensão decimétrica, muito bem imbricadas, envoltas em sedimento areno-siltoso. Esta combinação 
entre terra e pedra terá permitido criar um contraforte muito sólido, capaz de garantir a coesão da 
componente megalítica do corredor.

1.2. A mamoa

Apesar de muito destruída, em grande parte devido às alfaias agrícolas, a mamoa da Anta dos 
Currais do Galhordas conserva ainda um raio de cerca de 6 m (Fig. 3). Uma vez que na sua periferia 
ela termina de forma abrupta não é de excluir a hipótese desta dimensão ter sido significativamente 
superior. Esta destruição periférica não permite verificar se a mamoa terá possuído ou não qualquer tipo 
de estrutura pétrea de delimitação. Por outro lado, a significativa diferença de cota entre a sua superfície 
actual e o topo dos esteios da câmara funerária — superior a 1,70 m — indica que o tumulus foi também 
alvo de um enorme truncamento em altura.

No que diz respeito à estruturação interna, a mamoa revela uma certa alternância entre sedimento 
areno-siltoso e blocos de granito. Todavia, na base, estes últimos tendem a perder importância a favor do 
sedimento. A ocorrência de materiais arqueológicos neste contexto é extremamente pontual.

1.3. Materiais arqueológicos exumados e cronologia

Os materiais arqueológicos exumados incluem, entre outros, seixos talhados de quartzito, um 
número muito reduzido de produtos de talhe em rocha ou mineral filoniano (a determinar), duas pontas de 
seta (valor anormalmente baixo no contexto regional), um micrólito geométrico, seis machados de pedra 
polida em anfibolito, diversos recipientes cerâmicos inteiros (possivelmente mais de quinze tendo em 
conta potenciais reconstituições), duas placas de xisto completas, uma lisa e uma decorada com incisões 
(e vários fragmentos de outras), e três contas de colar (Fig. 4).

Relativamente aos recipientes cerâmicos, todos eles são lisos, apresentam pequenas dimensões e 
possuem formas típicas dos contextos megalíticos alentejanos (formas globulosas, cilíndricas, carenadas 
e com colo curto). 

A placa decorada parece corresponder a um reaproveitamento de uma outra placa mais antiga, 
havendo indícios de regravações (Bueno raMírez 2010). A placa lisa, por seu turno, evidencia uma ténue 
coloração avermelhada que pode indicar presença de pigmentos (hipótese a confirmar) (Bueno raMírez et 
al. 2008b).

Os machados de pedra polida têm dimensões entre os 11 e os 18 cm, pelo menos num caso há 
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levantamentos distais decorrentes de utilização e, de um modo geral, associam-se aos diversos espaços 
do monumento, nomeadamente ao corredor (Bueno raMírez et al. 2012) e às frestas entre os esteios da 
câmara.

No que diz respeito à cronologia do monumento, parte do conjunto artefactual — em particular 
alguns recipientes cerâmicos e as placas de “xisto” — remete a Anta dos Currais do Galhordas para a 
transição entre o IV e o III milénio cal. BC (andrade 2009; Boaventura e Mataloto 2013; Bueno raMírez et al. 
2006; OLIVEIRA 1997; PARREIRA 1996). Todavia, não se deve excluir a hipótese destes monumentos com 
corredor terem sido erigidos num período mais recuado (Boaventura e Mataloto 2013; larsson 2000; oliveira 
2006, 2010; rocHa 2009-10). A realização de datações pelo radiocarbono poderá ajudar, efectivamente, 
ao esclarecimento desta questão.

Os vasos carenados exumados relacionar-se-ão com utilizações mais tardias da anta, em torno do 
II milénio cal. BC (oliveira, 1999-2000; Mataloto 2007; Ponte et al. 2012; BaPtista et al. 2013), coincidindo, 
eventualmente, com a fase do seu “encerramento”.

Ainda no âmbito do estudo do material arqueológico, procedeu-se à análise do conteúdo de três 
recipientes cerâmicos através de cromatografia gasosa com detecção por massa (estudo realizado 
por César Oliveira do Centro de Química da Universidade do Minho), tendo sido identificadas diversas 
substâncias orgânicas. Os resultados deste estudo serão divulgados a curto prazo.

2. CONCLUSÕES 

A Anta dos Currais do Galhordas é um monumento megalítico de câmara poligonal e corredor longo, 
encontrando-se este último ligeiramente desviado relativamente ao eixo de simetria da anta. Em todo 
o caso, o corredor cumpre a normal orientação a leste, tal como acontece na maior parte das antas da 
região (oliveira 1997).

Em relação à mamoa (apenas parcialmente escavada), ela parece ser composta essencialmente por 
blocos de granito embalados num sedimento arenoso, por vezes areno-siltoso, adquirindo, por isso, uma 
grande compacticidade.

Tendo como referência outros monumentos megalíticos do concelho de Castelo de Vide, pode 
dizer-se que a Anta dos Currais do Galhordas é pobre em termos de espólio arqueológico, sobretudo no 
que toca à pedra talhada, nomeadamente às pontas de seta. Os vasos cerâmicos, por sua vez, aparecem 
em número significativo e demonstram variedade morfo-tipológica. Algumas das formas poderão remeter 
genericamente para o IV / III milénio cal. BC; outras sugerem reutilizações da anta em fases mais tardias 
— em torno do II milénio cal. BC.

Por último, refira-se que os trabalhos de escavação irão continuar, tendo em vista, principalmente, 
a caracterização da mamoa e, posteriormente, o restauro global do monumento.
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Em cima: câmara funerária poligonal. Observe-se um dos esteios fracturados (reconstituído graficamente). 
Em baixo: planta da anta.

EST. I



2. Mamoa vista de NW. Observe-se a sua espessura reduzida e a diferença de cota entre a sua superfície e o 
topo dos esteios da câmara funerária.

EST. II

1. Corredor e câmara funerária vistos de E. Observe-se o desvio dos esteios do lado direito do corredor (lado 
norte) e o “estreitamento” do acesso à câmara.



Materiais mais significativos exumados na Anta dos Currais do Galhordas.
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THE CASTELINHO ARCHAEOLOGICAL SITE AND ITS ENGRAVED SLAB NUMBER 1 (CILHADES, FELGAR, 
TORRE DE MONCORVO). CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE SECOND IRON AGE IN EASTEARN 

TRÁS-OS-MONTES

Filipe João C. Santos*
Eulália Pinheiro**

Fábio Rocha***
Jose Sastre****

Resumo
Pretende dar-se a conhecer, resumidamente, os resultados alcançados até à data pela intervenção arqueológica 
no sítio do Castelinho, correspondendo este, na sua essência, a um habitat fortificado da II Idade do Ferro. 
Procura-se, de igual modo, apresentar uma primeira contextualização cronológica para um conjunto sem 
paralelos de lajes insculturadas da Idade do Ferro, partindo essa abordagem do primeiro elemento de “arte 
móvel” aqui identificado (Laje 1). Contando hoje com mais de quatro centenas de lajes e/ou fragmentos de 
lajes gravadas, aliando-se a esta colecção um conjunto assinalável de construções perfeitamente diacrónicas e 
distinto material arqueológico associado, o sítio fortificado do Castelinho é, aos olhos daqueles que hoje o vêem 
— talvez seja sempre! —, um caso paradigmático dentro das estratégias sidéricas de ocupação do território 
na região transmontana.

Palavras-chave: Castelinho, Idade do Ferro, Arte rupestre móvel.

Abstract
We intend to make known in brief, the results until the current date of the archaeological intervention in the 
site of the Castelinho, which is essentially a fortified habitat from the late (second) Iron Age. We also want 
to present a preliminary chronological contextualization of the collection of Iron Age engraved stone slabs, 
starting with the first element of ‘mobile art’ discovered in the Castelinho (Slab 1). Today, having recovered 
more than three hundred engraved plaques or fragments of plaques associated with a collection of distinct 
structures and related archaeological material, the fortified site of the Castelinho in the eyes of those who see 
it today — and maybe will be forever! — a paradigmatic site within the study of Iron age occupation in Trás- 
-os-Montes.
Keywords: Castelinho, Iron Age, “mobile art”.
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1. INTRODUÇÃO1

As intervenções arqueológicas em sítios ocupados na Idade do Ferro da região transmontana, embora 
com alguma tradição e muitos episódios documentados2, não foram, mesmo em associação a outros 
trabalhos, nomeadamente de prospecção e inventariação de lugares centrados também neste período3, 
suficientes para que conseguíssemos, hoje mesmo, deter sobre ele um quadro rigoroso. Nunca um projecto 
de investigação aqui se desenvolveu que contemplasse a escavação, em extensão, de um conjunto de 
estações arqueológicas coevas, podendo-se esperar, no final, que o mesmo pudesse vir a contrastar toda 
a informação colhida e possibilitar ainda a sua comparação com as realidades que se conhecem de outras 
geografias. A falta de sítios intervencionados, aliada às lacunas de seriações exaustivas de materiais 
arqueológicos, bem como de estudos muito específicos — paleobotânicos, faunísticos, por exemplo —, 
para além de terem mantido os conhecimentos sobre a Idade do Ferro desta região muito fragmentados, 
não puderam nunca destrinçar um conjunto de realidades que agora, casualmente, se têm vindo a revelar.

Pelo exposto, os trabalhos que têm sido levados a cabo no sítio do Castelinho constituirão, sem 
dúvida alguma, conjuntamente com o restante trabalho científico que se encontra a ser realizado em 
paralelo4, um contributo importante na exploração de um universo ainda muito mal conhecido. Deverá 
acrescentar-se ainda que a contextualização estratigráfica do material arqueológico aqui recuperado, 
nomeadamente aquele que se reporta ao excepcional conjunto de lajes gravadas, permitirá afinar algumas 
das cronologias avançadas para outros contextos — alguns dos quais bem documentados em áreas 
geográficas muito próximas (luís, 2010: 53) — conotados também com as manifestações artísticas da 
Idade do Ferro.

Não obstante, a sobrevalorização da importância entre a relação do conjunto de placas gravadas 
e o sítio em si, sem que esta obviamente deva ser retirada, deverá ser vista com as devidas reservas. A 
arte rupestre móvel do Castelinho, em conjunto com as restantes particularidades que o sítio apresenta, 
não poderá, por si só, transformá-lo num lugar único. A arte presente no Castelinho, temos disso a 
certeza, encontra-se também no registo arqueológico de outros sítios, coevos deste e com características 
similares5.

Muito embora não se tratasse de um sítio inédito, apenas com o conjunto de acções desenvolvidas 
no âmbito do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor6 se pôde trabalhar na efectiva caracterização 
deste excepcional lugar. Fortificado na II Idade do Ferro, sabemos hoje que a ocupação humana daquele 
espaço se iniciou num período ainda anterior, tendo-se a mesma estendido no tempo, comprovadamente, 
até ao século I d. C.

Tendo por base a apresentação e descrição do primeiro elemento de arte rupestre móvel que 
aqui foi identificado7, procura-se traçar a evolução diacrónica deste lugar, intentando-se igualmente uma 
primeira aproximação à contextualização do emblemático conjunto de placas gravadas, apontando-se para 
as mesmas uma cronologia centrada, como procuraremos demonstrar, na II Idade do Ferro.

1 Agradecemos a Andrew May a tradução do resumo para a língua inglesa.
2 Vejam-se, por exemplo, alguns dos trabalhos levados a cabo por Santos Júnior em Trás-os-Montes (1929: 3; 1952: 

302; 1957: 25).
3 Observe-se, também a título de exemplo, o trabalho de Sande Lemos (1993: 178).
4 O estudo paleobotânico encontra-se em curso por João Tereso (FCUP-CIBIO) e o estudo faunístico por Cleia Detry 

(UL-UNIARQ).
5 Deverá ser referido que outras estações arqueológicas da Idade do Ferro, cujos resultados ainda não foram 

publicados, têm vindo recentemente a denunciar a existência de um conjunto também significativo de elementos com arte 
rupestre. Serão de salientar o povoado de Crestelos (Meirinhos, Mogadouro), em escavação no mesmo âmbito do Castelinho, 
e o sítio da Fonte do Milho (Canelas do Douro, Peso da Régua), neste último caso, segundo informação pessoal de Javier 
Larrazabal, responsável científico pelas últimas intervenções arqueológicas neste sítio.

6 Os trabalhos arqueológicos que ali têm vindo a ser desenvolvidos desde Fevereiro de 2011 enquadram-se dentro do 
Estudo Etno-Arqueológico de Cilhades, equacionado no âmbito das medidas de minimização decorrentes da referida empreitada. 
Esta monumental obra de engenharia, suportada pela EDP, encontra-se em construção através do consórcio formado pelas 
empresas Bento Pedroso Construções e Lena Engenharia e Construções, ACE.

7 A mesma foi identificada por João Nicolau, topógrafo afecto à intervenção do Castelinho, aquando do registo por 
desenho das estruturas arqueológicas que o sítio comporta.
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2. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

O sítio fortificado do Castelinho localiza-se na extremidade nordeste de Portugal, na parte sul da 
região de Trás-os-Montes. Administrativamente, pertence ao concelho de Torre de Moncorvo e distrito 
de Bragança, incluindo-se num grupo maior de outras estações arqueológicas do lugar de Cilhades8. 
Documentado desde o período medieval e época moderna, por carta régia9 e cartografia da época, 
respectivamente, Cilhades parece ter-se constituído, deste sempre, como um ponto importante da 
travessia do rio Sabor. Este lugar, na sua essência, corresponde a uma fértil porção de terra situada sobre 
a margem direita do rio, encontrando-se o restante território da freguesia à qual pertence, Felgar, na 
margem oposta.

Em plena zona de vale, o Castelinho ocupou estrategicamente um ponto elevado da sua orografia, 
correspondendo este a um pequeno esporão de topo aplanado — de substrato xistoso — sobranceiro ao 
rio Sabor. 

Muito embora não se tenha organizado no ponto mais elevado do território em redor, detém sobre 
esse espaço, e muito em particular sobre um troço significativo do rio que lhe corre a sul, um amplo 
domínio visual. O local escolhido, por outro lado, estabelecido a 212 m de altitude, acaba por se encontrar 
naturalmente defendido em três das suas vertentes, observando-se a única excepção a norte, onde aí se 
situa uma pequena plataforma de acesso privilegiado ao pequeno promontório. Constituindo-se como o 
ponto mais exposto, a extremidade norte do esporão e plataforma confinante, sobretudo — e como mais 
adiante se verá —, acabariam por se ver amplamente fortificadas.

Fig. 1 — Localização do Castelinho no mapa da Península Ibérica e na C.M.P, fl. 119.

3. O SÍTIO DO CASTELINHO10

Uma linha de muralha, de imponente aparência, era perfeitamente observável antes mesmo do início 
dos nossos trabalhos, denunciando o seu traçado circundar a totalidade do esporão onde se estabeleceu. 
Esta estrutura, edificada não na base deste pequeno promontório mas a uma cota ligeiramente superior, 
denotava uma construção maciça, de alvenaria insossa. Haveria de comprovar-se que na sua elevação, 

8 As coordenadas Datum 73 retiradas a um ponto central deste sítio são as seguintes: M=97404, P=175411. Representado 
na Carta Militar de Portugal, esc. 1/25.000 n.º 119.

9 Documento de D. Sancho I (127), datado de 1200, dando conta da doação do Reguengo de Cilhades aos povoadores 
de Mós (azevedo et al, 1979: 198).

10 Dado o limite de páginas para um desenvolvimento maior da totalidade de considerações que gostaríamos de tecer 
em relação a este sítio, sugere-se a seguinte leitura: santos F. et al, 2012: 168.
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e sobre uma prévia camada de regularização, se utilizaram sobretudo lajes de xisto, dispostas à face 
em fiadas horizontais muito regulares, articulando-se estes paramentos com um núcleo possante de 
lajes e blocos de xisto muito bem imbricados. Toda a matéria-prima, do xisto ao metagrauvaque é local, 
encontrando-se no próprio sítio ou nas suas imediações. Com cerca de 4 m de largura máxima, descreve 
um perfil trapezoidal, sendo a base visivelmente mais larga que o topo preservado desta construção. 
Apenas em raras ocasiões se assiste à colocação da primeira fiada de base junto ao topo do afloramento 
rochoso, sendo este aspecto mais notório na face externa desta construção.

A par da muralha, e dentro das estruturas conotadas com o sistema defensivo, eram também 
perfeitamente visíveis dois torreões, um de maiores dimensões, localizado na extremidade norte do 
perímetro amuralhado, e um outro, menor, implantado nos limites deste a sudeste. Ambos apresentavam 
visivelmente uma planta subcircular, tendo acabado por se verificar que o torreão norte se edificou por 
sobreposição imediata em relação ao topo da própria linha de muralha, camuflando-a, bem como de uma 
plataforma que com esta se veio a articular. No que toca ao torreão sul, este encontrava-se perfeitamente 
adossado ao tramo de muralha que se desenvolvia sobre todo o lado este deste lugar.

A progressão dos trabalhos na extremidade sul do Castelinho haveria de denunciar ainda a presença 
de um eventual terceiro torreão, localizado imediatamente a oeste daquele que ali era já visível11. Entre 
estas duas estruturas acabaria por ser revelada uma das primitivas passagens do recinto murado. Com 
apenas 1,40 m de largura, este acesso voltado ao rio, para além de poder conotar-se com o próprio controlo 
do Sabor, assume-se como ponto privilegiado deste sítio dada a proximidade a esta via navegável. Nesta 
extremidade sul, os dois possíveis torreões, assim como o troço de muralha que sobre estes se desenvolve 
imediatamente a oeste, estabelecem-se sobre uma crista de talude artificial muito pronunciada, tendo 
esta situação, assim julgamos, sido responsável por uma rápida destruição das construções que sobre ela 
se implantaram.

Atendendo à planta por nós conseguida nos primeiros levantamentos topográficos realizados neste 
local, desde logo com algumas das estruturas aludidas inclusas, ficaria evidenciado que o perímetro 
amuralhado que o mesmo comporta, único, assume um contorno tendencialmente ovalado, com cerca 
de 100 m de comprimento por 60 m de largura, orientando-se segundo o eixo noroeste/sudeste. Trata-
-se, pelo exposto, de um sítio com uma área interna murada bastante reduzida, não ultrapassando o 
meio hectare. Em todo o caso, deverá fazer-se notar que para um lugar com uma dimensão tão pouco 
expressiva, houve um enorme investimento por parte daqueles que o foram, faseadamente, modelando.

É hoje um dado estratigraficamente comprovado que após uma primeira etapa de monumentalização 
deste sítio, fase que corresponde à construção de uma muralha extremamente regular que se desenvolveu 
em torno do pequeno esporão, o Castelinho voltaria, mais tarde, a ser alvo de uma profunda reorganização 
ao nível do seu sistema defensivo. Sobre o lado mais exposto deste sítio, a norte, a modesta muralha 
haveria a dada altura de integrar um corpo de alvenaria maior, construído de forma escalonada, atingindo 
a parte com mais possança, na sua larga maioria adossada à face externa da muralha primitiva, os 11 m 
de largura. É nesta fase que se criam as condições para o estabelecimento da plataforma onde assentaria 
o torreão norte. Neste período, num momento que apenas podemos situar, por ora, entre os meados/
finais do século II a. C., a circulação no interior do recinto deixa de se fazer ao nível das cotas próximas do 
embasamento da primitiva muralha, tendo-se por esta altura elevado significativamente, com sucessivas 
camadas de aterro que comportam uma grande quantidade de material arqueológico da II Idade do Ferro, 
os níveis de circulação/utilização no interior. Esta elevação intencional dos níveis de circulação, de onde 
provém um dos elementos de cronologia relativa mais importantes deste sítio12, tem vindo a observar-
-se em toda a área já escavada. Articula-se com a base de um lanço de escadas com 10 degraus que 

11 Não podemos descurar a possibilidade, que carece ainda de confirmação, destas construções — torreões — poderem 
ter feito parte de um plano reorganizador do espaço interno do Castelinho. Ou seja, não é de descurar que a muralha primitiva 
fechasse, por completo, aquele ângulo do recinto, tendo-se eventualmente, numa fase posterior, constituído ali uma entrada. 
O eventual terceiro torreão, de dimensões muito menores que as da estrutura que se encontra a ladear a este (4 e 8 m de 
diâmetro, respectivamente), poderá ter constituído um mero ponto de remate na interrupção levada a cabo na muralha.

12 Moeda cunhada no povoado Ibérico de Castulo (Jaen, norte da Andaluzia) em meados do século II. d. C.
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se observa na extremidade nordeste do recinto, perfeitamente encastrados à face interna da muralha 
reformulada, constituindo precisamente este ponto o início do seu desenvolvimento a este. Estes degraus 
permitiriam um acesso fácil, assim julgamos, ao “adarve” e ao próprio torreão norte, recentemente criado.

Fig. 2 — Levantamento topográfico do Castelinho: 

A - Torreão norte, B - Torreão sul, C - Muralha, D - Muro de contenção plataforma superior, E - Muralha escalonada, 
F - Horrea, F3 - Fossos.
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A profunda reformulação do sistema defensivo, levada a cabo sobre a extremidade norte deste 
lugar, — a mais exposta —, acabaria também por condenar uma das antigas portas  do Castelinho, aberta 
num ponto de interrupção do primitivo troço de muralha ali identificado, sobre o lado oeste do recinto. À 
data, esta constitui uma das duas portas associadas, muito provavelmente, à primeira monumentalização 
deste lugar. Ao invés daquela que se localiza na extremidade sudeste, e que poderá ter continuado em 
funcionamento13, esta foi completamente obliterada pelo desenvolvimento da muralha escalonada para o 
lado oeste deste sítio, num ponto onde a ampliação aparenta começar a diluir-se com o troço da muralha 
antiga.

Da última fase de ocupação deste lugar, onde as muralhas deverão ter deixado de fazer o sentido 
inicial da sua criação, estabelece-se nova cota de circulação, desta feita com os níveis de colmatação 
— onde se edificam inúmeros buracos de poste em associação a construções de alvenaria de xisto, 
observando-se também alguns grandes vasos de armazenagem cravados — elevados ao nível do topo 
das muralhas preservadas. O material associado com esta nova fase edificativa, de onde sobressai um 
conjunto muito expressivo de horrea, encontra filiação dentro do mundo romano. Foi precisamente num 
dos muros de uma destas construções que foi identificada, reaproveitada, a laje 1 do Castelinho.

Terminando esta abordagem geral ao sítio fortificado do Castelinho, não queremos deixar de referir 
que também aqui foi constituído um grande fosso, devendo desenvolver-se, praticamente, ao longo de 
todo o seu perímetro amuralhado (Fosso 3). Esta estrutura negativa deve corresponder, juntamente com 
a primitiva muralha, à primeira fase de monumentalização deste lugar. Aparentemente, correlaciona-se 
com um conjunto de outras valas escavadas no substrato rochoso que têm vindo também aqui a ser 
observadas, mas cuja conotação com outras linhas de fosso não deverá, quanto a nós, ser tida em conta14. 
O fosso 3 terá sido ainda reaberto, provavelmente, aquando da segunda etapa de monumentalização deste 
sítio. A sua rápida e intencional condenação posterior, comportando o material de enchimento dezenas 
de lajes com arte rupestre, deverá ter tido lugar, pelas evidências estratigráficas, já em período romano.

4. A LAJE 1 DO CASTELINHO15

Trata-se de uma laje de xisto profusamente gravada, com apenas 0,55 m de comprimento. Na 
posição em que a apresentamos, possui 0,26 m de largura na parte inferior e 0,19 m de largura na parte 
superior. Apresenta uma espessura regular em torno dos 0,3 m.

Não foi encontrada no seu contexto original, tendo sido reaproveitada num dos muros das estruturas 
internas do Castelinho16. A face gravada não aparenta ter sido gravada na vertical, como é típico nos 
afloramentos xistosos da região. Originalmente, a pedra poderia estar integrada num afloramento de 
disposição tendencionalmente horizontal, tendo a sua gravação sido feita nessa posição. A organização 
das figuras sugere diferentes posições de gravação, por vezes em ângulos diametralmente opostos, que 
mesmo tendo sido, por hipótese, uma laje solta estaria na horizontal e seria pensada para estar e ser vista 
nessa posição.

Nitidamente fragmentada, a laje gravada do Castelinho faria parte de um todo maior, sendo evidente 
a existência de motivos incompletos que se prolongariam na superfície de gravação original. Na posição 
em que a apresentamos é possível que o lado direito preserve os limites originais, não havendo motivos 
incompletos e existindo um perfeito enquadramento das figuras existentes. O lado esquerdo sofreu uma 
evidente perda de um bloco, sendo visíveis dois motivos incompletos na linha de fractura. O lado superior 
da laje, mais estreito, é o mais danificado.

13 No caso de se confirmar a sua contemporaneidade.
14  A norte do denominado fosso 3, encontram-se duas valas interrompidas que se desenvolvem em paralelo em 

relação à estrutura negativa. De menores dimensões, conotamo-las com eventuais valas para implantação de uma paliçada, 
podendo esta constituir a primeira linha de defesa deste sítio.

15  Agradecemos a Sofia Figueiredo e a Renata Morais pelo levantamento que se apresenta da Laje 1 do Castelinho.
16  Estruturas conotadas com um edifício de armazenagem, horreum.
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Fig. 3 — Laje 1 do Castelinho. Composição sobre a diacronia das gravações.
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O maior de todos os motivos, ocupando quase todo o centro e parte inferior da pedra, é um 
reticulado simples. Realizado em longos traços paralelos e bem espaçados, numa sequência de onze traços 
horizontais, cortados por doze traços verticais.

No canto inferior esquerdo, perto da zona de fractura, encontra-se a figura de um guerreiro (uma 
figura humana usando e empunhando armas). A cabeça é oval, sem protuberâncias. Não aparenta ter os 
olhos, boca e nariz representados. Sobre a cabeça poderá ter um capacete, realizado através de uma linha 
oval paralela à cabeça. Os braços estão ao alto, abertos, não se encontrando representadas as mãos. 
Assumindo que a figura não está representada de costas, o braço direito segura uma lança na horizontal, 
com uma só ponta estreita e comprida, voltada para a direita. O corpo é rectangular. A parte inferior do 
corpo, perto do arranque das pernas, é atravessada por uma espada curva, cujo comprimento ultrapassa 
a sua largura. Tem a empunhadura do lado direito, terminando num pomo de forma levemente ovalada. 
Está embainhada. Sendo o elemento que mais dá orientação à figura, junto com a lança, as pernas são 
representadas de perfil, voltadas para a direita. Revelam-se grossas e musculadas. O pé esquerdo é de 
difícil visualização, notando-se no entanto um calcanhar largo e extremamente recuado, similar ao outro 
pé que termina de forma estreita e pontiaguda.

Acima da figura anterior surge um primeiro cavaleiro, também armado com lança. O cavalo é grande 
e elegante. Parece ter sido desenhado a partir da traseira. A garupa é desenhada como um semicírculo. 
Desta, arrancam para baixo dois traços, formando a pata traseira. Esta tem duas ligeiras inflexões, e está 
levemente inclinada para a frente.

A cauda é longa, larga e curvada, acompanhando a linha de fractura da pedra, mas sem por ela ser 
afectada. O corpo é formado por duas linhas que arrancam do círculo da garupa, compridas e levemente 
curvadas, realizando um corpo comprido e desproporcionalmente estreito. A pata da frente é quase 
rectilínea, sendo mais estreita e estando ligeiramente mais inclinada para a frente que a pata traseira. 
O pescoço é longo e largo, com forte curvatura, sem crina. A cabeça tem forma rectilínea, estreitando 
fortemente em direcção à boca. Do topo da cabeça arranca uma única orelha, longa, estreita e pontiaguda. 
Ela é rematada com um pequeno traço recto, do qual arranca uma longa linha ondulada, a qual, atravessando 
o pescoço do cavalo, termina no remate do braço do lado direito do cavaleiro, onde deveria estar a mão, 
que à semelhança do guerreiro anterior não está representada. Esta linha é a representação das rédeas. 
A figura do cavaleiro está muito desgastada. Distinguem-se bem os dois braços, ambos elevados ao ar, o 
do lado esquerdo segurando uma lança na horizontal, com a ponta voltada para a direita. O braço do lado 
direito, como vimos, segura as rédeas do cavalo. Os ombros são visíveis, mas a cabeça perde-se numa 
área afectada por pontos picotados. Apenas o arranque do corpo é visível. Por baixo da barriga do cavalo 
surgem vários traços de difícil interpretação.

Logo acima deste primeiro cavaleiro, encontra-se uma segunda figura humana a cavalo. Ambos 
estão do lado esquerdo da pedra, o já descrito no sector central inferior, o segundo no sector central 
superior, com um intervalo de poucos centímetros entre eles. O segundo está completamente invertido 
em relação ao primeiro. O cavalo do segundo cavaleiro é parecido com o anterior, nomeadamente na 
traseira, na posição adiantada das patas, no pescoço fortemente arqueado sem crina e na orelha comprida 
e estreita no topo da cabeça. Não é possível ver a terminação do círculo da garupa e cauda devido à 
fractura da pedra. Porém é uma figura mais naturalista e esbelta que o cavalo anterior. As patas são 
longas e mais estreitas, a cabeça, com grande realismo, tem a representação do olho. A boca termina em 
pequeno traço recto. Esta figura a cavalo é semelhante à do primeiro cavaleiro já descrita. Os braços estão 
ao alto. Um segura uma lança na horizontal, com a ponta oval e larga junto à sua cabeça. Do outro saem as 
rédeas do cavalo, (uma longa linha em ziguezague que termina no traço recto da boca do cavalo). O corpo 
é rectilíneo, finalizando no dorso do cavalo. A figura é mostrada sentada no cavalo, sem representação 
das pernas. O pescoço é alto, dando lugar a uma cabeça larga e ovalada, na nuca faz um pequeno vértice 
e na cara tem uma grande protuberância ovalada (talvez representando em perfil um capacete).

Entre estes dois cavaleiros, e junto à zona de fractura da pedra, surge um motivo que corresponderia 
às patas e cauda de um quadrúpede, talvez um cavalo. Está numa posição perpendicular aos dos outros 
dois cavalos já descritos, e tendo em conta a posição da cauda, a cabeça estaria voltada para baixo.
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Ainda entre as cabeças destes dois cavaleiros encontra-se um pequeno motivo geométrico, formado 
por duas linhas paralelas que vão ascendendo em ziguezague até um topo aplanado, começando a partir 
daí a descer. Em cima há outro ziguezague só de uma linha.

O grande e original motivo geométrico desta pedra está imediatamente ao lado do segundo cavaleiro, 
sobrepondo-se à sua cabeça e pescoço. Este motivo não tem paralelo na região do Côa17. É uma figura 
definida externamente por traços rectilíneos que formam um quase quadrado. O traço de cima perde-se 
numa zona lascada da superfície. Um dos vértices do quadrado perdeu-se, mas os outros três apresentam 
uma abertura, em que dois traços rectos e paralelos saem para fora. Esta simetria externa mantém-se no 
interior. O lado inferior apresenta cinco blocos rectangulares colocados sucessivamente uns por cima dos 
outros, diminuindo progressivamente de tamanho. O mesmo esquema surge nos lados esquerdo e direito, 
presumindo-se que na parte superior seria o mesmo. A convergência central deste esquema perdeu-se na 
lascagem da superfície.

Na extremidade superior direita da pedra vê-se uma sequência de traços paralelos que se iniciam 
todos num longo traço rectilíneo perpendicular, possível reticulado. Está numa posição oblíqua face ao 
geométrico anterior, cujo canto superior direito se lhe sobrepõe. A sua ampla mutilação não permite mais 
conclusões.

Na zona central da pedra encontra-se um grande motivo, colocado na vertical. A parte inferior é 
mais larga e curta, de forma oval, pontiaguda na extremidade. A parte superior é mais estreita e bastante 
mais comprida, tendencionalmente rectilínea, mas também pontiaguda na extremidade. Uma linha recta 
une as duas pontas, segmentando o motivo em dois. O interior é decorado com longas sequências de 
traços oblíquos paralelos, que preenchem ambos os segmentos, com inclinações divergentes nas duas 
partes, formando uma decoração em “espinha-de-peixe”.

No sector superior direito da pedra encontram-se duas figuras de guerreiros a pé. Mantendo a 
orientação com que temos estado a descrever a peça, ambas as figuras surgem de cabeça para baixo. 
Ambas estão armadas de lanças e ao contrário dos três guerreiros anteriores, seguram as lanças na 
vertical, com as pontas voltadas para cima. Estão ambas de perfil, voltadas para a sua esquerda. A 
primeira destas figuras, estando sobreposta pelo grande motivo rectangular e afectada por efeito de 
lascagem superficial, tem má visibilidade. A cabeça é no entanto de forma oval achatada. Os dois braços 
estão levantados ao alto. O braço da direita termina na parte central de uma figura de lança, com a 
ponta voltada para cima (na nossa perspectiva para baixo). O outro guerreiro está a baixo e à direita do 
anterior. O corpo é largo e recto, com pernas e braços largos e musculados, pés quase rectangulares, 
braços levantados ao alto. Segura duas lanças, uma em cada mão, com a ponta voltada para cima. A do 
esquerdo do guerreiro é segurada pela sua parte central, como as restantes lanças desta pedra. Porém, a 
do lado direito é segurada pela extremidade oposta à ponta, esta de forma ovalada, estreita e comprida, 
terminando sobre o risco que delimita o dorso de um quadrúpede, javali. Por fim, a cabeça do guerreiro de 
forma ovalada, poderá talvez ter um olho representado na parte superior.

Para baixo dos dois guerreiros, no lado direito da pedra, surge uma figura de animal quadrúpede, 
que interpretamos como um javali. A sua orientação é similar à dos primeiros guerreiros e cavaleiro. Está 
inclinado face ao actual eixo da pedra, parte traseira à esquerda e em baixo, parte dianteira à direita e 
para cima, surgindo aos nossos olhos em posição normal e não invertida. O corpo é curto e largo, de 
aspecto maciço. O dorso é rectilíneo, tendo em todo o seu comprimento uma sequência de pequenos 
traços perpendiculares, que se podem interpretar como as cerdas do javali. A cabeça é larga e rectangular. 
No topo tem uma pequena orelha apontada para a frente. Pode estar representado de boca aberta. Das 
terminações superior e inferior da cabeça saem, para cima e para baixo respectivamente, dois pequenos 
traços curvos, podendo estes corresponder às presas do animal. Tem dois pares de patas, à frente e atrás, 
inclinadas para a frente. A traseira é fortemente arredondada. Tem uma pequena cauda, que arranca da 
parte superior da traseira, e que faz uma curva sobre si própria, como é típico dos suínos.

As figuras humanas que estariam numa posição normal face ao javali numa eventual cena de caça, 
seriam o primeiro cavaleiro e o primeiro guerreiro, ambos no sector inferior esquerdo da pedra. Mas 

17  Segundo informação pessoal cedida pelo arqueólogo Mário Reis, Museu do Côa, a quem agradecemos.
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também há a possibilidade de que todas ou quase todas as figuras humanas representadas integrem a 
cena de caça. Se assim for, então esta cena é feita para ser vista rodando a pedra, pois dois guerreiros e 
o segundo cavaleiro surgem em posição invertida face ao javali e às outras figuras humanas. Poderemos 
apontar como possível paralelo na região do Côa, a cena da rocha 10 do Vale da Casa (BaPtista, 1983: 57; 
1983-84), numa rocha de painel horizontal.

Terminando, voltamos ao princípio, ao canto inferior direito da pedra. Por baixo do javali, e sobreposto 
a reticulado, encontra-se a figura de um cavalo. Não tem cavaleiro. A cabeça é muito parecida com a do 
primeiro cavalo, rectangular e estreita, pouco naturalista e mais pequena, com duas pequenas orelhas no 
topo. Os dois traços que formam o rectângulo da cabeça terminam abruptamente, sem união entre eles.

Ao todo temos 14 motivos principais: três guerreiros, um com espada curva embainhada e lança, outro 
com uma lança, e outro com duas lanças; dois cavaleiros, ambos a cavalo, com lança e sistema de rédeas; 
um cavalo; um javali; um quadrúpede indeterminado; uma ponta de lança, e cinco geométricos (reticulado, 
grande motivo quadrangular, dois motivos em ziguezague e um geométrico incompleto). Podemos apontar 
então um total de 25 figuras: cinco antropomorfos, três cavalos, um javali, um quadrúpede indeterminado, 
cinco geométricos, seis lanças inteiras, uma ponta de lança, dois sistemas de rédeas e uma espada curva 
embainhada.

4.1. A estratigrafia dos motivos gravados

Apesar de algumas sobreposições do conjunto de motivos gravados na Laje 1 do Castelinho serem 
pouco evidentes à vista desarmada, sobretudo devido à técnica de gravação utilizada, traço contínuo 
muito fino, obtido por fricção ou esfregamento da rocha - traços filiformes - (Baptista, 1983: 58), é-nos 
possível aferir com alguma segurança, através de uma observação atenta de cada sobreposição, à lupa, 
uma primeira leitura estratigráfica dos motivos gravados. O primeiro motivo a ser gravado terá sido 
o reticulado. Os traços desta gravura apresentam maior profundidade, tendo sobre este motivo sido 
gravadas todas as restantes figurações da laje, com excepção do guerreiro localizado no topo superior 
direito. Imediatamente sobre o reticulado foi gravada a figuração em “espinha”, materializando-se o motivo 
através de incisões bastante profundas, sendo estas bem mais vincadas que as do reticulado. Por sua vez, o 
motivo em “espinha” é “cortado” pelo motivo em “pirâmide”, que também foi realizado sobre o reticulado. 
Tanto a figuração em “pirâmide” como o motivo em “espinha”, são cortados pelo “cavaleiro” gravado no 
canto superior esquerdo da laje. O guerreiro no canto superior direito da mesma foi desenhado sobre a 
figuração em pirâmide, encontrando-se o seu braço esquerdo a aproveitar a linha em escadeado desta. 
O cavalo acima do guerreiro com espada foi representado cortando quer o motivo em “espinha” quer o 
reticulado. O guerreiro com espada sobrepõe-se, igualmente, ao reticulado. O cavalo localizado no canto 
inferior direito, apesar de utilizar um traço bastante mais ténue que o reticulado, foi gravado sobre este. 
A gravação do javali é igualmente realizada sobre o reticulado, chegando mesmo a aproveitar-se um dos 
traços deste motivo geométrico para ser criada a pata esquerda dianteira deste. Por último, o guerreiro 
com a lança na vertical, situado no topo superior direito da laje, encontra-se também ele gravado sobre 
o reticulado. Analisando este conjunto de observações relativas à sobreposição das figurações presentes 
na Laje 1 do Castelinho, podemos apontar para quatro grandes momentos de gravação. Um primeiro 
com a gravação do reticulado18, um segundo com a gravação do motivo em “espinha” e um terceiro com 
a gravação do motivo em pirâmide. O quarto e último momento de gravação, é composto por todas as 
figuras antropomórficas e zoomórficas, que por sua vez cortam os motivos geométricos dos momentos 
anteriores. Pelo exposto, parece verificar-se uma organização cronológica dos motivos por estilo, embora 
sendo utilizada sempre a mesma técnica de gravação. Parece-nos claro que os motivos geométricos 
presentes foram os primeiros a ser registados, não se evidenciando qualquer tipo de organização espacial 
entre si. Posteriormente a estes foram gravados todos os motivos zoomórficos e antropomórficos, 
parecendo estes sim possuir uma organização espacial bem definida.

18 Não sabemos se esta gravação, pelo que atrás referimos, não poderá ter ocorrido ainda no próprio afloramento 
rochoso, podendo todos os restantes motivos sido gravados a partir de um bloco/laje dali retirado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se difícil, embora já o tenhamos feito anteriormente, utilizar a palavra povoado para nos 
referirmos ao sítio do Castelinho. O conjunto de estruturas ali presente, embora nem todas contemporâneas 
dada a sua longa diacronia, não evidencia uma utilização daquele espaço com contextos nitidamente 
habitacionais, sendo de salientar sim a existência de um conjunto verdadeiramente assinalável de 
construções relacionadas com armazenagem, muito provavelmente de cereais e outros eventuais produtos 
agrícolas (Horrea). Teria este lugar sido construído com esse único propósito, o de se constituir como uma 
grande área de armazenagem fortificada? Terão os contextos habitacionais sido apagados, por completo, 
da parte superior do esporão — plataforma central — pelo uso intenso agrícola a que o sítio foi sujeito 
após o seu abandono ou localizar-se-iam mesmo no exterior do recinto?

No que toca aos elementos gravados, colocamos a hipótese dos mesmos terem sido realizados na II 
Idade do Ferro, devendo estes corresponder, sem grandes dúvidas à fase de ocupação mais dilatada deste 
lugar. A sua reutilização em estruturas perfeitamente enquadráveis na última fase de ocupação deste sítio 
— finais do séc. I a. C./ inícios do séc. I d. C. — é, para nós, uma evidência da profunda remodelação a que 
este terá sido votado nesta época19, reutilizando-se parte do material gravado de antigas construções em 
novas estruturas, tendo-se outro descartado, notoriamente, no preenchimento do fosso 320 e nos níveis 
de aterro que deram lugar às novas cotas de circulação/utilização deste lugar tão particular. 
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2. Vista geral das estruturas de armazenagem — horrea — localizadas na extremidade SO do recinto interno 
do Castelinho.

EST. I

1. Vista sobre a extremidade norte do sítio fortificado do Castelinho.



Vista geral sobre o sítio do Castelinho, assinalando-se a localização da Laje 1.

EST. II



EST. III

Vista geral sobre as estruturas de armazenagem — horrea — localizadas na extremidade Este do recinto 
interno do Castelinho. Assinala-se a localização da Laje 1.
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Objectivos e paradigmas do estudo, conservação, musealização e divulgação de sítios com arte rupestre. 

The paradigms and objectives of the study, heritage conservation, musealization and divulgation  of  Rock Art Massifs

debate dO final da 1.a sessãO: manhã |1st sessiOn disCussiOn: mOrning

Moderadores: Lara Bacelar Alves

LARA BACELAR ALVES 

Este debate vai ser gravado. Começo por aceitar inscrições para perguntas, questões. Foi uma sessão 
bastante eclética, começou pelo apelo à reflexão sobre a ideia de conservação, depois tivemos 
duas comunicações sobre conservação da arte rupestre no Vale do Côa, com perspectivas e visões 
complementares e algo diferenciadas. E uma passagem pela saudosa arte do Guadiana. 

MANUEL ROJO   

Buenos dias, soy Manuel Rojo, profesor de la Universidad de Valladolid. Queria hacer unas reflexiones 
a raíz de todo lo que hemos oído esta mañana y creo que son reflexiones complementarias a la vivencia 
de esta mañana. Y es una reflexión a raíz de, intentando utilizar una expresion eufemística, del tono 
desencantado que he entendido y percibido en la primera intervención en relación con la restauración o la 
musealización de Castelo Velho. Y en relación con este tono desencantado que me ha parecido entender 
o ver, queria preguntar y comentar y sacar a la luz el papel real que juegan los investigadores en los 
programas de puesta en valor, de dinamización, valorización, de conservación, de restauración, en el caso 
de que lo jueguen. Que si juegan o no juegan un papel, que si nos hacen caso o no nos hacen caso, de dónde 
proceden en muchas ocaciones las iniciativas en relación a la conservación, si las iniciativas proceden de 
los propios investigadores o proceden simplemente de la administración y la administracion no cuenta, en 
muchas ocasiones, con los investigadores para ese proceso de conservación. Este es um tema, que yo no 
sé si en Portugal tenéis el mismo problema, en España, en nuestra comunidad autónoma sí que lo tenemos. 
En muchas ocasiones, los proyectos de puesta en valor son ajenos a los propios investigadores. Proceden, 
o provienen en cierta medida, de las administraciones y se encargan a empresas en las que, en alguna 
ocasión, no en todas, el investigador que ha trabajado en cada uno de los yacimientos está prácticamente 

1  Os debates, depois de transcritos, foram enviados aos seus autores para a devida revisão, tendo sido dadas indicações de que os mesmos 
mantivessem, tanto quanto possível, a oralidade do discurso e não acrescentassem problemáticas que não haviam sido tocadas na sua intervenção 
oral. Alguns autores, talvez porque os textos dos debates lhes foram enviados em pleno verão, não procederam à revisão. Então, já no início de 2014, 
quando o volume estava a adquirir a forma final, foram novamente contactados para realizarem essa revisão. Alguns destes últimos autores não 
nos responderam e, desse modo, a organização assumiu a correcção das gralhas ou erros mais marcantes das suas intervenções e que decorreram 
sobretudo da má captação do som devido às avarias dos meios técnicos de gravação que ocorreram em dois ou 3 momentos. Também essas avarias 
são responsáveis pela não gravação de algumas intervenções, ou pela gravação incompleta de outras, facto pelo qual a organização pede desculpas 
aos intervenientes.

Os debates foram revistos na sua globalidade por Maria de Jesus Sanches.
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ausente y se le margina en muchas ocasiones. Yo no sé si aquí hay ese problema o no. 
Esta reflexión se complementa con la sorpresa y el encanto que me han producido especialmente las 

dos intervenciones relativas a Foz Côa. Me han encantado, tengo que felicitaros. A partir de lo que venimos 
hablando, hemos visto algo que visto desde fuera nos parece um modelo maravilloso, y es el hecho de 
que la propia conservación del arte de este conjunto espectacular, va a la zaga de la investigación, que 
es lo que más o menos habéis expuesto aquí. Me parece genial. Me parece que es un camino a seguir. Yo 
no concibo puesta en valor, conservación, restauración sin investigación; si no existe una investigación es 
casi imposible que se haga una buena restauración, una buena puesta en valor. Y por lo que veo, la calidad 
de los investigadores que estáis en Foz Côa me parece extraordinaria. Y sobre todo, me ha gustado todo 
lo que he oído sobre Siega Verde, perdón, sobre Foz Côa, ya que voy a hablar de Siega Verde un poco. 
Estos modelos que estáis trabajando, acabáis de decir que son exportables lógicamente, y me gustaría 
que ahora reflexionéis sobre lo que os voy a preguntar. Si conocéis, vosotros que habéis estado en el 
entorno de Domingo García, si conocéis Siega Verde, y no se puede comparar Siega Verde con Foz Côa, 
evidentemente, la dimensión de uno y de otro son completamente distintas; pero ¿Siega Verde es sólo lo 
que hay o, aplicando vuestro modelo, habría posibilidades reales de encontrar bastante más? Yo pienso 
que sí. Y lo mismo sobre todo, sobre todo, en Domingo García. Domingo García es un conjunto; el que más 
se conoce es un pequeño afloramiento, pero hay muchísimos más aislados. Aplicando estos modelos que 
vosotros habéis visto recientemente, yo estoy convencido que en esta zona hay muchísimo más. Bueno, 
estoy convencido porque he visto bastantes cosas dispersas, que se podrían probablemente completar. 
En cualquier caso, os felicito porque lo que he oído de Foz Côa me ha parecido muy bueno. Os felicito. 

SUSANA OLIVEIRA JORGE    

Em primeiro lugar gostaria de dizer duas coisas: a primeira é de que se eu transmiti algum desencanto, 
a culpa é minha, mas não tenho qualquer desencanto relativamente ao trabalho que desenvolvi em Castelo 
Velho e o que eu pretendi foi até dizer qual é o tipo de discurso  de conservação que foi implementado em 
Castelo Velho. Castelo Velho tem um longo processo de investigação, que eu não trouxe aqui, enquanto 
que as pessoas que trabalharam no Côa, trouxeram momentos e fases da sua investigação sobre o Côa 
e o António Carlos Silva também trouxe uma história, um historial do contexto político do Alqueva. Eu 
demiti-me de trazer aqui a longa investigação de 20 anos sobre o sítio de Castelo Velho e apenas falei 
dum aspecto que eu acho importante: depois de se investigar, quando se pretende apresentar ao público 
um sítio conservado, há que construir um discurso bem pensado porque a conservação é um processo de 
comunicação difícil entre os investigadores e  os vários tipos de público. E portanto, há que discutir o que  
nós vamos comunicar e apresentar ao público. Por exemplo, a questão que aqui os meus colegas do Côa 
apresentaram que é a de que existe uma pré-determinação natural para a gravura, quer Paleolítica quer 
da Idade do Ferro, e portanto há uma pré-determinação natural para essa gravação. Se aceitarmos isso, a 
questão que se coloca, obviamente, é como é que vamos passar essa ideia abstracta aos vários públicos. 
Partindo do princípio que uma parte dos públicos que visitam estes sítios não percebe rigorosamente nada 
de arte rupestre Pré-histórica ou Proto-histórica, e portanto há aqui um problema de fundo que é como 
é que nós fazemos passar a informação que temos a partir da investigação. Aqui podemos já discordar 
relativamente ao tipo de comunicação que temos para passar, que tipo de discurso podemos passar, 
porque tem a ver com a  crença de cada arqueólogo num determinado passado acontecido, que, por sua 
vez, depois de ter sido acontecido, nós queremos passar ao público de uma determinada maneira. De uma 
ou de determinadas maneiras... mas não de muitas maneiras alternativas. 

Eu penso que as pessoas que se aproximam destes sítios, algo inefáveis (os sítios conservados,  são 
todos um pouco inefáveis para o grande público, não é?) deviam ser introduzidas num espaço prévio — 
pode ser o museu — que lhes comunique alguma coisa sobre aquilo que vão ver. Ou seja, induzir um pouco 
o olhar das pessoas, antes de elas chegarem aos sítios arqueológicos, porque normalmente as pessoas 
chegam aos sítios arqueológicos sem qualquer informação prévia e, muitas vezes, vêem-se um pouco 
perdidas no meio desses sítios. Mesmo quando os sítios apresentam informação de apoio. Por exemplo, 
o caso do Côa que eu conheço bastante bem e que visito todos os anos com alunos da FLUP,  é um 
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interessante caso de reflexão. As visitas são orientadas por guias no terreno.
O guia apenas conduz o olhar da pessoa porque é difícil para a maior parte das pessoas ver onde 

estão as gravuras e portanto o guia vai dizendo aonde estão os contornos das figuras. Isso podia acontecer 
em qualquer estação de arte rupestre, particularmente de gravuras. Estou a falar de gravuras onde é 
difícil que o olhar do público compreenda e identifique onde se encontra. Mas depois disso, depois do 
público saber onde está a gravura, existe um mundo de informação que tem que ser produzida para dar 
às pessoas, e a maior parte das pessoas não tem formação, nem cultura particularmente especializada. E 
estou a falar  da maior parte das pessoas cultas deste país, que, quando chegam a Foz Côa, não percebem 
rigorosamente nada do contexto cultural das gravuras. Portanto, há uma ignorância imensa e generalizada 
sobre este tema... premissa fundamental a ter em conta no trabalho de musealização.

Os arqueólogos devem colmatar a ignorância das pessoas e fornecer-lhes algum prazer na fruição 
de um sítio público musealizado através dum discurso acessível mas apoiado pela investigação concreta 
sobre esse mesmo sítio. Tarefa difícil.

MANUEL ROJO   

Únicamente he planteado, cuál era la situación en tantos casos como Castelo Velho, u otros que 
vamos a poder ver mañana en relación con los monumentos megalíticos, porque me consta que los 
investigadores portugueses participan en su restauración, en algunos casos, pero ¿cuál es la participación 
real del investigador en la conservación, en la puesta en valor, sobre todo  de estas cosas? Simplemente 
era eso.

LUÍS LUÍS 

Bom, em relação ao Côa podemos também falar da nossa experiência. E está aqui o André Santos 
que poderá falar com maior autoridade acerca do Museu. Mas a experiência que vamos tendo é que foi 
a investigação arqueológica que fundamentou o discurso transmitido pelos guias. Ou seja, esse discurso 
para o público foi fundamentado por uma investigação científica, e procuramos que assim continue a ser. 
O André e o Thierry Aubry poderão falar melhor sobre os conteúdos do Museu, mas foi o discurso da 
investigação, em termos de arte rupestre e da ocupação humana, que fundamentou a musealização. Com 
muitos percalços pelo caminho, com muitas dificuldades, mas esse discurso serve de base ao discurso que 
transmitimos. Obviamente, não o podemos  transmitir tal qual o fazemos, tal qual o produzimos. Temos 
que o transformar para que se torne acessível, eventualmente atraente, ao público que nos visita. Por 
outro lado, penso que há aqui também aqui um outro perigo que é o de ser o arqueólogo sozinho a fazer 
isso, não tendo formação específica na área. Eventualmente pode ter uma apetência ou qualidades inatas 
para isso. Mas penso que o arqueólogo tem que fundamentar o discurso. A forma de o transmitir deverá 
ser escolhida em colaboração com outros, que têm conhecimentos específicos para o fazerem. Acho 
que terá de haver sempre este diálogo. Certamente aqui em Portugal também temos muitos casos onde 
o arqueólogo que investigou, ou que investiga, não é chamado para qualquer tipo de valorização ou de 
preservação. No Vale do Côa, com os defeitos todos que temos, tem sido esse o esforço que se tem feito 
e que se continua a fazer, no domínio dos guias, no domínio do discurso que está patente no Museu, no 
domínio das oficinas pedagógicas que se realizam — que não se fazem porque sim. O que apresentamos, 
quando se fala do talhe aos alunos que nos visitam, é baseado na investigação que o Thierry realiza. Caso 
contrário, caímos nas “Disneylândias”, nos “Museus do Pão”, que podem atrair muita gente, mas são de 
plástico e sem base genuína. 

Em relação à segunda questão, se este modelo preditivo que apresentámos poderá ser exportável. 
Eu primeiro pegava numa questão que o António Carlos Silva referiu e que se aplica na perfeição ao Vale 
do Côa e à arte paleolítica ao ar livre em geral. Nós só vemos aquilo que estamos preparados para ver. No 
Vale do Côa falava-se em “pedras tatuadas”, mas nunca ninguém tinha visto nada porque, aparentemente, 
não havia arte paleolítica ao ar livre. Bom, já havia o cavalo de Mazouco, que a professora Susana Oliveira 
Jorge copublicou nos anos 80, Domingo García, Fornols-Haut, que eram então postas em causa, ou vistas 
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como excepções. E de repente, encontramos o Côa e começamos a encontrar outras coisas, encontramos 
o Sabor… Siega Verde ainda se encontrou um pouquinho antes do Côa. Em Portugal, desde o Alqueva até 
ao Alto Sabor temos uma série de sítios. Isto prova que só encontramos aquilo que conseguimos ver. Há 
um exemplo que gosto de lembrar que é a Fraga Escrevida. Nos inícios do século, o Abade Baçal publicou 
a Fraga Escrevida, que é um painel com cruciformes. Aquilo foi publicado com as cruzes (talvez por ser 
abade — isto é uma provocação — só viu as cruzes). Entretanto, já depois da descoberta da arte do Côa, 
um arqueólogo, o Mário Reis (que na altura estava na extensão de Macedo) volta ao painel e vai encontrar 
os auroques por baixo dessas cruzes. Aquele painel já tinha sido visto e publicado. Só que o Abade do 
Baçal não viu aquilo que não estava preparado para ver. E por isso acredito que muito mais arte paleolítica 
ao ar livre aparecerá. Agora, em termos de modelo, este modelo que apresentamos serve para o Côa, 
não serve para outros sítios. Todo o modelo preditivo tem de partir da realidade de um determinado sítio. 
Agora, esta metodologia pode ser reproduzida e pode-nos levar a outros achados, e acredito que vamos 
continuar a encontrar mais coisas.

MARIA DE JESUS SANCHES   

Eu queria fazer algumas observações e ao mesmo tempo lançar umas perguntas. Quando uma 
pessoa anda pela “rua” e vai por aí  pelo “meio” de outras gentes, e lhe ocorre  dizer, ou se deduz que se 
é arqueóloga, a primeira pergunta que me fazem é: Ah! Então conhece o Côa?! — Pois conheço.

— Eu também já lá fui. Eu gostei muito do Museu. Agora eu entendi o que é. Gostei muito. Adorei 
aquilo. 

O que contrasta com outras pessoas que antes do Museu criado me diziam: — eu fui lá às rochas, 
mas batia lá o sol, eu não vi nada, ou vi muito pouco; estava muito calor,  [ou] estava sombra, [ou] o 
caminho era comprido... enfim, tinham um discurso vago sobre o objecto da visita, embora a maioria 
gostasse do passeio. Portanto, eu que evidentemente não faço estudos sobre as relações do público 
com os sítios, nem tenho formação em Sociologia, pergunto: uma vez que o Museu já abriu há um ano 
e pouco,  o público que vai ao Museu satisfaz-se só com o Museu?  Ou procura também visitar os sítios, 
as rochas em campo? Isto é, os sítios arqueológicos em si, pois esses estão e felizmente continuam lá 
também. E, por outro lado, pergunto, o Museu tende a ser considerado um outro sítio arqueológico de 
maior dimensão? Pois a impressão, muito pessoal, com que fico é que as pessoas tendem a assumir o 
Museu como o sítio arqueológico “Côa”. Estas perguntas também se prendem com uma outra questão 
que é aquela que o Batarda colocou há bocado que é a da conservação in situ dos sítios (mas eu quero 
referir-me mais aos maciços). Será que a conservação in situ pretende ser uma tentativa de “paragem 
no tempo” desses sítios, ou procura antes o retardamento da sua degradação? Sabemos que, no fundo, 
e como vimos pelas apresentações, a deontologia nos pede, como arqueólogos, muito mais do que a 
preservação. Mas na actualidade não é socialmente expectável, por norma, é que façamos intervenções 
arqueológicas em sítios arqueológicos que terão de ter como objectivo prioritário a sua disponibilização 
imediata ao público. Isto porque nós, como cidadãos e como profissionais, alinhámos nesta ideia de que 
a intervenção se faz sobretudo para prolongar a vida material dos sítios, respondemos assim sobretudo 
a um desejo da sociedade que os quer usar, que  quer e sente o direito de ver tudo, de poder consumir 
tudo agora, no seu presente. Portanto a conservação faz-se para usufruto nosso, do nosso tempo, não 
é assim? Para o direito de usufruir já e para quanto mais turistas, melhor. Daí que as pessoas de Foz Côa 
digam frequentemente: não nos deram a barragem mas então nós agora queremos ver como é que “eles” 
vão trazer aqui os turistas. Estas observações prévias foram feitas para chegar à seguinte questão. Será 
que vale a pena conservar in situ (e manter) uma grande quantidade de sítios? Isto é também um repto 
aqui para a assembleia; isto é, todos nós, pelo menos os arqueólogos, concordamos que, à sua maneira, 
cada sítio de qualquer época que seja, tem a sua especificidade histórica, simbólica, arquitectónica, não 
é assim? Tem a sua valia e, acima de tudo, não é só uma valia científica, mas simbólica, identitária, pelo 
que, virtualmente, todo o sítio pode vir a ser preservado in situ. Mas será viável fazê-lo? A par do valor 
dos sítios, coloca-se o das paisagens que os integram, e ao mesmo tempo o do território onde as pessoas 
vivem com os sítios, pessoas que de certo modo também se identificam com eles, ou, pelo menos deles 
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esperam também usufruir em termos económicos, ou outros. De que modo é que podemos responder 
as estes anseios quando nós não temos, em termos de lei (na nossa lei do património cultural) uma 
definição explícita ou uma redacção clara que nos ajude a decidir o que deve ou não ser preservado? E, 
na realidade, a lei não pode (nem deve...) contemplar todas as situações. É um facto. Podem-se preservar 
sítios relevantes para a História dum povo, relevantes do ponto de vista arquitectónico, relevantes do 
ponto de vista cultural, ou do ponto de vista do significado que entretanto ganharam ao longo do tempo 
entre as comunidades locais ou até nacionais. E, assim, não sendo a lei absolutamente redundante, é  da 
nossa relação de investigadores com o público, dos resultados científicos do nosso estudo que, como 
disse o Manuel Rojo, somos chamados a  responder às pessoas e instituições locais que querem ficar com 
mais alguma coisa do que um discurso científico divulgado para público cientificamente conhecedor. Já 
me alonguei muito, mas, em síntese, gostava de ouvir, em primeiro lugar, a opinião do Batarda sobre esta 
questão da preservação in situ dos maciços com arte e de também ouvir discutir mais esta questão do 
que afinal representa este tão grande investimento que é a preservação dos maciços (por intervenções 
físicas e químicas) e sua manutenção no território.   

ANTÓNIO BATARDA   

Bem, são questões complexas, complicadas, vamos ver o que é que eu consigo dizer em relação a 
isso. Primeiro, não ficou claro (não referi mesmo) mas em relação às alternativas que eu pus no final da 
minha apresentação... eu estou convencido, eu sei, que a maior parte, a grande maioria dos painéis do Côa, 
dos seus afloramentos neste momento o que necessitam é de intervenção Zero. Portanto não necessitam 
de nada. Necessitam de ser acompanhados, monitorizados, e ver como é que evoluem no tempo (não só 
ao longo da nossa geração, da minha, das que vêm) mas ao longo de um tempo longo de algumas gerações 
(não de um tempo geológico). Isto na grande maioria. Mas há alguns que precisam de ser intervencionados 
porque senão perdem-se. Aqui entram essas questões que coloca, realmente. 

Preservar para quê? Ou, neste caso, conservar para quem? As duas confundem-se um pouco, 
preservação, gestão, intervenção directa no objecto, apresentação ao público. Agora vamos intervir numa 
rocha que depois não mostramos ao público? Eu percebo a pergunta e tem toda a lógica, mas se calhar 
também não será pedagógico ensinar ao próprio público, nesta sociedade em que vivemos que se calhar 
não é tudo para consumir? Se calhar também é bom conservarmos in situ uma rocha que está em perigo, 
em perigo evidente, como reserva para as gerações futuras a voltarem a ver, a voltarem a observar. Fala-se 
muito nas gerações futuras como um pouco o alpha e ómega de tudo o que nós fazemos em arqueologia. 
É tudo para as gerações futuras, temos de preservar isto para as gerações futuras. É um bocado vago e é 
um discurso um bocado redondo e auto-justificativo. Mas o que é verdade é que a arte vem de há mais de 
20 mil anos, muitas gerações humanas passaram desde que ela foi feita. Algumas apreciaram-na, aquilo 
caiu no esquecimento e agora ressurgiu e está a ser apreciado. Depois há as questões todas logísticas 
de como mostrar todo o Côa, ou 50% do Côa, ou 20% do Côa ao público. Não é possível porque a maior 
parte dos sítios — e nós pretendemos mantê-los mais ou menos assim —, a maior parte dos sítios têm um 
acesso muito difícil; é muito complicado lá ir, organizar visitas regulares. Quem já foi ao Côa viu que nos 
sítios que estão abertos ao público a viagem de jipe é algo atribulada (digamos assim), e estes sítios que 
estão abertos ao público são aqueles que têm caminhos melhores (grosso modo). E assim constituímos 
também uma reserva de sítios que estão ali, que em termos conservativos não necessitam de nada, estão 
lá; em termos de gestão são geridos indirectamente, ou seja, tenta-se prevenir que todas as intervenções 
humanas na paisagem não impactem sobre esses sítios. E portanto é também um bocado essa dimensão 
pedagógica... É claro que agora com o Museu (que quanto a mim é um casamento feliz entre paisagem, 
edifício e arte rupestre) temos outra oferta. Porque se a arte rupestre não fosse boa o Museu também 
não era bom e ali o principal é a arte rupestre. Com o Museu conseguimos (como essa pequena sondagem 
que faz com as pessoas com quem fala — dirigindo-se a Maria de Jesus Sanches) mostrar muito melhor 
a arte. E para um certo tipo de público é se calhar contraproducente ir também aos sítios. Estou até a 
falar de um público mais idoso (porque nós trabalhamos com diversos tipos de público e temos que os 
considerar todos e eles não são todos iguais, não tem todos as mesmas necessidades, nem os mesmos 



224 DEBATE

constrangimentos; neste caso um grupo de cidadãos mais avançados na idade tem problemas em visitar 
os sítios). Não sei se fui respondendo ou não, para já não me ocorre mais nada a não ser a uma última 
observação. Especificamente no caso do Côa, a Professora Susana Oliveira Jorge falou que o Côa é 
um bocado ignorado ou que se nota uma certa perplexidade nos artistas contemporâneos e em várias 
pessoas. Lembrei-me imediatamente das palavras de uma ex-ministra da cultura que proferiu que o Côa 
é uma das jóias desconhecidas de Portugal mas infelizmente proferiu estas palavras após ter deixado de 
ser ministra. 

SUSANA OLIVEIRA JORGE  

Toda a gente sabe que aquilo que é preservado resulta de opções políticas, no interior das quais  
os arqueólogos tem uma mera função instrumental. São os gestores do património e outros políticos que 
definem quais são os meios alocados à investigação, restauro e musealização.

O Castelo Velho [em Freixo de Numão-Foz Côa] teve dinheiros vários e particularmente foi um 
projecto político do Luís Calado quando ele era presidente do IPPAR, num contexto preciso que eu não 
preciso aqui de explicar e que é conhecido publicamente. O Côa foi uma bandeira política de um governo 
quando ele assumiu o poder e era necessário que essa bandeira política fosse para a frente. Claro que 
com excelentes razões que os arqueólogos lhes forneceram (pela antiguidade, pelo novo paradigma que 
o Côa instalava, etc.). Foi uma vitória também da cultura. Os arqueólogos forneceram de mão beijada aos 
políticos aquilo que eles precisavam para implantar um projecto  político! E o Alqueva também sempre 
foi um projecto político. O António Carlos Silva sabe perfeitamente que o Alqueva é o projecto político 
que convinha num determinado momento, um projecto político que entroncava, como, aliás, ele disse, em 
expectativas que vêm desde o Fascismo. E que depois foram integradas pela Democracia após o 25 de 
Abril, por forças de esquerda no Alentejo, e é um projecto político que, a certa altura, teve o seu caminho. 

Portanto, conservar… conserva-se o que os políticos querem e o resto é conversa. Maria de Jesus, 
sabes isso tão bem como eu… Com a caução dos arqueólogos que estão disponíveis para isso (e eu posso 
falar por mim): quando me ofereceram meios para eu escavar em Castelo Velho no quadro duma futura 
musealização eu não disse que não! Portanto, submeti-me ao poder político, sou também uma agente do 
poder político central. 

 Eu considero (para responder ao Manuel Rojo) que tenho responsabilidade quase total sobre aquilo 
que lá está do ponto de vista de musealização de Castelo Velho.

Aquilo que lá está é  aquilo que eu quis que lá fosse feito! Podia haver muitas formas de musealizar 
o Castelo Velho, uma delas (a mais fácil, a mais chamativa) seria repor o edifício do Castelo Velho, repor 
as paredes in situ, e repor a volumetria original das estruturas de Castelo Velho, e as pessoas iriam ver um 
sítio da Pré-História quase parecido com aquilo que se vê em ruínas romanas. 

Era uma forma como outra qualquer de, digamos, chamar mais facilmente um público e fornecer, in 
situ, um discurso simbólico. Um discurso simbólico seria um discurso que qualificaria, no local, as funções 
o Castelo Velho entre o III milénio e o II milénio A. C. Eu optei por não repor coisa nenhuma, travar apenas 
a ruína ao nível da base do monumento e deixar para o Centro Interpretativo, mas particularmente para o 
futuro Museu, que existiria na Vila de Freixo de Numão, a interpretação ou as interpretações alternativas 
sobre o sítio. Portanto, optei conscientemente por, no sítio, fornecer um discurso, digamos, “em aberto”.  
O sítio foi conservado porque houve meios para o conservar e porque um determinado poder político me 
deu meios para o conservar por razões que têm a ver com objectivos desse mesmo poder político. É assim 
em todo lado, não é uma especificidade portuguesa. É uma especificidade mundial... Porque a Arqueologia 
é uma produção social da modernidade muito politizada. Articula-se com as indústrias do lazer, sobretudo  
com o turismo, que é a principal indústria mundial. 

LARA BACELAR ALVES   

Obrigada Susana. Dalila dás-me licença que introduza aqui o direito de resposta para não quebrar 
muito o ritmo, muito curto. Obrigada. 
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MARIA DE JESUS SANCHES   

Pois eu sei tudo isso. Simplesmente aquela ideia que eu quis aqui lançar é a seguinte (porque estão 
aqui arqueólogos mais jovens, arqueólogos ligados a Empresas que são neste momento chamados a fazer 
essa valorização do património): devemos ou não reflectir a sério quando nos dizem: “Olhe, você agora 
tem dinheiro e faça aí qualquer coisa para empregar esse dinheiro”, estando subjacente que aquela terra 
vai lucrar com essa “qualquer coisa”. 

Isto é, o sítio até pode ser interessante do ponto de vista da investigação, e nós devemos investir 
sempre na investigação do local, porque sem investigação não há discurso possível. Mas, num grande 
número de projectos as instituições locais, e até estatais, até nem querem a investigação. A investigação 
vem como que por arrasto (nosso). Onde insistem é na divulgação! Claro, no fundo, a minha observação 
era mais uma chamada de atenção para essas relações complexas entre a necessidade e a disponibilidade, 
entre os interesses políticos e os interesses da investigação que faz, aliás, parte de toda a nossa vida de 
investigadores. Dizem-nos, e todos passámos mais ou menos por isso: “Olhe, agora há dinheiro europeu 
para isto! Há dinheiro para este projecto de arqueologia! Vamos então inventar qualquer coisa para 
gastar o dinheiro na nossa terra.” Ora, com o património nós devemos ter muito cuidado com esses 
investimentos, porque o património é esgotável, não se renova, e nós quando mexemos nele alteramo-
lo grandemente. Não é como comprar um carro, deitar fora o Renault e comprar um Ferrari. É algo que, 
digamos, pelo menos simbolicamente, tem para nós um outro valor e nós como profissionais (somos 
precisamente profissionais porque a sociedade nos atribuiu esse estatuto) devemos reflectir no modo 
como empregamos esse dinheiro mesmo que ele nos chegue do euromilhões, ou assim como que caído 
de algum lado.

 Era só sobre a reflexão necessária a este aspecto da nossa profissão e a insistência no estudo 
arqueológico dos sítios que eu queria chamar a atenção dos presentes.

DALILA CORREIA   

 Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a Mesa, pois foram excelentes as comunicações a que 
acabamos de assistir. Antes de colocar a minha questão concreta relacionada com a preservação in situ, 
gostaria de deixar uma reflexão sobre a visitação pública em torno de sítios com Arte Rupestre. 

Chamo-me Dalila Correia e trabalho no Parque Arqueológico do Vale do Côa, actualmente  a exercer 
as funções de arqueóloga, licenciada por esta mesma Faculdade, mas anteriormente e desde 1996 até 
2004 fui guia do PAVC. Nesse sentido, e perante as questões que aqui foram colocadas relativamente à 
visitação pública de sítios de arte rupestre sem vigilância e sem visita orientada, gostaria de dizer que 
conheço de perto as dificuldades e o desafios que é mostrar ao público em geral sítios desta natureza. É 
imprescindível que durante uma visita se dê de forma rigorosa a informação base necessária, para que a 
contextualização do sítio permita, por um lado compreender do ponto de vista socioeconómico e cultural 
o período em que se insere. Na minha opinião, as teorias e hipóteses levantadas para interpretação 
da arte rupestre, deverão ser abordas com carácter complementar numa fase subsequente de forma 
a provocar uma reflexão no visitante. E é esta mesma reflexão que o alicia com base nas diferentes 
hipóteses que pretendem explicar o fenómeno artístico, resultando no fascínio pelos primórdios artísticos 
da Humanidade. 

Em relação às questão da preservação in situ do património em grandes empreendimentos hidráulicos 
como os que se estão a realizar aqui no Norte do País ou como os que foram realizadas no Alqueva, gostaria 
de trazer para a Mesa a questão da preservação e da monitorização destas intervenções [algumas dos 
quais agora submersas]. Ora, em empreendimentos desta escala é prevista, e bem, a protecção integral 
de alguns Elementos Patrimoniais, recorrendo a várias metodologias de consolidação e preservação. Para 
tal são feitos estudos e implementadas medidas numa base (por vezes) muito experimental, uma vez que 
a médio-longo  prazo não se conhecem os seus resultados. Portanto pergunto: Preservar in situ o quê? 
Quais os critérios para a selecção? Pergunto ainda, se valerá a pena o esforço e os recursos dispendidos 
aplicados nestes projectos,  sem o compromisso por parte dos responsáveis destes empreendimentos, em 
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monitorizar estes projectos de preservação. 
Neste sentido deixo esta reflexão, até na sequência da intervenção de António Carlos Silva acerca 

do Castelo da Lousa. 

ANTÓNIO CARLOS SILVA  

Eu vou directamente a este assunto embora tivesse pedido a palavra noutra reflexão. Relativamente 
à questão do Castelo da Lousa. Eu pessoalmente tive sempre imensas dúvidas sobre aquele projecto. É um 
projecto idealizado em colaboração com o Delgado Rodrigues, ele  foi citado aqui hoje  e está na comissão 
científica e é uma pessoa que [tem experiência na matéria]. Enfim, todos os arqueólogos, já se cruzaram 
de uma maneira ou outra com as questões da conservação. Relativamente ao Castelo da Lousa as dúvidas 
eram tão grandes que nós fizemos praticamente sobre esse assunto, um debate público, em Évora ( já não 
sei precisar a data) em que o grande tema presente foi esse: “Vale a pena?” 

Tínhamos opiniões, não vou agora citar nomes, muito conceituadas no que diz respeito à Arqueologia 
Romana, que achavam uma inutilidade o que iríamos ali fazer e que, portanto, achariam muito mais útil 
que esse dinheiro pudesse ser usado no alargamento da investigação de outras estruturas que iriam 
ficar de baixo de água. Como devem imaginar, não se escavou tudo no Alqueva. De qualquer modo, 
mais uma vez a questão política acabou por sobrepor-se. Era um afundamento de um monumento, aliás 
classificado como Imóvel de Interesse Público, com uma presença de tal ordem evidente do ponto de 
vista da monumentalidade e da conservação que levanta alguns engulhos e o poder político, neste caso, 
pendeu um pouco para mais uma vez ir ao encontro do que parecia ser a opinião generalizada. E, de algum 
modo, mesmo no meio arqueológico, houve colegas que defenderam essa medida. Se ela vai ser eficaz ou 
não, ninguém o pode garantir. Curiosamente, faz quase uma década que o Castelo da Lousa está debaixo 
de água. Devo dizer que já antes do projecto do Alqueva, chegou a haver estudos de outras soluções, 
antes até das obras; foi o único monumento sobre o que chegou a haver, de algum modo, antes do 25 
de Abril alguns estudos. Chegou-se a falar numa espécie de contra barragem para que ele ficasse à vista 
mas a diferença de cota era de tal ordem que essa ideia foi abandonada. Portanto, este ano [2011] em 
Maio, o Museu da Luz promoveu uma actividade interessante, que foi uma equipa de mergulho altamente 
especializada (porque o mergulho em barragens parece que tem problemas técnicos complexos); ela fez 
um mergulho experimental no local, temos as coordenadas exactas, foi fácil lá chegar, [observe-se que] 
é uma coluna de água de cerca de 30 metros, quando a cota da barragem está no máximo. Andaram 
a passear em cima daquelas estruturas, deram a volta, e a única coisa que sabemos neste momento é 
que em 10 anos a estrutura que foi construída, com, enfim, o aconselhamento do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, está preservada e que teoricamente o que está lá por baixo estará preservado. Eu 
francamente não acredito muito que daqui a 10, 100, 200 anos seja possível repor outra vez o Castelo da 
Lousa e só isso é que daria sentido àquilo que foi feito, mas enfim… É uma questão que teremos tempo 
de discutir. 

Eu há pouco quando pedi a palavra tinha um pouco a ver com a intervenção da Susana Oliveira 
Jorge, que não me surpreende. Todos nós arqueólogos ao fim de… e eu realmente [...] estive um pouco 
naquele interface entre o que será a gestão do Património e a Arqueologia. Nunca abandonei directamente 
a arqueologia e tive sempre a oportunidade de estar em lugares onde de algum modo foi extremamente 
útil a experiência arqueológica que [eu] tinha porque também nunca estive noutra coisa que não fosse 
a gestão do Património, seja o Património Arqueológico, seja o Património mais em geral. E daí essas 
reflexões, que obviamente se nos colocam, sobretudo com o passar do tempo. Isto é, nós temos a 
consciência que estamos a construir património permanentemente, estamos a construir (quanto mais 
não seja) discursos sobre o património, ou mesmo patrimónios. Estamos a levantar paredes, estamos a 
recuperar coisas que já se perderam, e obviamente que ninguém hoje tem essa ilusão de que estamos ali 
em contacto directo com o Passado. 

Mas, mais ainda…; eu há dias tive uma experiencia um pouco estranha. Moro em Guadalupe, que é 
uma pequena aldeia alentejana (provavelmente vai deixar de ser freguesia a muito breve trecho porque 
não tem população suficiente para ser freguesia), onde existem 3 cromeleques a meia hora de distância; 
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no fundo é onde está o cromeleque nos Almendres ou o conjunto megalítico dos Almendres ou de Vale 
Maria do Meio, o da Portela de Mogos, a Anta Grande do Zambujeiro, etc., etc., etc. E, infelizmente, todos 
os monumentos que estão em propriedade privada, onde [por esse motivo] o Estado na última década 
desistiu [deles], de fazer seja o que for. Eu estou lá desse lado [da aldeia de Guadalupe], sei do que estou 
a falar. E há poucos dias, foi há uma semana, reunimos um grupo de pessoas da aldeia. Portanto, pessoas, 
desde trabalhadores rurais até pessoas com diferentes formações que residimos, que somos vizinhos, no 
sentido de discutirmos o que é que nós podemos fazer sobretudo no caso do cromeleque dos Almendres 
que é o caso mais grave neste momento, e que também se prende com a arte rupestre pois que vários dos 
menires estão decorados. E, portanto, foi uma conversa normal entre pessoas no sentido de encontrarmos 
soluções, de aproveitarmos uma associação local, de tentar negociar — já que o Estado se demitiu e a 
Câmara também —, de sermos nós vizinhos a discutir com o proprietário do terreno soluções que possam 
minorar o impacto poderosíssimo que estava a haver. É talvez o sítio arqueológico em que nós talvez 
possamos falar em turismo de massas, não estou a exagerar; se forem lá ao fim de semana, podem ter 
experiências aterradoras do que é que se passa. Porque é um sítio […] em que o Estado investiu nos anos 
80. Quando eu digo o Estado, digo também a administração local. Foi sobretudo a nível de restauro, de 
reconstituição, de acessibilidades, mas onde depois se demitiu pura e simplesmente. Porque é privado, e 
como é privado não se pode recorrer aos fundos comunitários, e como não há fundos comunitários hoje 
em dia não há dinheiro para mais nada; quer dizer, a partir de agora já nem há quase nada para os projectos 
comunitários (é um facto). E reunimos então para isso.

 Mas não era isso que eu trazia aqui. A certa altura, falando com as pessoas todas que estavam 
na mesa [da reunião] — eram uma dezena de pessoas —, há uma delas que me veio com um discurso 
completamente diferente [dos demais], em que eu fiquei sem palavras. É que para além da realidade 
em si, para além do discurso que nós fazemos, há o discurso dos outros. Nós os arqueólogos vivemos 
muito direccionados para o nosso umbigo, esquecemos de que lá fora existe uma realidade... [...] essa 
pessoa que referi antes, aliás de origem holandesa mas vive ali há muitos anos (vive quase há tantos 
anos em Guadalupe como eu), é casada com um português portanto tem família ali [tinha uma opinião 
diferente dos demais]. Para ela o cromeleque do Almendres pura e simplesmente para ela, é um centro de 
espiritualidade; vim-me a aperceber que o utiliza para isso, [na minha opinião] sem mal nenhum, e sem que 
daí venha mal ao mundo; pelo contrário. Normalmente são actividades muito mais suaves e ligeiras do que 
as que lá acontecem, normalmente feitas por outro tipo de turismos, até turismos alternativos. Já houve 
raves, verdadeiras raves no cromeleque dos Almendres, com música em altos gritos,... acontece de tudo 
um pouco. Mas ela era alguém para quem o meu discurso simplesmente não colava absolutamente nada 
e eu não consegui quase dialogar, embora lhe tentasse explicar [o que era aquele sítio]: “Calma lá, mas o 
que lá está foram os arqueólogos, os meus colegas, que construíram.” 

- Não, não. Não senhor, aquilo ali passam linhas telúricas, é um local de polarizações magnéticas, 
pronto. É com um discurso coerente [que argumentamos], mas temos que, de algum modo, tentar 
compreender e aceitar [o dela]. Que está tanto no seu direito de fazer esse discurso, como nós estamos 
de fazer o nosso, e portanto, estamos a lidar com uma realidade, às vezes muito mais complexa do que nós 
podemos imaginar e temos que ter em conta isso quando tomamos as nossas opções do que preservar, 
do que não preservar, do que vedar ao público ou não. 

SUSANA OLIVEIRA JORGE  

É uma produção alternativa. 

LARA BACELAR ALVES   

O que me faz lembrar o livro da Barbara Bender sobre Stonehenge em que ela integra precisamente 
todos estes discursos. Eu estou um pouco preocupada com o tempo. Temos que encerrar o debate que a 
cantina fecha às 2 da tarde e a nossa hora de almoço  de repente viu-se um pouco mais curta. Retomamos 
então às 3 horas, com o início da segunda sessão. Obrigada. 
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debate dO final da 2.a sessãO: tarde |2nd sessiOn disCussiOn: afternOOn

Moderadores: Ramón Fábregas Valcarce; Manuel João Abrunhosa

RAMÓN FÁBREGAS  

Peço antes de nada desculpas aos presentes porque eu tinha que estar acompanhando o meu amigo 
Manuel Abrunhosa durante as apresentações da manhã, mas o facto é que de Santiago de Compostela é 
mais rápido chegar à Tunisia que ao Porto. Leva o mesmo tempo, aproximadamente. É uma coisa incrível 
que igualmente nos fala de alguns dos problemas que tem a Europa e certamente a Península Ibérica, 
pelo menos na perspectiva dos que nos denominamos Iberistas, e que estamos muito interessados no 
que acontece com a nação vizinha. Ao longo desta tarde tivemos ocasião de ver toda uma série de 
comunicações e de conferências de grande interesse. Eu tenho anotada  uma ideia que aqui se comentou: 
“preservar o quê, para quê, ou para quem?” É uma questão que nesta última e vivida apresentação, do 
Carlos Valera, se acentuou especialmente pela definição, em  meu entender, bastante audaz, mas também 
discutível (no bom sentido do termo, evidentemente), que ele deu. O conceito de Public Archaeology, 
arqueologia negociada com o público e não como uma espécie de despotismo ilustrado, dirigido de cima e 
com um discurso científico absolutamente predominante ou avassalador. E bem, esta é uma questão que 
vem surgindo ao longo destas apresentações e me recorda um pouco uma frase de alguém que não tem 
nada a ver com o património arqueológico, Frederico II de Prússia, que era bastante guerreiro e  que disse: 
“Aquele que quer defender tudo acaba por perder tudo.” É uma questão que se me colocou várias vezes 
ao ouvir as interessantes contribuições desta tarde; na perspectiva da Galiza, por exemplo, um grande 
problema da arte rupestre (arte rupestre galega dos petróglifos) é a sua enorme dispersão e a diferente 
qualidade das distintas estações em si, pelo que haverá que priorizar porque há uma série de interesses em 
jogo (vivemos no Presente, há interesses no presente). Agora vemos como se podem conciliar, mas nem 
sempre; vemos como se salvou aquele penedo [Pedra do Bácoro]; em termos de vestígios arqueológicos 
tinha um interesse algum mas sim motivava, igualmente ao que parece que está sucedendo com Fraga 
da Pena, um pólo de atracção (atractivo-ideológico), das populações do entorno; e supunha também um 
referente. E já acabo porque devo dar oportunidade para que o público coloque alguma questão.

ANDRÉ SANTOS  

Lembrei-me há bocado de uma coisa que ficou da parte da manhã: a da conservação ser sempre uma 
opção política. Ora bem, se a gente entender política como uma coisa mais global, quase parte integrante 
da nossa vida, concordo perfeitamente. Agora, eu acho que ela pode ser independente dos decisores 
políticos. E temos desde logo o caso do Côa. Ou seja, há um governo que decide pela salvação, mas antes 
teve que haver uma mobilização, digamos assim, que começou ao nível local, na Escola Secundária de Foz 
Côa. Passou depois a nível nacional e internacional; e provavelmente se não fosse essa mobilização, essa 
negociação, que também é a um nível mais global, o Governo Socialista (na altura) não teria feito a opção 
que fez. Agora ouvimos também, como no caso da Fraga da Pena, a um nível muito mais local e ainda 
mais, se calhar até de uma forma mais evidente, este caso da Pedra do Bácoro; aí houve também uma 
mobilização; quer dizer, um lado da comunidade impede que o decisor faça o inicialmente programado. A 
escala da mobilização necessária é que vai variando. Para que a Luso Ponte mudasse a estrada, bastou 
a mobilização local lá da aldeia de Forno de Algodres enquanto que para salvar o Côa de uma barragem 
que já estava a ser construída foi preciso o caso do Côa chegar ao Times. Mas isto para dizer que penso 
que não estamos assim tão, tão dependentes do decisor político. Acho que temos alguma coisa a dizer. 
Há bocado, também, o António Carlos falava do movimento que está lá a criar em Guadalupe (que é uma 
terra muito agradável de facto); ora, esperemos que a mobilização dessas pessoas chegue para cumprir o 
desejado pelo Carlos e pelas outras pessoas que se organizaram nesse movimento. Agora, parece-me de 
facto que esta ligação com as pessoas pode passar, exactamente, pela democratização dos discursos, não 
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deixando nós, evidentemente de sermos cientistas. Se a Pedra do Bácoro consegue ser parte integrante da 
identidade das pessoas de uma aldeia, seguramente que outros monumentos (penso eu) mais facilmente 
o serão. Aliás, em Foz Côa é conhecida a polémica barragem/ gravuras que houve de início entre parte 
da população; ora, agora em obras que andam lá a fazer já andam a encher os passeios de gravuras, em 
calçada Portuguesa, a pôr gravuras nos candeeiros, etc. Penso que começa a haver um processo gradual, 
muito gradual de identificação, digamos, das pessoas com o Património. E nisso, penso que o Museu foi 
importantíssimo. Tudo isto para não cairmos num excessivo pessimismo, ou não deixarmos tudo nas mãos 
dos decisores... penso que também podemos fazer alguma coisa. 

SUSANA OLIVEIRA JORGE  

Eu não acho que seja pessimista, eu sou apenas realista. Em Foz Côa, os vários presidentes da 
Câmara, ao longo de 20 anos, nunca me apoiaram em coisa nenhuma e eram de vários partidos políticos. 
Não era necessariamente porque não gostassem de mim. 

Também acho, claro, como referiu o António Carlos Valera, que as populações locais são determinantes 
na protecção dos sítios.

Eu usufrui sempre em Freixo de Numão de uma coisa que dispensa de fazer, digamos, “show off” 
em Castelo Velho (com todo o respeito por aquilo que está a ser feito em Fraga da Pena, evidentemente), 
que é o facto  do António Sá Coixão estar à frente de uma organização  local que tem uma importante 
componente de salvaguarda e divulgação do património local.

O Castelo Velho, protegido pela Associação Cultural dirigida pelo Sá Coixão, está  automaticamente 
preservado, porque os locais se revêem nos sítios que foram conservados e restaurados. E eles acham que 
a equipa que lá andou durante 20 anos basicamente é uma extensão do Sá Coixão e, portanto, desse ponto 
de vista, digamos, estamos protegidos. Mas, como é óbvio, o que o Valera veio aqui dizer é uma outra coisa 
também que eu não posso deixar passar, até porque ele é o último e eu fui a primeira de manhã. É que ele 
veio insistir numa tónica que é, evidentemente, a da natureza do discurso. O discurso que preserva é um 
discurso no presente negociado também com as populações locais. E quando ele diz “negociado” também 
podemos discutir aqui que tipo de negociação é essa. Relativamente à Fraga da Pena, as pessoas da zona 
não sabem todos os pormenores, nem isso interessa, sobre a Fraga da Pena. Sabem o geral da Fraga da 
Pena, provavelmente. As pessoas locais sabem o geral, sabem que é um sítio do passado, eventualmente 
do III milénio, como aliás, as próprias antas. Ainda recentemente estava numa aula a discutir com os alunos 
sobre que discurso deve ser passado às pessoas sobre as estações arqueológicas. E, basicamente, o que 
nós chegamos à conclusão é que, a uma escala muito ampla, podemos dizer que aquilo é, por ex.,  uma 
anta que serviu para fazer tumulações. Os seus autores eram populações de agricultores-pastores. Ponto. 
Porque, se descermos de escala explicativa, a uma escala média e baixa, o discurso é imenso e já não é 
apreendido, integrado, nem incorporado pelas populações. Mas para nós dizermos que uma anta é isto 
ou que um recinto é aquilo... também não precisamos de grande investigação, não é? Não sei se me faço 
entender. Para dizer o que é uma anta não precisamos de fazer uma investigação sobre uma determinada 
anta  com o objectivo de articular a investigação específica com a preservação. Mas mais do que discutir 
aspectos técnicos da preservação, a preservação deve ser pensada no interior  dum discurso a ser passado 
às populações. Daí que eu acho bastante interessante o que o Valera disse, mas insisto que nós temos que 
discutir as formas de fazer passar também um discurso científico às populações. Ou seja, não podemos 
alienar o discurso científico, ou se quiserem, não podemos alienar a informação que resulta da investigação 
sobre um sítio. Temos que passar o “calvário” da triagem dessa informação, para depois ela ser fornecida, 
de alguma maneira, às pessoas que visitam, às múltiplas pessoas, às múltiplas identidades que visitam os 
sítios. E isso é um trabalho, como agora se diz, colossal. Porque é um trabalho que implica muita gente, não 
só arqueólogos, mas também técnicos de comunicação, evidentemente. Para fazer passar uma boa ideia 
tem que haver um bom técnico de comunicação em completa sintonia com o arqueólogo. O arqueólogo 
pode não ser a pessoa indicada para pôr em acção uma boa ideia.  Pode fornecer a ideia mas, depois ela 
tem que ser concretizada por gente que tem experiência nisso. Portanto, passar informação é realmente 
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um trabalho de equipa que ultrapassa as competências estritamente arqueológicas.

ANTÓNIO CARLOS VALERA   

Eu vou começar por algo que deveria ter referido de manhã: a política. A política está em tudo 
e há que distinguir os decisores políticos da política, até porque se nós vivemos em democracia, se 
acreditamos nisso, os decisores políticos somos em última instância nós. Mas, de facto, em tudo isto 
há política. Como é habitual dizer, o património não existe. Não existe como uma qualidade que esteja 
presente em qualquer objecto ou em qualquer sítio. O que há é um acto de patrimonialização. Há algo 
em que determinado contexto histórico é valorizado e lhe é atribuído o estatuto de património. Seja 
formalizado ou não formalizado, o património é uma construção de um determinado momento histórico. 
Como tal pode não existir e passar a existir. A Fraga da Pena há 20 anos atrás era um barroco, hoje é outra 
coisa. Como até concebo que possa deixar de existir. Porquê? Porque é efectivamente uma construção 
histórica e está imbuída de política no seu próprio acto constitutivo. Considerar algo como um elemento 
patrimonial é um acto político e frequentemente o bem assim valorizado é manipulado ideologicamente. 
Muitas destas questões, da escolha do Penedo a valorizar à chamada dos arqueólogos, têm a ver com 
questões de natureza iminentemente social e política de escala local ou regional. Eu trabalhei na Beira Alta 
numa região que chamou os arqueólogos porque se queria tornar independente: Canas de Senhorim queria 
deixar de pertencer a Nelas. Então tudo o que pudesse diferenciar Canas de Nelas servia. E a Arqueologia 
entra em Canas com esse objectivo, que é um objectivo político. 

Relativamente à questão que a professora Susana estava a comentar, eu não pretendo, obviamente, 
dizer que não devemos assumir o nosso discurso científico. Tal como a Susana, eu não o confundo com 
verdade absoluta. É um discurso que tem as suas referências, relativamente à metodologia de produção e 
ao seu questionário. O que quero dizer é que, sendo pragmático, esse discurso é actualmente demasiado 
(chamamos-lhe assim) cinzento para conseguir captar a emoção, algo central para a vivência do Património. 
A adesão passa muitas vezes por aspectos sensitivos, mais que pelo racionalizado e formalizado. E, 
sobretudo, temos que ver que tipo de público existe. Se estamos num concelho que é um dos mais 
deprimidos da Beira Alta, um dos mais pequenos com apenas 5000 habitantes dos quais mais de metade 
devem ser acima dos 50 anos, uma população que tem um nível de alfabetização baixíssimo, temos, 
obviamente, que perceber que um discurso estritamente científico dificilmente vai chegar a essas pessoas. 
Teremos que ser criativos e foi isso que se tentou fazer na Fraga da Pena. É que ela voltasse a ser um 
centro de congregação de interesses, de identidades, de adesões emocionais, que levassem a que fosse 
de facto Património. Porque o  Património tem que ser socialmente útil, tem que servir e mexer com as 
pessoas, senão não é Património. Só justifica o dinheiro que nele se gasta se de facto ele for socialmente 
utilizado. E é nesse sentido que aquelas coisas que estão a ocorrer na Fraga da Pena, e que já não são da 
minha iniciativa são iniciativas locais, estão a dotar aquele sítio de uma dinâmica que o tem protegido. 

MANUEL ROJO   

Yo quería hacer dos reflexiones a raíz de todo lo que he oído esta tarde, y una es en relación con 
la creación continua y dispersa de centros de interpretación. Lo que quiero es que reflexionemos, a lo 
mejor a la luz de las experiencias que nosotros, por lo menos que yo he tenido en nuestra zona. A raíz 
de que gastar el dinero fue, durante mucho tiempo, el objetivo uno dentro de las políticas de solidaridad, 
digamos, europeas, nos llegaron un montón de millones de euros que había que gastar de alguna manera, y 
se han hecho un montón de centros de interpretación y de aulas arqueológicas. Cada pueblo tiene un aula 
arqueológica, es un poco lo que decía Ramón antes, cada pueblo tiene una aula arqueológica, tiene unos 
recorridos y en cada sitio hay un proyecto LEADER o PRODER hecho. Una vez estuve intentando cuantificar 
el dinero que se han gastado en cursos de formación sobre los recursos culturales de cada entorno, y 
eran miles de millones lo que nos hemos gastado y el resultado para el empleo ha sido cero, ha sido cero. 
Continuamente se han estado haciendo cursos de formación, cursos de formación que al año siguiente, o 
a los cinco años, todas esas personas que habían recibido esos cursos de formación, y que han supuesto 
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un coste muy alto, están desempleadas. Parte de eso tiene que ver con la situación en la que estamos 
todos ahora. Y yo creo que nosotros, desde el punto de vista no sólo de arqueólogos sino también como 
personas responsables de la sociedad que nos toca vivir, y de las generaciones que ha habido detrás de 
mí, que son generaciónes muertas, y a mí eso me duele, y probablemente tenemos que pensar a lo mejor 
de otra manera y dejar de pensar como arqueólogos. Es decir, hemos gastado un montón de dinero en 
formar para nada. La cantidad de dinero que se ha gastado en Castilla y León, que yo conzoco, ha sido 
ingente para la creación de centros de interpretación, y yo no sé si hay abierto alguno ahora de todos 
los que se han creado. Digamos que el primero que puede o que tiene que entonar el “mea culpa” soy yo, 
porque soy una persona muy activa y he estado digamos, he sido promotor de varios proyectos; pero es 
que la desilusión es enorme cuando ves que están todos absolutamente cerrados. Porque todo ha sido una 
farsa, en definitiva. Es decir, era un dinero que te venía, y que casi no sabíamos en qué había que gastarlo. 
En cuanto a los centros de interpretación, había compromisos por parte de las entidades locales, siempre 
cuando reciben dinero de Europa, de tener ese recurso abierto durante 5 o 10 años. ¡Mentira! Durante 5 
o 10 años se abren, no lo recuerdo, en los meses de verano, si consiguen una subvención para tener una 
persona en el lugar, y abriendo 2 horas o 3 al día y el resto del tiempo está cerrado. Yo no sé cómo está 
esto en Portugal. Ahora en España, lógicamente, no hay dinero para esto, pero todo lo que nos hemos 
gastado lo hemos dilapidado. Y la cantidad enorme de centros de interpretación que se han abierto sobre 
la Edad del Hierro, sobre el Mundo Romano, sobre... no sé, en cualquier sitio, yo creo que eso es algo que 
realmente debemos racionar. Está desapareciendo el mundo rural, ¡es verdad! En España ya no existe 
mundo rural. Y claro, el centralizar en este caso es lo mejor... A mí, en principio, no me parece mal la política 
que se ha llevado, más por una bando que por otro, en Galicia, de hacer grandes centros; en principio 
no me parecía mal. Claro, tú Ramón, me dirás que hay miles de cosas y que probablemente puede haber 
una mejor. Pero claro, hay que priorizar,  lo que tú decías, hay que priorizar, porque no podemos atender 
absolutamente a todo. Quería plantear esta reflexion para que me digáis cuál es vuestra opinión, vosotros 
que estáis en un proceso de hacer muchos centros de interpretación. Pero vamos a valorar un poco la 
inversión, de si eso se hubiera invertido realmente en investigar dónde estaríamos ahora, dónde habríamos 
llegado. Y sin embargo, se ha gastado un montón de dinero y el resultado es cero. Yo no conozco ningún 
curso de formación en recursos culturales locales que haya dado un sólo puesto de trabajo. Por eso, creo 
que la reflexion, en parte, viene a cuento dentro de lo que es un poco el tema de esta reunión. 

Y la segunda cuestión está relacionada con lo hablado esta mañana, con el hecho de que la políticas 
está en todo. Está en todo. Yo creo que Foz Côa es un ejemplo. Y yo podría dar otro ejemplo en nuestra 
región: Atapuerca está por encima de la política, y son proyectos que salen frente a los políticos y a los 
que los políticos se agarran, sin lugar a dudas. Y sobre la musealización sabemos quién hace el estudio, 
sabemos quién hace la conservación, quiénes lo conservan y para qué; pero la musealización no es para 
nosotros. Me gustaría comentaros un detalle. Cuando llegué a Soria hace bastante tiempo, al poco me 
encontré con un señor que había venido desde Barcelona hasta Soria en un arrebato de romanticismo 
indigenista, españolista, y había ido a ver las ruinas de Numancia y donde había sucedido la epopeya más 
grande para él, pues era uno de los momentos románticos de la lucha de los indígenas contra el invasor 
romano. Y me dijo que iba a denunciar a la Junta de Castilla y León porque allí no había nada (esto fue hace 
algunos años). Allí no había nada, lo único que había era la conservación de las bases de los muros. Hoy 
pienso que probablemente no denunciaría a la Junta, ¿para qué? Para que intenten crear un disneyworld 
de las piedras que no entendiemos más que nosotros; porque a cualquiera de nosotros, si a mí me 
dan una piedra con un par de grabados, “le canto una saeta”. Pero claro, eso se lo das al común de los 
mortales y se quedan con la cara como de plástico. Pero, entre presentar un resto y hacer un disneyworld 
existe un punto medio. Por ejemplo, en Numancia se ha reconstruido la muralla, una parte pequeña de la 
muralla que a lo mejor no es absolutamente fiel, pero que es musealización y es para la gente que tiene 
la imaginación que debemos tener nosotros porque nos ha tocado y porque nos hemo dedicado a eso. Se 
han reconstruido dos mansiones, dos barrios, en los que se puede ver cómo eran y cómo vivían las gentes 
del mundo, digamos, castreño en el momento de la romanización. Y bueno, ves algo. Ves algo, es decir, 
evidentemente la musealización es para llevar un poco más allá a la gente de la ruina, en definitiva, desde 
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mi punto de vista.

MARIA DE JESUS SANCHES  

Já me esqueci da ideia original pela qual pedi o microfone. Mas ainda me lembro da segunda. Talvez 
até ao final da conversa me lembre do que queria dizer. Uma das questões que queria dizer — passando 
aqui por cima dos centros interpretativos que no nosso país também há muitos fechados, estão “cerrados 
también” —, é que estamos normalmente em zonas em que cada vez há mais desemprego para as pessoas, 
particularmente no interior do país porque não há, digamos, formas de as colocar a desenvolver trabalho 
considerado útil. Há público [para o Património], há centros interpretativos (alguns bem atractivos) mas 
não há vontade regional ou local, nem dinheiro para pagar a essas pessoas qualificadas mas desempregadas 
[arqueólogos, museólogos, etc.] que poderiam desenvolver actividades ligadas a esses centros e às regiões 
envolventes. Portanto, não há um dinamismo, digamos, local e regional que incentive esse tipo de práticas, 
porque elas não são sentidas como importantes. Talvez as comunidades que defendem os seus lugares, 
os seus penedos, os seus geo-monumentos e os seus sítios, se motivadas pela nossa acção de educação 
patrimonial (porque a nós também nos cabe essa educação), talvez  passassem a exigir  ter esses guias 
do património, ou a ter algo de sustentável relativo ao património arqueológico dentro das suas próprias 
regiões. Não sei. Sou eu a pensar alto. 

Eu queria era fazer uma pergunta ao Miguel San Nicolas, que parece que se vai embora agora… 
Uma pergunta mais de ordem técnica e de gestão que é a seguinte. Eu vi como é que estavam a proteger 
alguns dos sítios com pintura esquemática dentro do “Arco Mediterrânico”. E a minha pergunta é: sendo 
esse um Património da UNESCO não há outro tipo de acções que são exigidas, como a preservação e a 
monotorização dos sítios em si? Isto é, como é que vocês vigiam os sítios? Qual é a política que têm para 
acompanhar os sítios com arte a fim de saberem se ali ocorrem transformações negativas? E como é 
avaliada  a pressão do público sobre os locais que são acessíveis, entre outras questões? Isto é, como é que 
na prática fazem esse trabalho de vigia e de gestão? Porque, no fundo, todos nós aqui queremos aprender 
com a experiência feita, com a má experiência, com a boa experiência, com a experiência razoável e não 
ficou claro para mim como é que eram geridos os maciços, os penhascos com arte, como é que era gerido 
o público na sua relação com a preservação dos sítios nessa grande região? Afinal é mais de um terço 
do território da Península Ibérica que tem arte-pintura  de tradição esquemática (estou somente a falar 
daquela mais concentrada geograficamente), de variados tipos formais e compositivos, evidentemente. 

MIGUEL SAN NICOLAS DEL TORO   

Sí, me parece una pregunta la que usted hace bastante buena. Como hacemos ese seguimiento, no? 
Cada comunidad autónoma tiene, digamos, su propio modo de gestión. Aunque tienen una coordinación en 
todas ellas, cada una funciona como puede. Quiero decir, nosotros fuimos capaces, y creo que lo hicimos 
bastante bien, en conseguir que fuese declarado Patrimonio Mundial. El seguimiento creo que con menos 
eficacia: faltan recursos, faltan medios, pero sobre todo es que se trata del sitio/organización mundial 
que es lo que más patrimonio tiene. Es el  lugar de la UNESCO que más sitios tiene y la gestión de casi mil 
doscientos sitios es difícil. De toda formas, hablo por Murcia con una visión quizás un poco critica, porque 
hemos de cuestionamos a nosotros mismos. La monitorización de los sitios, en algunos lugares se hace, 
pero muy poco, muy poco. 

MARIA DE JESUS SANCHES  

Então o que eu pergunto é: vale a pena, é útil, do ponto de vista da gestão, preservação, protecção 
e valorização, classificar muitos sítios ou paisagens como Património da Humanidade? Isto é,  no que 
respeita ao investimento que se pode fazer num sítio ou região, quem é que lucra com isso? Que mais 
valias traz?  Lucram os investidores locais, algumas vezes as  populações locais e regionais em geral, e 
lucram os visitantes, o que é positivo em todos os casos. Mas, e quanto à preservação no sentido da 
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manutenção dos sítios e suas periferias e paisagens (sem lixos, sem novos trilhos, etc.?) para usufruto 
ou contemplação no presente e no futuro? A classificação como Património da Humanidade de um sítio 
ou paisagem serve, na minha opinião, sobretudo de cartaz turístico.  Mas o Património, e particularmente 
a pintura, tem características muito particulares, é extremamente frágil. Qual é a tua opinião no que 
diz respeito a esse Património tão frágil, que é a pintura e que é inelutavelmente afectada pela pressão 
turística? Depois destes anos de classificação da ARTE do ARCO MEDITERRÂNICO, qual é a tua opinião, se 
é que a podes exprimir aqui, sobre o beneficio, ou não-benefício, digamos assim, para o património em si 
e para as pessoas que tenha resultado dessa classificação? 

MIGUEL SAN NICOLAS DEL TORO  

Cuando se declaró Patrimonio Mundial en 1998, una de las razones que nosotros plasmábamos 
en el documento de UNESCO era que la declaración de Patrimonio Mundial podía servir para dinamizar 
socialmente a una zona montañosa con una población, digamos, rural poco desarrollada. En esto más de 
10 años toda esa parte ha tenido tres factores que han hecho que se desarrolle mucho: uno, el turismo 
rural que ha experimentado un incremento tremendo. En otro tiempo, cuando hemos sido ricos, ha habido 
un gran desarrollo de todas esas poblaciones locales dentro de los planes LEADER. Y otra, el Patrimonio 
Mundial que sí ha servido y ha sido un elemento que va bien vinculado a ese desarrollo. Mencionar a ese 
turista, ese visitante de calidad que va hacer turismo rural, que demanda un producto auténtico, único y 
excepcional. Entonces, se trata de un turista o un visitante de calidad que es el que nos interesa, porque 
ellos van a procurar la conservación y se esta viendo que no hay una sobrepresión, no la hay. De hecho, se 
han establecido mecanismos de tal forma que, si hubiese un lugar con una presión grande a nivel turístico, 
lo dejaríamos descansar un tiempo para ofrecer otro alternativo ya que tenemos 1200 sitios que podemos 
ofrecer. Hay algunos que son realmente excepcionales, pero siempre lo vendemos, siempre ofrecemos la 
visita en el contexto del paisaje, en el contexto social y trabando mucho con la población local, de la que 
se habla poco y es importantísimo que esos beneficios culturales y económicos sean, en primer lugar, 
destinados a la población local. Creemos que es importante.

ANTÓNIO BATARDA         

Só en passant para responder um bocadinho às perguntas um pouco provocatórias, ainda bem que 
são assim. Enfim, discutir estas coisas de peito aberto faz bem. Mas em relação às objecções, às perguntas 
da Professora Jesus Sanches, só me lembrei das palavras já muito batidas mas que se calhar aqui caem 
bem, de um presidente norte-americano, do Kennedy: “Pergunta não o que o teu país pode fazer por ti 
mas o que tu podes fazer pelo teu país”. Enfim, e assim, neste caso pergunta não aquilo que o Património 
ou a classificação como Património Mundial pode fazer por ti ou pela tua terra, mas o que tu podes fazer 
pela tua terra depois de ter sido classificada Património Mundial. Ou mesmo antes, pronto. Enfim, se 
calhar é uma provocação demasiado politicamente correcta ou incorrecta mas lembrei-me dessas palavras 
desse presidente norte-americano. Depois queria só fazer duas reflexões relativamente ainda ao papel da 
preservação do Património na sua relação com o público. Nós pensamos que isto é um problema, se calhar, 
dos países mais sulistas, mais do Sul da Europa, mais “incultos”. Mas eu tive um grande choque ao visitar a 
arte rupestre de Alta, na Noruega, que é um sítio Património Mundial, também. E eles não querem saber, a 
população local não quer saber daquilo. Não lhes interessa para nada, rigorosamente nada. Isto na Noruega 
que é um país com um nível de vida dos mais altos do Mundo, o índice de desenvolvimento humano está 
lá em cima. Eu assisti a uma experiência penosa que foi a inauguração de uma exposição que foi preparada 
pelo pessoal do Centro, uma exposição dirigida à comunidade em que apareceram duas pessoas dessa 
comunidade. Eram mais as pessoas do Centro. Isto é verdade, é rigorosamente verdade, não estou a 
inventar! Portanto ter uma medida da escala em que falamos e depois também comentar, também en 
passant a comunicação da Sofia e dos colegas, do Lourenço, do Joaquim, do Sabor, que gostei muito. 

É claro que o Sabor é um caso completamente diferente do Côa e lembrei-me de uma ideia, de 
um comentário, que normalmente se ouve muito quando se fala destas questões das barragens e do 
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património que é submerso pela construção de uma barragem; que é o tempo de vida das barragens. Isto 
é, têm 100, 200 anos, fala-se em 100 anos de vida útil. Pronto. Depois as barragens são descontinuadas, 
digamos assim, e o património está lá. Está lá, enfim, primeiro [pergunta-se] quem é que vai fazer com 
que a barragem volte a deixar correr água, ou deixe de ser um trombo no rio. E depois quem é que vai 
desassorear a barragem. Porque a expectativa de vida de uma barragem é precisamente dada pelos 
sedimentos que se depositam. A partir do momento em que os sedimentos são muitos, aquilo obviamente 
já tem menos água. Portanto, tudo o que for enterrado hoje, tudo o que for submerso vai ficar enterrado 
e para lá chegarmos daqui a 100 anos, enfim, quem é que o vai pagar? Não sei. Haveria mais coisas a falar 
do Sabor mas fico-me por aqui. 

LOURENÇO ROSA   

A única coisa que eu tenho a referir é que obviamente os sedimentos vão impedir o acesso a vários 
dos elementos que estamos a intervir. Obviamente sobre isso não vamos poder fazer nada. Agora, há 
de certeza elementos que não vão ficar totalmente cobertos pelos sedimentos, como os que estão por 
exemplo nas cotas de flutuação (da linha da albufeira), e portanto nessa zona, obviamente, os impactos 
poderão ser verificados, monitorizados, e as medidas poderão ser verificadas. Em relação aos outros, 
obviamente, serão questões que não nos cabe a nós falar.

De qualquer forma, se me permitem, gostava de falar da importância… acho que o tema da 
preservação é um tema interessante e muito importante para a Arqueologia e para a sociedade em 
geral. E acho que a discussão podia ser realmente alargada a vários campos. E digo isto porque acho que 
o nosso trabalho, pelo menos o meu trabalho, enquanto técnico de conservação e restauro, acho que 
se faz porque os bens têm valor, alguém lhes atribui valor, seja de que ordem for, seja quem for. Desde 
a comunidade científica até à pessoa, por exemplo, um religioso que vai à Igreja, qualquer coisa, valor 
sentimental, valor devocional, valor religioso, económico, todos os tipos de valor. E acho que é muito 
importante que, nessa perspectiva, todas as pessoas que intervêm sobre um determinado bem e que 
estabelecem contacto com ele, sejam ouvidas, porque ao fim ao cabo é da súmula de todos os valores 
que são atribuídos a um determinado bem, por todas as pessoas que o usufruem, que se constrói o valor 
global do objecto e é sobre “isso” também que estamos a intervir ou eu considero dessa forma. Não é só 
o objecto material em si, estamos também a intervir nessas questões mais delicadas e aqui tocamos um 
bocado naqueles aspectos de que António Valera falou. Mas ali reconstruíram, se calhar, também o valor. O 
sítio foi valorizado de uma forma que não estava antes e por isso passou a ser preservado porque passou 
a fazer significado, acho eu, para essas pessoas. Acho que isso é importante, ter a noção do valor que as 
pessoas dão a determinada “coisa” e que ao fim ao cabo é isso que faz com que se preserve, ou que se 
justifique essa preservação, ou qualquer outra acção no património.

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Nós não podemos fazer diálogo porque a sessão está a ser gravada. Não havendo o microfone, 
não sai nada. Portanto é melhor dar sinal, receber o reconhecimento de que estamos aqui a assinalar a 
sua intenção de intervir (...) sim, percebemos que seja pertinente mas daqui a bocadinho eu dou-lhe o 
microfone, ok? 

ANTÓNIO CARLOS VALERA  

É a minha última intervenção porque eu tenho que sair, tenho um comboio para apanhar. Mas queria 
reforçar a ideia que Património é valorizar algo como património. Insisto que não existe a qualidade de 
Património em nada, ela é uma atribuição humana. Agora também é preciso ter consciência que essa 
valorização, sendo uma questão social, é sujeita a conflito e a diferentes escalas, da local à Universal. O 
Património no centro do que é a sociologia humana, com todo o seu nível de conflitualidade, porque o 
património está sempre ao serviço de qualquer coisa. Por mais que se diga que a nossa atitude face ao 
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património é neutra, ela não o é nunca. Logo o Património também nunca é neutro e daí resulta a sua 
capacidade de mexer com pessoas e de as levar a fazerem coisas que doutra forma não fariam. Essa força 
advém de estar no centro das relações humanas, de ser um problema de identidade, e sendo um problema 
de identidade é necessariamente um problema de conflito. 

Agora relativamente à questão dos centros de interpretação, eu acho que a sua proliferação é 
também um problema de identidade e de afirmação pessoal e bairrista. Todos nós queremos ter o “nosso” 
centro de interpretação do “nosso” sítio, como todas as Universidades quiseram ter o seu curso de 
Arqueologia, como quando se ponderou construir para o Europeu de futebol um estádio para o Benfica e 
para o Sporting a resposta foi “nem pensar!”. São decisões que respondem a ambições pessoais e grupais. 
São questões identitárias, que tornam depois as decisões irracionais do ponto de vista económico e 
geram estas situações de que se criam coisas para as quais não há sustentabilidade económica. Temos 
infra-estruturas que se replicam a meia dúzia de quilómetros umas das outras, quando as coisas deviam 
funcionar em rede. Hoje procura-se, a nível concelhio, identificar “stakeholders” e formas integradas de 
funcionar para não estar a replicar piscinas, centros de interpretação, feiras do queijo ou outra coisa 
qualquer. Muitos dos problemas resultam do bairrismo, que tem o seu fundamento identitário na nossa 
maneira competitiva de estar no mundo. Mas a tendência contrária, a associação, também faz parte das 
relações de identidade e nela está a solução para muitos problemas. Muito obrigado. 

[Há aqui uma parte inicial da intervenção do Hugo Pires que não foi  gravada]

HUGO PIRES

[...] Então agora para a gravação. Retiro as pontes do Douro, e digo a linha do Tua, que tem também 
um século mais ou menos. Que é um elemento patrimonial, seja ele no âmbito que António Carlos Batarda 
estava a dizer, ou noutro qualquer. Que foi afectado por uma barragem. Portanto as barragens, e essa era 
só a provocação que eu queria fazer… as barragens daqui a 100 anos, provavelmente terão, ou ser-lhe-á 
dado um valor patrimonial e, se calhar, estas questões que aqui pomos, [como] se vamos reencontrar o 
património que vai ficar submerso, se calhar nem tem sentido nessa altura porque a própria barragem será 
musealizada, imagino. 

ANTÓNIO BATARDA 

Bem a única diferença que existe entre as barragens que estão a ser construídas hoje e as pontes 
que foram construídas há 100 anos e o caminho-de-ferro, é este debate que estamos aqui a ter hoje 
e que não podia ter sido realizado há 100 anos atrás porque não era possível. Portanto temos uma 
responsabilidade, pronto; se é criada, se é construída pura e simplesmente por nós, se é alimentada pelos 
políticos, isso é outra matéria a descobrir ou a discutir. Mas temos essa consciência de que queremos 
preservar o património, podemos discutir sobre a melhor forma de o fazer, se realmente vale a pena ou 
não. Mas também, para responder com uma provocação à provocação, se calhar daqui a 100 anos não nos 
precisamos de preocupar com nada de musealização do que é que quer que seja porque se calhar já cá não 
estamos. Mas se calhar daqui a 100 anos, se estivermos não estamos como estamos aqui hoje. Os nossos 
filhos, os nossos netos, enfim. E musealização é um conceito que não vai existir, património se calhar, sim; 
… bem, não quero ser catastrofista…

ANDRÉ SANTOS  

Bom, isto não é provocação nenhuma, mas aquela pergunta que o Batarda agora citou do Kennedy... 
Eu não concordo nada com isso. Eu acho que a gente deve perguntar não por aquilo que eu posso fazer 
pelo património, mas aquilo que ele pode fazer por nós. Essa é a pergunta essencial. A questão está, 
de facto, em colocar o património a trabalhar para nós. O António Carlos Valera falou há bocado que o 
património tem que ser útil. Eu até digo mais já: a arqueologia tem que ser útil (útil socialmente). Se o 
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património, ou mesmo a arqueologia, não forem úteis, então para que é que servem? Não servem para 
nada. Então a pergunta é exactamente essa: o que é que o património pode fazer por mim, por nós, no 
sentido da comunidade? E um bocado dentro deste contexto, acho que às vezes nós, os pré-historiadores, 
somos um bocado comichosos. Se ninguém se preocupa com as peças de teatro feitas num teatro romano 
em Mérida, ou ninguém levanta cabelo se tal ocorrer em Conímbriga, porque é que não se hão-de fazer 
estas encenações na Fraga da Pena, por exemplo, sobretudo quando o espírito que está por trás dessas 
encenações tem que ver com a própria interpretação que o arqueólogo fez do sítio? Tem que ver com a 
identidade e tal... É claro que aqui o limite é a integridade do sítio; pronto, o bom senso é a integridade do 
sítio. É óbvio que se uma coisa vai começar a pôr o sítio em risco não deverá ser feita. Mas até esse limite 
o património tem que ser metido ao serviço das populações. Ponto final. Temos que saber o que é que o 
património pode fazer por nós.  

ANTÓNIO HUET BACELAR GONÇALVES   

Bom, eu só queria dar o lado da minha expêriencia  que é a de que o património tem que ser assimilado, 
digamos assim, pelas populações locais. E eu vou-vos dar dois casos, duas situações completamente 
distintas. Vou-vos falar da Anta de Lamoso, aqui nos arredores (do Porto). A Anta de Lamoso, que não tem 
Centro Interpretativo mas está metida numa zona perfeitamente rural; é uma zona altamente povoada e 
qualquer pessoa lhe acede (hoje tem sinalização). Mas qualquer pessoa na zona sabe onde está a Anta 
de Lamoso e sabe de tal maneira que aquilo é importante que vão lá sempre muitas pessoas visitá-la. E 
inclusivamente o monumento está de pé e a comunidade impediu que a pedra, o chapéu, fosse partido; 
estão lá ainda as marcas. Vocês vão ao dólmen de Penafiel (Santa Marta) e mal pára um carro (antigamente 
pelo menos), as senhoras de uma casa ao lado, que, ou estavam a bordar cá fora no Verão, controlando 
o acesso, ou mal se lhe batia à porta, elas vinham ver. E orientar. E não havia centros interpretativos. De 
qualquer maneira, isto prova que as pessoas estavam sensibilizadas e nunca houve grandes campanhas 
de divulgação. 

Vamos agora para a situação oposta, para a Serra da Aboboreira. Vítor Oliveira Jorge na missa anual 
e campal lá da serra, o padre dá-lhe a palavra para explicar às pessoas o que é que os alunos estavam ali a 
fazer; a Maria de Jesus está aqui de testemunha. Nesse domingo de tarde, estávamos a escavar Outeiro de 
Ante e também nos pusemos todos ali dentro do cercado da escavação para explicarmos às pessoas o que 
andávamos a fazer e que sítio era aquele. Posteriormente, fizeram-se colóquios, deram-se explicações em 
vários locais [do concelho], e surgiu um Museu como resultado dos trabalhos, ao fim de 2 / 3 anos, quando 
alguns monumentos estavam já cercados e as placas implantadas. Hoje não existe uma única vedação, as 
placas foram abatidas a tiro pelos caçadores. Portanto as explicações não serviram rigorosamente para 
nada. 

Agora, deixem-me só rematar aqui uma coisa, com a Jesus  aqui de testemunha, só para vocês 
avaliarem. Apesar das nossas campanhas de divulgação,  de nos baixarmos do nosso pedestal, como aqui 
foi dito, e de nos pormos ao nível do entendimento possível daquelas populações que são, naquela zona 
da serra, muito escassas... E então um belo dia de fim de tarde vinham 3 senhoras da capela ( da Sra. da 
Guia) lá ao longe (viúvas provavelmente), quando nós nos estávamos já a preparar para descer para Baião. 
Ao passarem e verem aquela juventude e aquela azáfama à volta de um monte de pedras perguntaram o 
que era e nós, solicitamente, explicámos o melhor que soubemos. Isto [a mamoa e dólmen] era um local 
onde se faziam aqui enterramentos antigamente e, resposta de uma delas que nos rebentou a todos a rir: 
“Muito obrigada, meus senhores, muito obrigada. A próxima vez que nós cá viermos nós vamos trazer 3 
velinhas para pôr aqui”.

ANTÓNIO BATARDA 

Só para concordar com o que o André disse, de facto a frase do Kennedy é redonda. Mas o que eu 
queria dizer era no sentido de uma certa atitude que às vezes se encontra. Encontra-se muito em Foz 
Côa e daí, talvez, esta minha reacção àquilo que eu disse e também isto está uma bocado reflectido no 
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que disse o senhor que veio de Murcia (e que já me esqueci do nome, Miguel, não é? Se não me engano… 
Miguel sim). É classificado pela UNESCO logo imediatamente estamos à espera que chovam milhões e 
não chovem. E é uma perspectiva um bocado… que nós conhecemos da história de terras do Interior de 
Portugal, de menor desenvolvimento humano, económico, social, etc., etc. É um bocado aquela atitude de 
ter a mão estendida, agora o património o que é que vai fazer por nós mesmo. O que é que vai fazer por 
nós de uma maneira muito material, e portanto são planos muito diferentes isto que nós estamos a falar. 
Mas pronto! Só para dizer que obviamente concordo com o que o André diz “o que é que o Património 
pode fazer por nós?” 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Já é um pouco tarde mas o debate está-me a agradar bastante, sobretudo o debate sobre os “nossos 
discursos correntes”. Mas penso que nós, os arqueólogos, fugimos sempre do lado técnico das questões 
como se isso fosse algo de marginal, e estou a ver que neste debate ninguém toca os aspectos técnicos 
da preservação ou divulgação em si, pois os da preservação foram mostrados em várias comunicações. 
Isto é, nós fazemos escavações arqueológicas, cortamos o terreno, desmontamos o terreno, enquanto 
estamos permanentemente a ter, digamos assim, um questionamento sobre o que estamos a fazer. Somos 
os tais filósofos que trabalhamos com as mãos, estamos a trabalhar com as mãos e aqui nesta mesa-
redonda procuraram-se apresentar, digamos, ideias sobre modos de preservação, também, mas que 
implicam também atitudes técnicas sobre modos de conservar e de monitorizar (e não estou a apontar o 
dedo a ninguém em particular, estou a falar no geral). Mas o que é certo é que nós vamos todos sempre 
fugindo desses problemas (não somos engenheiros...?!!) e na hora em que nos pedem para fazer um 
trabalho desses — porque a todos no-lo pediram já em algum momento —, e se não pediram, vão pedir, 
e aí vamos ter de nos perguntar: e com estes materiais quanto tempo é que isto vai durar assim? Quanto 
tempo é que esta parede vai continuar aqui de pé à intempérie? Esta parede desta casa ou deste castro, 
quanto tempo vai continuar aqui sem se desmoronar? E então nós aí voltamos a recolocar as  questões 
iniciais que são, por ex.: vamos manter esta parede? E se optamos por a manter (que é uma opção tanto 
científica, como política), quais são os custos financeiros implicados? Manter acarreta sempre custos. 
Portanto, nós discutimos a importância científica, estética, arquitectónica e ao fazer opções normalmente 
não nos preocupamos com a manutenção das estruturas a longo prazo, nem com os custos implicados. 
Eu acho que devemos verificar como é que as nossas opções implicam custos a longo prazo pois as 
nossas escolhas têm consequências em certa medida como quaisquer outras..., tal como construir neste 
momento o TGV ou o túnel do Marão está a ser considerado uma hipoteca para o futuro. Portanto, são as 
gerações futuras que vão pagar os custos da construção e manutenção. No património cultural também 
podemos estar aqui a criar encargos para o futuro que poderão não virem a ser viáveis, que podem ser 
desproporcionados. 

A outra questão que eu queria focar, embora não seja bem para terminar, mas antes para dar a minha 
opinião, é a dos  discursos materiais e imateriais da musealização. Os discursos   que nós construímos e 
que queremos fazer passar. Fiquei aqui com a ideia, se calhar errada, de que  logo que o que passemos 
sirva para a população, qualquer coisa serve; logo que sirva qualquer objectivo do presente, por mais 
anómalo que seja, qualquer coisa serve. Ora, eu acho que nós devíamos pensar muito bem nisto porque, 
embora como disse a Susana, nós não estejamos preparados nem saibamos fazer marketing, nós temos 
que controlar o produto da nossa investigação. O discurso que decorre da nossa investigação não pode 
ser adoptado para outrem fazer passar qualquer mensagem, particularmente uma mensagem discordante 
com os resultados da nossa pesquisa.  Para melhor me entenderem vou dar um exemplo, o da inauguração 
do Centro Interpretativo do Crasto de Palheiros e do circuito interpretativo do sítio (ocorrido em Junho 
de 2009). No dia da inauguração cheguei ao sítio com o Ministro da Cultura (na altura tínhamos Ministro), 
e com uma série de pessoas ligadas às instituições da tutela do património, e às instituições locais. 
Mesmo antes dos discursos oficiais, quando andava a passear pelo circuito com alguns colegas, vejo 
avançar, pelas ruínas do Crasto acima, mas a uma certa distância, um homem a cavalo. Depois outro. 
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(Avançavam precisamente por sobre os taludes, locais interditos à passagem do público precisamente por 
razões de preservação.) Perguntei-me, perplexa, onde é que aqueles iriam, mas os que me acompanhavam 
estavam tão surpreendidos como eu. Em suma, havia um grupo de teatro que em concordância com o 
Presidente da Câmara, resolvera encenar ali um discurso histórico sobre a vida no Crasto. Na hora da 
visita das autoridades lá surge a tal encenação, encenação completamente anómala, pungente mesmo, 
apesar do razoável material didáctico sobre o assunto e que estava completamente disponível. Além dos 
dois cavaleiros montados, colocaram umas pessoas em cima das estruturas da base de uma unidade 
habitacional da Idade do Ferro (restaurada), sentadas em torno de um amontoado de galhos, simulando 
uma lareira, e com uns tarecos na mão, além de outros instrumentos, como paus e grandes pedras 
aguçadas. Estavam ali tendo comportamentos tão primitivos que duvido que fossem os dos hominídeos 
de há um milhão e quinhentos mil anos! Davam urros, urros! Gesticulavam sem que se percebesse o que 
diziam pois não diziam nada, era mais uma linguagem gestual. Era inacreditável! Tinham uns cabelos no 
ar, despenteados, o corpo borratado com carvão, uns trapos a cobrir partes do corpo e continuavam 
a dar urros para o público  e para os cavaleiros, ao mesmo tempo que batiam com os paus no chão 
e se ameaçavam uns aos outros. Uma cena do que há de mais primitivo e estereotipado. Porque era 
uma suposta encenação de pessoas que ali viveram pelo menos na viragem na Era. Posteriormente, no 
autocarro, até perguntei ao Professor Armando Coelho, especialista dessa época, o que achava daquelas 
populações indígenas da Idade do Ferro (risos). Eu nem tenho à vontade para reproduzir aqui a expressão 
que ele usou... mas depois acrescentou: isto não tem sentido. Basicamente, conhecem-se as línguas que 
estas pessoas tinham e embora não sejam hoje línguas vivas, pelo menos podiam-nos ter posto a falar 
português, não é? Podiam-nos ter posto a dizer qualquer coisa em português que é a nossa língua indígena 
actual. Portanto, a mensagem que passaram era a de que na Idade do Ferro, eram todos mudos… nem 
lhes era concedida sequer a fala porque eles urravam uns para os outros e gritavam uns para os outros 
e tinham assim uma linguagem que não passava da gestual. Isto até está filmado! Saí dali para nem me 
fazerem perguntas porque a televisão perguntou-me se eu gostava da encenação, mas pensando que eu 
era um simples elemento do público, e eu, que não podia estragar a festa local na perspectiva do que 
a comunicação social iria dizer, tive de alinhar com o dia da festa daquelas comunidades locais, e disse 
somente: Ah! Eu não tenho comentários a fazer! Mas saí logo dali bastante incomodada e, pelo caminho, 
um funcionário da Câmara ainda me disse que aquela tinha pretendido ser também uma (boa) surpresa 
para mim!!! Concluindo. Sempre que surgem estas tentativas de recriação, ou de criação destas memórias 
locais e regionais reportáveis aos tempos passados, eu acho que nós, como investigadores que tanto 
lutamos para construir discursos científicos segundo as nossas próprias normas e também para preservar 
esses sítios que encerram para nós informação, ideias, devíamos pugnar em colectivo por um papel mais 
participativo nos usos dos sítios. Devemos ter um papel de controlo desses discursos. Se é algo que não 
passa por nós e é assumido como uma brincadeira, ou como uma criação artística contemporânea, então 
até somos dispensáveis. Porque a mim também não me perturba nada que, por exemplo no Côa, que até 
é Património da Humanidade, se juntem artistas plásticos frente às rochas e se ponham a desenhar, a 
recriar e venham até a expor e a vender os seus desenhos.  Isso não me preocupa nada porque são os 
desenhos deles. Isso é uma abordagem. A outra é a deturpação completa da narrativa de conjunto de 
investigadores, que nós sabemos que trabalham arduamente e em diversas frentes para construir um 
discurso científico que depois pode vir a ser completamente anulado, como no caso do Crasto de Palheiros 
(Murça).  Pronto. No património não serve tudo o que se possa inventar logo que tenha piada ou seja 
apelativo. Se aceitarmos isto, não tem qualquer sentido continuar a fazer investigação arqueológica. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Se não se importam eu queria também dar uma palavrinha, já agora. São algumas reflexões pessoais 
de alguém que não é especialista das questões sobre património mas que eventualmente tem tocado em 
matérias de património. É muito breve, eu escrevi-as agora mesmo, mas fazem parte um pouco do meu 
pensamento. Património para mim, digamos, não é um valor, ou não implica um valor, eu acho que implica 
um conjunto de valores sempre. E não um único valor. O enunciado desses valores, muitas vezes, eu penso 
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que quem toca em património, às vezes, não tem coragem de identificar, de facto, os valores, o conjunto 
de valores que fala sempre associado a Património. 

Uma outra questão tem a ver com a questão de que o Património em si precisa de ser monitorizado. 
Falamos nisso e a Maria de Jesus também falou há pouco sobre a questão da monitorização. Se tomarmos 
o Património como tal, porque é uma palavra do léxico económico, a monitorização não é mais do que um 
extracto de conta. Vai-nos mostrando o estado num dado momento. Nada mais do que isso. Não garante 
qualquer tipo de rendimento, nem taxa de rendimento, sobre o património. A valorização também não é 
inerente na minha opinião ao Património; depende do tipo de investimento que se faz sobre o património, 
seja ele de materialidades ou de imaterialidades. A questão da conservação tem que ultrapassar claramente 
o entesouramento do Património. O entesouramento do Património é uma garantia da desvalorização do 
património. Portanto, tudo o que seja feito em termos de investimento para fazer rodar o Património, 
cria condições, que em termos económicos, pela analogia económica, fazem na minha opinião valorizar o 
património. E hoje vimos aqui alguns exemplos de processos de rotação de valores sobre o Património que 
esses sim conseguem fazer valorizar, revalorizar o Património, para novas gerações, para novas formas 
de ver e de sentir o Património. Estas são algumas reflexões que são puramente pessoais e que poderão 
sofrer todas as críticas porque são completamente individuais.

MIGUEL SAN NICOLAS DEL TORO 

Yo voy a ser muy breve. Pero cuando estamos hablando de los centros de interpretación, hay de 
muchas clases, de muchos tipos y no hay que confundir centro interpretación con un centro de acogida 
de visitantes, ese pequeño recinto que hay de sitio. Y hay que tener cuidado con el mensaje que damos. 
La interpretación del patrimonio no conlleva un mensaje inocente, para nada, y tiene una carga ideológica 
muy fuerte, explicita o implícita, pero que queda muy claro. Podemos enseñar el arte rupestre como un 
cuadro, como algo bonito, como algo que una mano anónima ha pintado algo bello y decimos qué bonito, 
que cuadro tan precioso, estos hombres ya sabían pintar. O podemos hablar de las personas, que detrás de 
la mano había un ser humano con una cultura material, con una solución a la vida, con unos sufrimientos, 
con una materialidad que se puede hacer explicita allí. Insisto, los mensajes no son inocentes y basta ir con 
una visión un poco crítica a un centro de interpretación en donde podemos encontrar cocas muy fuertes 
y muy poco digeribles para el intelecto. Frente a eso cabe plantearse que quien lo hace? Puede ser una 
empresa o un arqueólogo que, con su mejor intención, se ha gastado casi todo o presupuesto en poner un 
metacrilato muy bonito o una pantalla muy grande. Pero no ha habido una reflexión, la de un equipo (un 
poco lo que se estábamos hablando todos) una reflexión para decidir qué mensaje vamos a dar y después 
cómo plasmarlo físicamente. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA

Bom. Chegamos de facto às 8 horas da noite, eu só vou agradecer a vossa paciência para chegarmos 
aqui, bastantes [pessoas], apesar de tudo.

Muito boa noite. Até amanhã. 
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MANUEL JOÃO ABRUNHOSA

Vamos então passar a uma pequena fase de debate. Vamos limitá-la a 20 minutos. Agradecia, na 
medida do possível, intervenções compactas porque profundas têm sido todas elas, até hoje e até agora. 
Obrigado e até já. Entretanto, dava a palavra à Professora Maria de Jesus Sanches que já fez a primeira 
inscrição. 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Eu acabei de ouvir esta comunicação e gostava de perguntar ao professor Arlindo Begonha se tem 
uma ideia de quanto custou este diagnóstico e esta intervenção na Igreja da Lapa, aqui no Porto. Isto é, 
se tem uma ideia dos montantes? Se calhar, não tem… 

ARLINDO BEGONHA  

O diagnóstico foi muito barato porque foi feito muito rapidamente. A obra era para começar a 
tempo de se poder comemorar os 200 anos da Igreja, porque havia um financiamento bancário que depois 
acabou por não acontecer — um dos bancos está agora com grandes dificuldades económicas. Portanto, 
a obra teve que ser adiada porque houve peditórios na Igreja. O diagnóstico custou na altura, cerca de 4 
/ 5 mil euros, julgo que não foi mais do que isso. Foi um preço muito especial. A obra, não lhe sei dizer 
exactamente, não saiu propriamente barata, mas foram preços também muito reduzidos para aquilo que 
se poderia esperar, uma vez que foi totalmente paga pela Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. Foi a 
preços de 2 ou 3 anos antes. Não houve aumento de custos e foi tudo muito controlado. Uma parcela 
muito importante foi também para os dispositivos electrostáticos, que são caríssimos e que são uma boa 
solução para um edifício. Não são boa solução para os edifícios que estão à volta. Não matam os pombos. 
Tem que se começar a pensar muito seriamente se o país ou as instituições têm fundos para afugentar 
pombos e não para os eliminar. Porque é extremamente caro. Neste momento, não há um pombo que 
consiga permanecer ou estacionar na Igreja da Lapa em qualquer ponto da fachada principal. A colocação 
dos dispositivos tem de ser realizada por firmas que já estudam a psicologia dos pombos, sabem todos 
os pontos possíveis onde eles podem estacionar, havendo depois um período de 8 / 15 dias em que se 
observa se conseguem permanecer ou não. Mas são custos muito, muito avultados. Portanto, tem que se 
começar a controlar muito a população urbana dos pombos e das gaivotas. 

RAMÓN FÁBREGAS 

É que eu no sei se haverá mas gente que queira perguntar. 

MARIA DE JESUS SANCHES  

Eu peço desculpa, não é propriamente dialogo [que quero fazer]. Mas é que nós estamos aqui a falar 
da conservação do Património, da conservação de arquitecturas, megalíticas. O colega Manuel Rojo, hoje 
de manhã, disse que nós só deveríamos, na opinião dele, intervir naquilo que pudéssemos conservar e nós, 
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então, temos que pensar muito bem se tem necessariamente que ser assim. Porque conservar e manter 
a longo prazo estruturas megalíticas, neste caso, de granito, pode ter custos muito avultados. Isto é, nós 
temos que nos perguntar se temos que tomar essa premissa; eu, como investigadora, tenho uma opinião 
completamente distinta. Acho que nós podemos realmente fazer como o Manuel Rojo disse, não temos 
que escavar completamente, por exemplo, um monumento. Pensar bem nas soluções, deixar até uma 
parte como reserva, para o Futuro, inclusivamente. Mas não deixar de estudar só porque não podemos 
conservar materialmente... é assumir que a conservação só se faz pela materialidade, pelo edifício. Mas 
afinal o que é que nós conservamos num monumento megalítico depois de todos termos percebido aqui o 
que é que é o monumento megalítico? Isto é, o que é que nós preservamos do monumento? É a mamoa, é 
o esqueleto do esqueleto que é o que está no seu interior (câmara e corredor?). Foram apresentadas aqui 
hoje variadas opções de preservação e restauro, todas elas legítimas, mas que nos fazem pensar que nós 
é que escolhemos a parte a manter. Para mim o mais importante é (além do custo da conservação imediata 
à escavação) é o custo a longo prazo na manutenção, como já falei, creio que ontem. E, precisamente 
por isso, eu tinha perguntado aqui ao Professor Arlindo se ele tinha ideia de quanto tinha custado aquela 
intervenção na Igreja e quanto iria custar a longo prazo. Porque se me perguntar a mim se eu acho mais 
importante o monumento de Antelas ou a Igreja da Lapa, eu digo logo: o monumento de Antelas. E se 
calhar se perguntar aqui a esta assembleia toda respondem maioritariamente o mesmo: o monumento de 
Antelas porque, digamos, há realmente muitas Igrejas. E o monumento de Antelas, que é uma espécie de 
templo do 4.º milénio antes de Cristo, é verdadeiramente único, extraordinário. Logo, podemos assumir 
custos de manutenção de um monumento, a todas as escalas, excepcional.

ARLINDO BEGONHA  

Em relação à Igreja Matriz de Caminha, julgo, mas sem a ter a certeza, que terá custado perto de 2 
milhões de euros. A intervenção na Igreja da Lapa foi muitíssimo menos onerosa. A intervenção na Igreja 
Matriz de Caminha foi uma obra, digamos, de recuperação emblemática do ex-IPPAR, envolvendo custos 
muito mais elevados. Mas posso estar a dizer um disparate muito grande em relação à Igreja de Nossa 
Senhora da Lapa. Sinceramente o preço certo não conheço. Na altura, vi as propostas, mas não lhe sei 
dizer porque alguma derrapagem pode ter havido, porque houve alguns trabalhos que foram feitos a mais 
do que estava previsto. Não queria avançar porque não tenho a certeza. Note-se que a Igreja da Lapa é 
um monumento único.

Um problema fulcral em Portugal é a ausência de manutenção. Se houvesse uma manutenção, mais 
ou menos permanente, não havia depois estes gastos enormes. Porque não haveria tanta deterioração da 
pedra, não havia tanta coisa para restaurar e para limpar... A questão é essa, não se pode estar a intervir 
num monumento de 40 em 40, ou de 50 em 50 anos, ou mais, porque então os custos são realmente 
muito grandes.

LUÍS LUÍS 

Já ontem falamos aqui muito, e percebemos todos que temos uma responsabilidade social, 
enquanto cientistas, enquanto arqueólogos. Mas eu queria falar agora de outra responsabilidade, que é a 
responsabilidade para com o monumento, para com o documento que nós estudamos. Achei interessante 
o que o Manuel Rojo falou. De facto, nós investigamos para quê? É para respondermos a perguntas. Mas 
quando estamos a investigar, sabemos que estamos a destruir aquilo que estamos a investigar, ou pelo 
menos parte disso. É aquela velha história do livro, de que vamos rasgando as folhas. Mas alguma coisa 
fica. E acho que o exemplo de Antelas que o Professor Domingos Cruz trouxe — e estou a falar do que 
fizeram o Abel Viana e os outros — é muito interessante. Como não tinham condições para preservar o 
monumento, enterraram-no. Foi dessa forma que ele chegou até nós! Ou seja, temos que perceber quais 
foram as condições que permitiram que o monumento chegasse até nós. E se não temos condições para 
o manter no Futuro… Porque temos uma responsabilidade também para com o monumento, para com 
o nosso objecto de estudo. E eu penso que a nossa responsabilidade social não se realiza apenas, ou 
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exclusivamente, pela musealização e pela valorização. Ao produzirmos um discurso científico, estamos 
a contribuir para essa responsabilidade, estamos a cumprir o nosso papel. Produzimos conhecimento. 
Conhecimento que é historicamente datado, eventualmente. Mas estamos a produzir conhecimento. E por 
isso penso que, se não temos condições para preservar aquilo que estamos a estudar, então o melhor 
será enterrá-lo. Eventualmente se as perguntas que temos não são assim tão importantes para aquele 
monumento, então se calhar mais vale não estudar aquele e estudar outro. E dava aqui três exemplos da 
arte paleolítica, talvez por defeito do vale do Côa. 

O cavalo de Mazouco foi descoberto nos anos 80. O primeiro sítio de arte paleolítica ao ar livre 
descoberto em Portugal e um dos primeiros da Península Ibérica. Hoje em dia chegamos à pequena aldeia 
de Mazouco e vemos logo uma placa a indicar “cavalo de Mazouco”, e temos uma estrada alcatroada até 
ao sítio. Chegamos lá, temos um caminho e o que vemos do cavalo de Mazouco é a sua destruição. As 
pessoas chegam com a sua chave do automóvel e riscam-no. Curiosamente, como não percebem duas das 
figuras parciais, não as destroem. Podemos perguntar porque é que é que isso acontece? Por frustração, 
por vandalismo puro... Será que a placa e a estrada estão a valorizar o sítio? Isto, se calhar, não é valorizar 
nada. Não estamos a dar valor àquilo que ali está. Há uma estrada, mas não há mais nada. 

Segundo exemplo, para não pensarmos que são só os portugueses a fazerem as coisas assim… Siega 
Verde. Descobre-se o sítio, que fica aberto. Fazem-se percursos com mapas. Põem-se uns pilarzinhos a 
indicar alguns dos painéis. Curiosamente, são exatamente esses painéis que estão sinalizados os que são 
destruídos. Os outros que se mantêm desconhecidos ficaram preservados. Até que os nossos colegas 
espanhóis perceberam que aquilo não podia continuar. Vedaram o sítio e fecharam-no. E, hoje em dia, o 
sítio é visitado como se fazem as visitas em Foz Côa. 

O terceiro e último exemplo, ainda na arte paleolítica é a Barroca, o sítio do Fundão. Foi descoberto 
e esteve durante mais de 10 mil anos preservado, porque era desconhecido. Ao ser descoberto, a ciência 
valida-o e, de repente, vamos valorizar! Há ali umas aldeias do xisto (e eu aqui não estou a julgar intenções, 
estou a mostrar o resultado), e na região há uma entidade muito dinâmica que tenta valorizar todas 
aquelas aldeias. Trata-se de uma zona profundamente deprimida e o que fizeram foi um percurso pedestre 
que indica as gravuras. Pois, passado algumas semanas dessas gravuras estarem indicadas, uma coisa que 
se tinha preservado durante 12 mil anos, 10 mil anos, já tinha um pequeno círculo picotado em cima de 
uma cena com duas cabras. 

Em conclusão, eu acho que se não temos condições para manter a preservação do documento —
aqui falo do documento, daquilo que resta da nossa eventual destruição, quando escavamos, embora no 
caso da arte rupestre não seja bem assim — então, mais vale manter-se desconhecido, mais vale manter-
-se enterrado, porque, caso contrário, estaremos a contribuir para a sua destruição. Estas placas, até os 
centros de interpretação, são baratas! E para uma câmara municipal é altamente “rentável”! Constrói-se 
obra, inaugura-se na véspera das eleições… Mas estamos a servir o nosso objecto de estudo? Estamos a 
cumprir a nossa responsabilidade social? Eu julgo que não. Estaremos a produzir discurso científico, mas, 
se não temos condições para manter a integridade dos monumentos, acho que mais vale deixá-los no 
desconhecimento, deixá-los enterrados ou enterrá-los novamente. 

ANTÓNIO CARLOS SILVA 

Muito bom dia a todos. Tive imenso gosto em acompanhar a apresentação do Domingos Cruz, 
recordo-me perfeitamente deste projecto no final dos anos 80. Que era um projecto, na altura, experimental 
e que beneficiava de condições que depois se foram degradando até em termos de funcionamento 
da administração. Nos últimos anos a administração (e quando eu falo em administração, falo dela a 
nível local, regional ou mesmo nacional)  por força sobretudo dos fundos comunitários, acabou por ir 
abandonando estes pequenos projectos de carácter experimental para ir para projectos que tinham que 
ter uma dimensão tal [dimensão] que justificassem os financiamentos. Deixando de ter dinheiro para a 
manutenção... neste momento (e isso é uma situação que já se arrasta a alguns anos) não há praticamente 
um cêntimo para manutenção seja do que for. Todo o dinheiro é para investimento dos serviços, o pouco 
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que ainda resta tem que ser canalizado para os poucos projectos que têm financiamento garantido pela 
comunidade Europeia. Portanto, ainda vai havendo para alguma obra porque estaria já antes aprovada. 
Mas não existe absolutamente dinheiro nenhum para a telha partida, para a janela que se estragou, para 
as coisas mais elementares e que depois acarretam prejuízos a prazo, e terríveis!

 Ora bem, isto é verdade para o património em geral e é praticamente ainda mais grave no que 
diz respeito ao património arqueológico, que tem muita dificuldade em adequar estas intervenções, que 
dificilmente se inscrevem nos modelos dos projectos das candidaturas, dos financiamentos, dos cadernos 
de encargos. É extremamente difícil. Portanto, este tipo de pequenas acções que era possível fazer nos 
anos 80, algumas ainda nos anos 90, acabaram. É por isso é que praticamente não foram replicadas, 
são experiencias quase únicas; haverá um ou outro caso, mas quase que não há experiências deste tipo. 
E se imaginarmos a riqueza do património megalítico, por exemplo, em todo o Sul do país e onde estes 
projectos não se têm repetido [vemos as consequências].

 Só para terminar vou relatar um caso que nem vou localizar, porque ele é de tal maneira grave 
que, enfim, está a ser analisado noutro contexto. Precisamente por estas condicionantes que envolvem 
os financiamentos e os projectos neste momento, uma autarquia do Sul apareceu com um projecto de 
valorização de monumentos megalíticos e essa valorização passava essencialmente por criar condições 
de acessibilidade, de estruturas de visita. Portanto, teoricamente, não tinham qualquer interferência com 
os monumentos. Acontece que apesar de todas as recomendações, que, agora vistas a posteriori, me 
parece que não foram suficientes porque não houve recomendações no sentido de estar garantido o 
acompanhamento arqueológico. Embora isso fosse referido sistematicamente nos pareceres que foram 
dados, até porque se tratava de um monumento classificado. A obra avançou sem qualquer arqueólogo 
no terreno, nem no projecto, nem no acompanhamento, nem na execução. E quando finalmente chegou a 
notícia de que as obras estavam a decorrer e alguém com conhecimento de causa passou no sítio, tinha 
verificado que para a instalação de uma estrutura de um passadiço se tinha destruído parte da mamoa. 
Portanto, no projecto de valorização. Eu nem cito o caso porque nem o localizo. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Punha só uma nota também minha sobre a questão do que se viu na sessão desta manhã. Nota-se 
que há claramente um défice de investigação sobre as técnicas de restauro e de conservação: investigação 
sobre os princípios e sobre as técnicas. Haverá e há muita investigação científica sobre o património 
mas não sobre como conservar o património, como depois também fazer o acompanhamento e a sua 
monitorização futura. Porque penso que esse é também um aspecto fundamental. Vimos hoje um exemplo 
numa conferência sobre a questão de Las Batuecas. Há claramente uma questão científica com intenção 
para a conservação, mas de um modo geral a experimentação que tem sido feita na aplicação no terreno é 
casuística, pontual e provavelmente não está ainda definida sobre um princípio científico de investigação. 

Não sei se temos alguém… Se não temos vamos então terminar a sessão da manhã e estaremos 
aqui às 15 horas. Muito obrigado. Recordo que se há alguém que vá à viagem de amanhã, que se inscreva. 
Agora mesmo é o último momento. Obrigado.
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debate dO final da 4.a sessãO: tarde |4th sessiOn disCussiOn: afternOOn

Moderadores: Ramón Fábregas Valcarce; Manuel João Abrunhosa

MARIA DE JESUS SANCHES  

Agora aqui os moderadores pedem aos organizadores que venham para a mesa. Isto tem piada 
porque normalmente pede-se aos comunicantes da tarde para fazerem isso. Bom, tanto dá. 

Então para dar início ao debate nós hoje devido a problemas variados na cidade, como o trânsito, 
etc, tivemos uma manhã muito, muito confusa; e o debate, que eu acho que é o momento mais apelativo, 
em que as pessoas ficam, digamos, mais descontraídas a discutir aquilo que foi apresentado, aquilo que 
vieram aqui efectivamente trazer (e houve aqui desde a manhã até agora à noite comunicações muito 
diversas, todas elas de grande qualidade), vai agora começar. 

[A parte restante desta intervenção, que incluiu uma pergunta ao Gaspar Gavilán, e outra ao Joaquim Garcia, 
não ficou gravada; também não foi gravada em boas condições a resposta do Gaspar Gavilán. Do mesmo modo, 
não ficaram gravadas as intervenções, em jeito de “diálogo” de Fernando Carrera, Luis Filipe Gomes, Pedro Sobral 
de Carvalho e, novamente, Gaspar Gavilán]

JOAQUIM GARCIA 

Em relação à Arquinha e à resposta. É evidente, e no seguimento desta exposição: nós não fizemos 
nada sobre as pinturas, nada. Por isto, porque não tínhamos estudos. Não tínhamos conhecimento que 
nos permitissem fazer uma atuação diretamente à pintura. O que é que se fez na Arquinha? Foi dotar o 
monumento de uma condição muito idêntica àquela que ele podia ter tido na altura que foi construído. E 
tudo isso foi o que se fez ali. Foi diminuir humidade, escorrências, tentar estabilizar o todo, tudo aquilo que 
é o suporte da pintura, que é o granito. E nós limitámo-nos pura e simplesmente a isto. Conclusão. Qual é o 
problema da Arquinha? A Arquinha tem um problema que vai continuar. Isto precisava de ser monitorizado. 
Eu precisaria de perceber se todo o trabalho que nós fizemos na Arquinha, se conseguiu de facto colmatar 
todos os problemas que o monumento tinha pós-escavação e após a preservação que ele teve, na altura, 
a seguir à escavação. Eu tenho conhecimento de que na Arquinha as pinturas foram limpas, na altura, 
não sabemos bem com que é que o foram; removeram-se musgos, liquenes… e isto é aquilo que não se 
deve fazer. Não se deve fazer sem estes tais estudos, sem perceber, de facto, que tipo de produtos se 
podem usar. Porque nós restauradores temos produtos eficazes, para os bichos, para tudo que há destas 
temáticas da conservação. Mas há um factor que nós não dominamos e esse factor temos que o dominar 
através de estudos que levem a perceber  todo o mecanismo. Porque nós vamos intervencionar. Perceber 
esse mecanismo permite-nos criar, através dos nossos conhecimentos, soluções que também  precisam 
elas mesmas de ser monitorizadas porque são as soluções que nós temos agora. Eu trabalho há vinte anos 
na conservação e restauro e vejo produtos novos que vão aparecendo. Estão constantemente a aparecer 
e, portanto, quando eles aparecem são muito bons e nós confiamos que eles são bons. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA  

Quando se diz que se recuperou o monumento nas condições que ele tinha quando foi construído 
isso não é real por mais que agora se tentem todas as técnicas. Há uma coisa que é inevitável: é o 
tempo e o efeito que o tempo teve sobre, nomeadamente, os suportes graníticos, que sabemos, como 
vimos hoje com uma das apresentações, que no caso dos granitos têm uma resposta em termos de 
monitorização bastante significativa. Para além do mais, as próprias condições ambientais climáticas, 
quer macroclimáticas quer microclimáticas, podem e com certeza se alteraram ao longo do tempo, o que 
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também teve o seu efeito, digamos, no eventual risco de degradação de pinturas e de outras estruturas, 
até da própria estrutura. Sobre essa questão é óbvio também pela apresentação da Carla Stockler que 
alguns dos esteios estão reduzidos quase que a um esqueleto. Estão assim por degradação. Há uma 
grande perda de material. 

DOMINGOS CRUZ 

Um apontamento. Talvez lembrar que as pinturas existem em ambientes húmidos cujo índice será 
da ordem — agora não tenho muito presentes —, 60% ou 70%. Ou seja, não será muito diferente da 
humidade actual. As grutas, os dólmenes, as pinturas, resistiram ao tempo num ambiente com alguma 
circulação de ar e de humidade, equiparável talvez ao das grutas ou próximo disso. Seria necessário 
fazer estudos mais demorados sobre os dólmenes, já que para as grutas há muitos desses trabalhos. E é 
provável que esta situação — eu já não visito a Arquinha da Moura há alguns anos —, que esta situação de 
não visibilidade, de serem menos notáveis, tenha a ver com a humidade do próprio suporte. Os trabalhos 
de conservação, de restauro, talvez tenham isolado um pouco o espaço, e portanto, as pinturas talvez 
sejam menos visíveis porque a pedra está menos húmida e talvez ainda não esteja estabilizada. Estou a 
sugerir que talvez passe por isto a explicação. Não quer dizer que as pinturas se tenham degradado, o 
que quer dizer é que a humidade intrínseca à pedra, ao granito nomeadamente, talvez se tenha alterado 
entre o momento anterior e os trabalhos e talvez, não seja uma degradação, mas apenas uma questão 
de húmida interna, do ambiente e da própria pedra e que talvez se venha a estabilizar no futuro. Como 
o Garcia disse é necessário depois da obra controlar um pouco essas condições para avaliar se são boas 
soluções ou se há que alterar alguma coisa. 

RAMÓN FÁBREGAS

[...] vou fazer uma consideração de âmbito geral relativa a estes dois dias de jornadas. Tenho uma 
impressão dupla. Se incido no plano meramente técnico, tenho uma impressão muito positiva, quer dizer, 
anotei aqui questões relacionadas com os registos e outras relacionadas mais com a analítica, estas muito 
mais complexas e que decorrem de técnicas muito variadas [que em cada caso foram aplicadas]. Também 
escutámos questões repetidamente assinaladas relativamente à metodologia para a conservação, para o 
restauro e para a divulgação. Portanto, do ponto de vista técnico, creio que a coisa está realmente bem, 
deixou-me uma impressão positiva e nesse sentido o vaso está cheio. Mas também vejo o copo vazio no 
plano factual, no plano da aplicação efectiva. Houve também intervenções, como as de Manolo Rojo e 
em certa medida também as de Fernando Carrera, que foram bastante demolidoras sobretudo quanto à 
eficácia, à relação investimento monetário/resultados. Não me refiro aos resultados científicos, mas a 
resultados no plano da consciencialização, valorização, etc. etc. [...] tenho a impressão que são problemas 
como a falta de verbas, falta de vontade política, e ainda a manifestação de interesses em confronto ente 
comunidades locais e administrações que tocam também a questão científica, etc... 

    É certo que para mim hoje em dia o problema da conservação dos sítios em geral e dos monumentos 
megalíticos em particular, não está tanto, creio, no plano técnico (onde ainda há capacidade para resolver 
mais coisas), mas sobretudo na infra-estrutura socioeconómica. Os problemas que se colocaram aqui têm 
sobretudo a ver com uma certa inadaptação das nossas propostas, dos nossos esquemas à realidade 
sócioeconómica, e aqui faz falta uma certa reflexão, reflexão que de certo modo já se começou aqui. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Uma muito breve minha intervenção que é para complementar em grande parte esta última e 
também para recolocar claramente uma das situações que não direi que me deixa perplexo, porque 
conheço a questão noutros níveis que não só este, é que há uma falta grave claramente em todas estas 
intervenções sobre o património, que é claramente a falta de monitorização. A monitorização é o parente 
pobre, esquecido, na maioria das intervenções. Não basta ir de vez em quando ao local e olhar para lá, 
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tirar umas quantas fotografias, e eventualmente ver o que falta ou não falta. É preciso um acto técnico e 
científico e cultural de monitorização. E a monitorização também é um acto cultural, e é um acto cultural 
que eu penso que a arqueologia ainda não tomou. 

ANDRÉ SANTOS 

Há um problema com estes projectos que são, no entanto, altamente meritórios. Eu próprio participei 
neles, com todo gosto. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Fonte Coberta. Há um investimento feito 
na Fonte Coberta para restaurar o sítio, ou, também a Orca de Seixas. Eu duvido que vá alguém a algum 
destes sítios de propósito; ou melhor, é um número ínfimo de pessoas que vai de propósito a Alijó ver a 
Fonte Coberta ou um número ínfimo de pessoas que vai de propósito a Moimenta da Beira ver Seixas, e 
etc. Isto porquê? Porque estas coisas não podem funcionar isoladamente, tem que haver de facto, desde 
logo, uma âncora. Por exemplo, o projecto de Dombate, pode servir (lá está) de chamariz e, sobretudo 
porque é um projecto impactante nos dias de hoje (o edifício que é e tudo aquilo), provavelmente vão 
pessoas lá que não tem interesse nenhum na arqueologia e só depois é que o ganharão. É pelo menos 
esta a experiência que eu tenho no Museu do Côa. O Museu do Côa abre… lembro-me de aparecerem lá 
muitíssimos arquitectos e depois é que ficam apaixonados pela arte rupestre. Nem estavam à espera… 
vão lá por causa do projecto... e agora é evidente que se houver uma série de coisas à volta de Dombate, 
o monumento pode-se tornar de facto uma boa alavanca de desenvolvimento regional. Estou agora a 
lembrar-me por exemplo do Alto Paiva, do projecto que começámos no Paiva, e que também passou por 
vários restauros e tal… liderado aqui pelo professor Domingos Cruz. Acho, de facto, que houve ali uma 
coisa que estava em potência, que havia potencial e que nunca passou a ser potência... E, neste caso, o 
problema foi da gestão do Museu. O Museu que ali se construiu é um edifício bom e que foi feito já pensado 
como Museu... Ora, por causa do problema dos decisores políticos (de que também falávamos ontem), 
o edifício deixou de ser um Museu para toda uma região do Alto Paiva, o que podia ter funcionado como 
um pólo dinamizador… as pessoas não iam ali ver um monumento, iam ver uma série de monumentos de 
diversos períodos e alguns deles com uma importância grande, como os Juncais (de que já falámos aqui), 
o Picoto Vasco, etc. E podia-se de facto ter um plano de gestão ao nível do território; ali, um projecto 
deste tipo tinha muitíssimas condições para funcionar. Agora se calhar temos é que nos deixar destas 
intervenções isoladas, digamos assim, uma aqui, outra acolá, e pensar mais em termos de um território 
que pode passar por uma macro-localidade ou macro-regionalidade (como estava aqui o Manuel a dizer), 
mas até a uma escala mais pequena. Ou seja, se calhar, antes de partirmos para um sítio, devemos sair dele 
um bocado, não nos ficarmos pela intervenção, num monumento aqui e outro acolá. É a minha opinião. 

[PEDRO SOBRAL : intervenção não gravada por motivos técnicos.]

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Vamos só aguardar um bocadinho para se mudar a cassete. De facto a Aboboreira é um marco na 
história, não é? É um marco que está vivo e que vai continuar a estar vivo pelo que se vê… também com 
esta garra… (risos). Não sei se temos mais alguma intervenção… se não há eu passo ao Dr. Domingos. 

DOMINGOS CRUZ

Apreciei muito as palavras do André e do Pedro Sobral. De facto seria necessário haver zonas mais 
amplas em termos de aproveitamento dos recursos endógenos, dos recursos locais. Há pouco tempo 
estive em Vila Nova de Paiva que tem este problema de construir-se o Museu que no fundo não foi 
montado e que era estruturante para toda uma vasta região. E um dos vereadores, eu falei lá com 
um antigo vereador e dizia-lhe isso, porque é que Vila Nova de Paiva é hoje um concelho que deve 
ter 5 mil habitantes, está em extinção, enfim… mas tem ali outros ao lado, tem Moimenta da Beira, 
tem Sernancelhe, Satão, e digamos que, utilizando não apenas a pré-história, e megalitismo há outros 
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patrimónios, naquela região, nomeadamente medieval, os mosteiros, etc. Seria possível reconstruir alguma 
coisa que abrangesse uma área mais ampla, digamos que, não tem grande futuro um monumento isolado, 
como aqui se disse há pouco. E de modo que… mas é difícil, é difícil ultrapassar essa mentalidade local. 
Aliás o Museu acabou por não se instalar e funcionaria como grande centro interpretativo de uma vasta 
região, porque enfim… de um Museu que tinha esta perspectiva bastante abrangente. De repente mudou 
o poder político e passou a um Museu muito localizado e isto não era possível de instalar se fosse sério 
não era isto. E de modo que, enfim… creio que também algumas zonas muito bem estudadas onde se 
investiu muito em termos de investigação, nomeadamente a Serra da Aboboreira, mas também Vila Nova 
de Paiva poderiam desenvolver (para além desta vertente mais turística) um… o desenvolvimento poderia 
passar pela própria investigação. Ou seja, poderia haver algum investimento na manutenção de centros 
de investigação locais que funcionassem em alguns períodos do ano, que recebessem jovens. Digamos 
que há toda uma informação acumulada que podia ser utilizada mesmo em termos de investigação. Creio 
eu que seria possível cativar público, um público de estudantes ou até de séniores, enfim hoje também 
já a comunidade avançada retoma os seus estudos. O interesse que fosse centrado na investigação 
ou no conhecimento, e estas áreas (digamos) poderiam eventualmente estruturar, organizar estruturas 
desse tipo, que passavam pelo património, mas também por outros patrimónios. Por exemplo o rio Paiva 
poderia ser explorado porque se trata, era um rio bastante bem conservado, límpido, e outros aspectos 
da natureza, digamos que talvez estas áreas pudessem… algumas áreas do país, a Serra da Aboboreira, 
falou-se em Mértola há pouco. Mas houve ali 20 anos de investimento ou até mais de investigação, há uma 
marca já também, falou-se aqui em marcas. Há Aboboreira é uma marca conhecida em toda a parte, creio 
eu, em termos de património e investigação. E portanto, se houvesse algum investimento nesse sentido, 
de patrocinar a formação e a investigação inicial, enfim, talvez também pudesse resultar para além do 
turismo de massas que para este património, muito específico, às vezes não resulta muito bem ou tem 
um público mais limitado. Seria… pronto o Manuel Rojo diz que queria um público muito mais abrangente, 
muito mais internacionalizado, enfim… também seria possível explorar essa via de uma marca mais comum 
a várias regiões. Bom… era só um comentário. 

 
[Ocorreu aqui uma intervenção em espanhol que não foi possível entender, nem mesmo identificar o seu autor] 

DOMINGOS CRUZ 

Se há possibilidades reais de se conseguir? Estás a perguntar ou estás a dizer que sim? Ah… sim… 
Estás a dizer que há essas possibilidades. Ou estás a perguntar? 

Há de facto uma área bastante mais abrangente. É preciso trabalhar para isso, provavelmente, 
trabalhar muito para montar um projecto desses, que deve dar muito trabalho. Mas certamente que haverá 
vontades (o que já não é mau) mas montar uma estrutura (que não sei se estou a perceber bem), uma 
estrutura internacional Espanha/ Portugal, transfronteiriça...

[Houve aqui uma intervenção em espanhol do Manoel Rojo que não foi possível entender] 

DOMINGOS CRUZ 

Quer dizer, lembrei-me de que poderia ser uma possibilidade para certo período do ano, fomentar 
a investigação em grupos de pré-universitário, universitário e de seniores, para nesse domínio apenas 
da investigação, participarem em trabalhos ou trabalhos de escavação mas também de identificação, de 
observação, etc. Mas não sei se poderá resultar, não é? 

CARLA STOCKLER   

Está agora a terminar um projecto na Aboboreira, as tais várias tentativas de que já foi alvo, não 
é? Desde pelo menos os anos 80. Neste momento ao nível de arqueologia que [...]. Estamos a ultimar a 
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última fase de um projecto que, lá esta de facto, mas tem sido pouco comunicado ao público [em geral], 
que uma das suas grandes componentes é  a investigação; isto é, criar de facto um centro de investigação 
para poder continuar a pesquisa em si e também a pesquisa na manutenção, na monotorização, etc. Não 
nos referimos somente ao nível patrimonial stricto sensu, mas estendendo-o a outros patrimónios, como 
a ruralidade. Naturalmente esta é uma atitude política pois este é dos poucos projectos abrangentes que 
ouço falar [...]  mas onde queremos atingir uma escala supra-regional mas aí eu até vejo [a possibilidade, 
desejável, de] um enquadramento Europeu. De facto, com o passado de investimento que a Aboboreira 
tem, 3 concelhos que incluem a Serra estão interessados em ir para a frente juntos (se calhar, porque 
finalmente se aperceberam  que a Aboboreira permite projectos europeus). Então [os 3 concelhos: Baião, 
Amarante e Marco de Canaveses] finalmente acordaram em ter uma política conjunta. Uma uma das 
ideias que eu ouço falar constantemente a nível político, é [a necessidade de] ter um centro de estudos 
de captação de jovens das universidades, em determinado período do ano, que se localize em Baião e 
desenvolva aí,  in loco, os seus estudos. 

DOMINGOS CRUZ 

Ainda bem. 

MANUEL JOÃO ABRUNHOSA 

Não havendo mais questões passaria à professora Sanches para fazer um comentário e a seguir 
iniciar o encerramento da mesa-redonda. 

MARIA DE JESUS SANCHES : intervenção de encerramento

Desde ontem que eu me convenci  que tanto o dia de ontem como o dia de hoje foram como que 
um workshop, um curso “prático”. Acho que houve aqui diversificadas exposições e narrativas e um 
grande debate de ideias; e houve aqui realmente propostas e recomendações muito inovadoras tanto 
ontem como hoje, particularmente essa de conceber uma intervenção, digamos, desde o início como uma 
intervenção global com conservação, gestão, etc. Simplesmente, eu insisto sempre nisto, há patrimónios 
que realmente nós não sabemos à partida se merecem ser preservados. Desculpem o meu pessimismo 
… e, a propósito, eu até costumo usar uma frase que é mais ou menos assim: “Se ao longo da história da 
Humanidade se preservasse todo o património, nós, neste momento, estaríamos a cultivar as batatas e o 
arroz que comemos, provavelmente em Neptuno, em Marte… nalgum lado…” Isto é, o território é também 
solo produtivo. Nós temos que pensar nisto. Território é também solo. 

Já agora devíamos reflectir sobre isto quando construímos estradas, auto-estradas, barragens,  
etc., que, de facto, alienam território. Tudo isto é a anexação de um “bem” que é o nosso maior “bem 
colectivo”. O nosso maior bem é mesmo o território, o nosso património por excelência. Sim, o território, 
porque é a base da nossa mantença de todos os pontos de vista que queiram alegar, e portanto eu gosto 
de ter uma atitude muito prudente quanto a esta questão e pensar que, se penso que o património cultural 
(passando agora aqui de lado entre esta distinção, natural e cultural), é aquele de que estamos aqui a falar, 
aquele que é construído por nós, esse é o que está a ser objecto aqui de debate, mas sem descurar em 
momento algum “o outro”. Se nós defendemos que este património deve ser apreendido, compreendido e 
assimilado, que deve ser difundido, também temos que admitir que em muitos projectos não temos, logo 
à partida, que pensar desde logo na preservação [material] porque a arqueologia tem, como todos nós 
sabemos, esta grande imponderabilidade. Tem-na realmente. Já que as pessoas contaram aqui as suas 
histórias e experiências, eu também vou contar uma história.

 Fui convidada por uma Câmara municipal desta região do [Porto]  para apoiar a escavação de uma 
mamoa que teria, supostamente, um dólmen; um dólmen que iria ser musealizado para captar turismo, 
acolher e agarrar público. E uma grande empresa pública até financiava [a essa Câmara] um núcleo 
interpretativo ou museológico. Começámos a escavação da mamoa e à medida que íamos avançando 
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tentávamos encontrar a tal estrutura arquitectónica, a ossatura, o dólmen, aquilo que é musealizável. 
Mas nunca a encontrámos. Continuámos a avançar com a escavação e chegámos a uma fase em que 
percebemos que aquela estrutura, aquela arquitectura de terra e pedras era um monumento, mas não 
tinha um dólmen lá dentro. Não tinha o tal expectável esqueleto e, como não o tinha,  verificou-se logo um 
grande desinteresse pelo projecto (por parte da autarquia). No entanto, desde o início a mamoa mostrou, 
através da escavação, que estava como que selando um outro sítio, um possível povoado mais antigo, com 
materiais arqueológicos microlíticos, e um paleossolo com imensos carvões, descoberta que o gabinete 
de arqueologia dessa Câmara seguiu logo com interesse. Isto é, havia/há um sítio arqueológico por baixo 
daquela mamoa, e esse é que era particularmente interessante de estudar também, quer para melhor 
entender a mamoa, quer pela particularidade e raridade de ainda aí se terem conservado vestígios de um 
certo tipo de sítios pré-históricos que por vezes surgem enterrados sob os monumentos megalíticos ou sob 
outras acumulações de sedimentos. Mas neste caso para lá chegar é necessário escavar/desmontar pelo 
menos 3 quartos da mamoa. Pelo que perguntei “Bom, tem interesse do ponto de vista do conhecimento 
estudar e levantar todo este “dólmen”, ou mamoa para estudar o povoado que está por baixo dela?” Para 
mim tinha porque o que interessa em primeiro lugar é conhecer- descobrindo. A divulgação primeira é a do 
conhecimento, como já aqui se disse, e só em casos particulares se justifica a manutenção e divulgação 
das estruturas materiais que restam após a escavação. Quando nós escavamos um sítio, seja ele qual 
seja (agora não estamos a falar somente de maciços rochosos, nem de monumentos megalíticos, que 
são o objecto deste encontro aqui, mas de todo o tipo de sítios), porque somos arqueólogos, ao escavar, 
vamos vendo que ele tem várias camadas estratigráficas que vão sendo desmontadas. Mas aquilo que eu 
tenho constatado ultimamente é o seguinte. Quando estamos em cima, nas primeiras camadas, vamos 
descendo se não há muros. A partir do momento em que aparecem muros  “Aqui d’el rei!” que os temos 
preservar! É o que eu denomino de “paradigma muro”. Portanto nós também temos que rever os nossos 
paradigmas, entre os quais tem de caber o da possibilidade não remota de destruir os tais muros, que o 
pensamento corrente pensa logo em preservar, para podermos atingir outros vestígios subjacentes. Não 
devemos preservar aquilo que, digamos, os “outros”, ou o paradigma patrimonial corrente, nos pede. Como 
investigadores temos de ter alguma palavra a dizer sobre aquilo que achamos que deve ser escavado e 
materialmente preservado. Não é? Essa é para mim uma questão de fulcral importância. Porque eu não 
acho (por uma questão de bom senso) que, e por muitos motivos, nós devamos somente fazer “o que 
vende” naquele momento. Porque, como dizia há bocadinho o André, o que vende hoje não vende amanhã. 
Nós podemos estar a descartar uma série de informações que seriam muito úteis para nós em termos 
de futuro, que são muito úteis até para musealizações de futuro, como sejam por exemplo, os estudos 
paleoambientais — como o do tal paleossolo por baixo da mamoa — que podem ser muito interessantes 
para nós conhecermos a evolução da vegetação, para percebermos as paleopaisagens que incorporam o 
património construído, etc. E até para musealizar o tal sítio não só com arquitecturas sólidas mas também 
com vegetação porque aqui, durante esta mesa-redonda, nunca se falou da possibilidade da “recriação” 
da paleovegetação nos projetos musealizáveis. 

Falámos neste dia de hoje de monumentos megalíticos, etc., e conversamos sobre a recuperação 
das suas arquitecturas e vimos até o trabalho fantástico que aqui foi mostrado quer pela Arqueohoje, 
quer pelas equipas da Serra da Aboboreira. No entanto, nenhum destes monumentos contou com a 
recuperação da vegetação envolvente nos programas de divulgação. Mas esse conhecimento existe para 
muitos casos. Para a Aboboreira existem bastantes dados.

 Repetindo, muitos destes sítios têm dados paleoambientais que permitem saber qual era a 
vegetação envolvente, mas  o que é que nós somos levados a ver no campo? Muros e lajes fincadas na 
vertical. Nesta medida também podemos como que valorizar os produtos, os resultados que para nós são 
importantes porque aquilo que nós criamos também é cultura. O nosso conhecimento é cultura. Ponto. 
À medida que vamos avançando no conhecimento ele incorpora-se inexoravelmente na nossa cultura, 
seja na arqueologia, seja na medicina, seja no que seja. O conhecimento é que é a cultura. Ora nós não 
podemos abdicar desse conhecimento e, digamos, transmitir unicamente aquilo que nos estão a pedir ou 
aquilo que é financiado, ou aquilo que é expectável que se faça. Esta era a primeira questão. 
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A segunda é porque eu sou aqui professora [na Fac. de Letras da UP], como sabem, e à medida 
que a mesa-redonda decorria, fui pensando que também devia haver aqui estudantes de turismo, de 
marketing, etc. (Refira-se que a Organização não convidou ninguém ligado ao marketing). Porque eu não 
sei fazer marketing. Certo? Não sei mesmo. Não posso tocar de tudo um pouco, porque todos temos 
limites, inclusivamente físicos e cognitivos. Posso chegar a conhecer algo. No entanto, não sei, se não tiver 
a colaboração doutros profissionais, como é que alguns tipos de projectos têm possibilidades de serem 
desenvolvidos com sucesso no sentido divulgativo. 

 Realmente, os cursos universitários de Arqueologia, Património, etc. deviam incluir (e nalgumas 
universidades sei que já se faz), deviam incluir uma aprendizagem sobre a gestão do património focando 
casos concretos, leccionada por docentes que não sejam mais do que meros economistas que nos vêm 
falar de gestão de áreas que não tem nada a ver com a nossa. Isto é, essa leccionação deve partir do nosso  
conhecimento adquirido e com ele  aprender a geri-lo, a divulgá-lo, o que exige interfaces entre diferentes 
profissionais. Isto porquê? Porque de cada vez que participei em projectos de musealização (musealização, 
valorização, o que se lhe queira chamar), vinham apoiar-me uns técnicos de turismo, outros de gestão, 
outros de marketing, mais ou menos acabadinhos de sair da Escola que me impunham uma estratégia-
tipo e diziam-me: “Bom, a estratégia vai ser esta e agora a senhora o que é que tem a dizer para encaixar 
aqui? A senhora é que vai “fazer os conteúdos”, construir o discurso dentro da nossa estratégia”. E eu 
fiquei sempre um pouco perdida porque sei que a estratégia também bebe nos conteúdos arqueológicos. 
Infelizmente para mim, as coisas nunca correram como deviam ter corrido. Correram como puderam 
correr, como melhor soubemos. 

Em suma, temos de ser nós na Universidade, em Escolas profissionais que temos de criar os nossos 
próprios divulgadores, a partir de dentro do nosso questionamento, senão arriscamo-nos a matar logo à 
nascença tais programas. Porque quando o nosso produto passa para o outro lado, quando o nosso produto 
passa para o divulgador do outro lado de lá, ele sai tão alterado, tão transformado, que a mensagem a 
transmitir já se perdeu por completo. Já nem está lá.  

 Claro que tudo isto tem a ver com a escala e  bom senso pró-activo (agora até já é moda dizer-se 
“inclusivo” em vez de “pró-activo”...), mas nós como docentes não podemos perder este objectivo que 
para mim é muito importante. 

Como investigadores produzimos produto cultural, os nossos produtos são de primeiríssima 
qualidade, de tanta qualidade como o dos gravadores do Côa, de Lascaux, da serra de Passos, ou das 
Batuecas. O nosso conhecimento tem tanto valor como esse. Desculpem eu estar com esta imodéstia 
porque só com esta assertividade fazemos passar a mensagem.  

Com esta minha intervenção deram-me o privilegio de encerrar a sessão e a Mesa redonda. Vamos 
dar por findos os trabalhos em torno a uma secretária e num auditório onde ocorrem todos os actos 
académicos relevantes desta Faculdade.   

É significativo assim o lugar onde estamos, porque isto é uma universidade e estamos no salão 
nobre; embora a secretária não seja redonda  também me disseram que se a távola redonda do Rei Artur 
era circular, ele não estava bem lá entre os demais, estava assim um bocadinho mais afastado. Portanto a 
forma da sala condicionou parcialmente a exposição e o debate mais próximo entre pares, mas creio que 
ninguém da organização  se afastou dos demais.

Já estou um pouco cansada para continuar a falar,  mas queria agradecer a todos os que vieram de 
muito longe, alguns vieram mesmo de muito longe. Responderam de imediato ao nosso convite, ao meu 
e ao do Professor Domingos Cruz, que somos, digamos, os organizadores. Há uns que não responderam 
assim tão rapidamente, mas  percebemos porquê; nós vivemos uma vida acelerada (e por isso até já há aí 
uns abaixo-assinados, como o “slow works, slow foods”, e eu há 3 dias até assinei o “slow science”). Por 
isso decidimos: vamos fazer tudo calmamente; portanto as pessoas que nos responderam mais tarde,  se 
calhar tinham a sua razão, tiveram que pensar tranquilamente no assunto. Mas nem por isso  a qualidade 
das suas intervenções foi menor... Provavelmente essas é que pensaram convenientemente no que vinham 
fazer. 
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Finalmente agradeço a todos os que participaram na Organização e particularmente aos nossos 
jovens da Comissão de Apoio que foram incansáveis, mas fizeram com que eu e o Domingos tivéssemos 
aqui dois dias muito descontraídos porque tomaram conta de toda a logística, da recepção, da passagem 
dos microfones; etc. Este grupo também dá uma imagem da Faculdade pois que são todos estudantes 
daqui da Faculdade de Letras, quer de licenciatura, de mestrado ou de doutoramento, sendo, por outro 
lado, fulcral o envolvimento  de uma Escola neste tipo de eventos.

 Agradeço também o apoio dado pela Faculdade de Letras  particularmente através do seu Gabinete 
de Eventos, Comunicação e Imagem. 

E, finalmente umas palavras especiais de gratidão ao Professor Ramón Fábregas e ao Dr. Manuel 
João Abrunhosa, pela  paciência, e também pela  disponibilidade com que acederam a vir para algo que já 
sabiam um pouco o que era; mas vir para o Porto numa época de chuva, com tanto que fazer (nós todos 
temos muito que fazer...), merece da nossa parte um reconhecimento particular. 

 Portanto, este encontro foi feito acima de tudo com a boa vontade  de todos nós . Que essa boa 
vontade vos tenha sido útil e também venha a ser frutuosa a quem leia os nossos trabalhos e neles se 
inspire um pouco para os continuar porque todos nós queremos deixar algo  para o posteridade, não 
passar por aqui sem deixar nada. Afinal todos os arqueólogos têm um pouco essa missão.

Gratulo-me com a participação activa nos debates e informo que este encontro vai ter actas em 
papel. Vamos esforçar-nos por conseguir meios para tal. Simplesmente como ainda não estudamos o 
formato da publicação, não podemos desde já comunicar as normas, etc. Mas dentro de duas semanas, 
mais ou menos, daremos as indicações necessárias porque nem que fosse só pelos debates valia a pena 
publicar. Infelizmente, e como acabaram de ver, tivemos este problema em que o microfone avariou e, 
embora tenham tentado pô-lo operacional de imediato, creio que algumas intervenções podem ter-se 
perdido ou ficado incompletas. Pedimos desde já as nossas desculpas aos intervenientes que poderão ver 
o seu uso da palavra incompleto

Em nome do Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, da Faculdade 
de Letras do Porto e do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta, que tem aqui na Mesa o seu 
presidente,  o Professor Domingos Cruz, dou por encerrada esta mesa-redonda. 
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Enquadramento e opções de estudo e conservação de sítios arqueológicos com arte 
rupestre no território abrangido pela barragem do Alqueva

Guidelines and options in the study and conservation rock art archaeological sites within the 
territory covered by the Alqueva dam

António Carlos Silva
Director de Serviços de Bens Culturais da DRC-Alentejo

acs.mtpedras@gmail.com

As opções de estudo e salvaguarda da “arte rupestre” nos sectores de vale do Guadiana abrangidos 
pela Barragem do Alqueva estiveram, naturalmente, sujeitas a rígidas condicionantes decorrentes, em 
certa medida mas não só, do seu “tardio” reconhecimento. Por esse motivo, o prévio esclarecimento 
das circunstâncias que enquadraram todo o processo é quase obrigatório, sobretudo se tivermos em 
conta as semelhanças e as diferenças entre dois casos excepcionais que, cada um à sua maneira, tiveram 
um impacto mediático inusitado na Arqueologia portuguesa na transição do Século: o Côa e o Alqueva. 
Ainda que, no contexto em causa e pelas razões que exporemos, a opção “salvamento pelo registo” 
(explorando todas as metodologias conhecidas) e a consequente divulgação, tenham acabado por ser 
a única resposta viável à “salvaguarda” da arte rupestre do Vale do Guadiana, convém recordar que, no 
âmbito do Projecto Arqueológico do Alqueva, foram ensaiadas diversas operações de “selagem” de outros 
tipos de vestígios arqueológicos. O conhecimento e discussão destes casos concretos, pode ser útil para 
futuras necessidades de salvaguarda, para além do tradicional e comum registo documental.

Preservação in situ de Maciços Rochosos com Arte Rupestre. Estudos preliminares para a 
elaboração de um projecto

Preservation in situ of Rock Art Massifs.Preliminary studies for the definition of a project

Sofia Soares de Figueiredo1, Cristiana Nunes2, Lourenço Rosa3, Joaquim Garcia4

1 Coordenadora do Estudo de Arte Rupestre do ACE-Baixo Sabor - sofia.csf@gmail.com; 2 Técnica de Conservação e Restauro; 3 Técnico de 

Conservação e Restauro do ACE-Baixo Sabor; 4 Técnico de Conservação e Restauro da Arqueohoje, Lda - joaquimpereiragarcia@gmail.com

A preservação in situ de maciços rochosos com arte rupestre corresponde a uma acção de 
conservação cuja importância se tem incrementado em virtude do decurso de grandes obras públicas 
nacionais. A construção de barragens tem sido o principal motivo da necessidade de implementar acções 
de preservação in situ pela grande abrangência de área que as albufeiras afectam.

A carência de estudos de eficácia e nocividade de métodos de preservação de afloramentos 
rochosos com arte rupestre com afectação por submersão torna premente o confronto entre as ciências 
da Arqueologia e da Conservação. 

O presente documento procura, através da confrontação de anteriores projectos e acções de 
preservação in situ, apresentar uma abordagem metodológica que inclui os principais factores a ter em conta 
na elaboração de um projecto desta natureza. Os parâmetros apresentados resultam mais especificamente 
da análise dos maciços rochosos com arte rupestre do Vale do Sabor que serão futuramente submersos 
pelas albufeiras da barragem do Baixo Sabor.
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Programa de conservação e gestão da Gruta do Escoural, Montemor-o-Novo
Escoural Cave (Montemor-o-Novo ) — Conservation and management program

 
António Carlos Silva

Director de Serviços de Bens Culturais da DRC-Alentejo
acs.mtpedras@gmail.com

Desde a sua ocasional descoberta, há quase meio século, que a Gruta do Escoural, pesem embora 
as crescentes novidades no domínio da arte rupestre paleolítica no ocidente peninsular, tem um papel 
especial no contexto da Arqueologia portuguesa. Trata-se, por enquanto, da única cavidade com vestígios 
rupestres atribuídos à mais antiga fase artística da Humanidade. Entre os anos 60 e 90 do século passado, 
o interesse dos arqueólogos incidiu em especial no domínio específico do conhecimento científico, 
quer através da caracterização dos diferentes períodos de ocupação humana quer na identificação e 
classificação cronológica das suas manifestações rupestres, gravadas ou pintadas. Já neste século, e 
considerando o inegável interesse turístico-cultural desta cavidade, a atenção dos arqueólogos passaria 
a centrar-se, preferencialmente, nas questões da conservação e da valorização. A um primeiro período de 
monitorização e análise das condições ambientais, seguiu-se a concretização de um conjunto de medidas 
de salvaguarda, a que se seguirá a elaboração de um “plano de gestão” para este sítio arqueológico, plano 
que consiga conjugar as necessidades da preservação com o interesse e a curiosidade do público.

Puesta en valor de los monumentos megalíticos en la Meseta Norte: pasado, presente y 
propuestas de futuro

 Heritage enhancement of megalithic monuments in the Northern Meseta: past, present and proposals for 
the future

Manuel Rojo Guerra1, Cristina Tejedor2, Germán Delibes3, Jesús del Val Recio4 e Ángel Palomino5

1 Profesor Titular de Universidad de Valladolid; 2 Becaria Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León - Universidad 
de Valladolid; 3 Catedrático de Prehistoria en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid; 4 Sección de Investigación y Fomento 

del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales; 5 Aratikos Arqueólogos

En 1993, bajo el auspicio de la Junta de Castilla y León, se publica la primera Guía para la visita 
de un conjunto megalítico en la Meseta Norte: los dólmenes de la Lora Burgalesa. Este hecho supone un 
hito puesto que el objetivo fue dar a conocer al gran público un conjunto de dólmenes que previamente 
habían sido excavados, siendo el primer proyecto de puesta en valor de este tipo de monumentos en 
el que colaboraron la administración y los investigadores responsables de su estudio. Esta labor de 
restauración y difusión se completó un par de años después con la realización, también bajo el patrocinio 
de la administración autonómica, del Aula Arqueológica de Sedano.

Desde entonces, bien es cierto que sin ningún criterio integrador, se han llevado a cabo algunos 
proyectos interesantes en el valle de Vidriales en Zamora y en el valle de Ambrona en Soria, junto a 
actuaciones aisladas y no siempre afortunadas en diferentes monumentos de Palencia, Burgos y Ávila.

Todas estas actividades forman el pasado de la puesta en valor de monumentos megalíticos en 
la Meseta Norte, en las que destaca su carácter aislado y la carencia de un proyecto unitario y de un 
sentido integrador. En la actualidad, asistimos a un estancamiento en las intervenciones y a un proceso de 
reflexión, que debería desembocar en una toma de conciencia general y en el desarrollo de un planteamiento 
moderno y realista sobre el interés y las posibilidades que, para la dinamización sociocultural, detenta este 
tipo de recurso arqueológico-cultural.

Por último el trabajo presenta algunas propuestas de futuro acordes con el mundo digitalizado, 
global e interrelacionado, en el que se contempla la creación de la macroregión Castilla y León, Galicia y 
Norte de Portugal como una oportunidad para el desarrollo.

mailto:acs.mtpedras@gmail.com
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Aplicación de microdifracción de RX al estudio de la pintura rupestre esquemática de Las 
Batuecas (Salamanca, España)

Applying RX microdiffraction to the study of the schematic rock art of the Batuecas 
archaeological site (Salamanca, Spain)

Milagros Bartolomé1, Gaspar Alonso Gavilán1, Júlian Bécares2, H. Herrero Fernández1 y M. Sánchez del Río3

1 Dpto. de Geología. Universidad de Salamanca: gavilan@usal.es ; 2 Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. 
Universidad de Salamanca: jbecares@usal.es ; 3 European Synchrotron Radiation Facility. Centro de Grenoble (Francia)

En Las Batuecas (provincia de Salamanca) existe uno de los conjuntos de la Pintura Rupestre 
Esquemática más relevantes de la Península Ibérica, atribuible a un periodo que comprende etapas 
evolucionadas del Neolítico y el Calcolítico con una cronología, que abarca del 4.000 al 2.000 a. C.

La temática de las pinturas, a parte de gran cantidad de barras y puntos, se compone de 
representaciones de antropomorfos, zoomorfos, ramiformes, etc., reducidos a esquemas muy simples 
que en la mayoría de los casos están pintados en un solo color, generalmente el rojo.

Estas pinturas, realizadas sobre un soporte rocoso constituido fundamentalmente por cuarcitas 
blancas entre bancos limolíticos y lutíticos gris oscuro, se hallan protegidas, parcialmente, de los agentes 
atmosféricos al ubicarse en pequeños abrigos y covachas.

En los últimos años, de cara a su protección y conservación, se ha procedido al estudio tanto de la 
roca soporte como de los pigmentos utilizados, para analizar su interacción y así poder tomar las medidas 
oportunas que eviten, en lo posible, su deterioro. El trabajo, auspiciado por la Junta de Castilla y León, está 
siendo llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Salamanca (prehistoriadores y geólogos) 
y por una becaria de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla León y Edificaciones Cabero, S. 
L. así como la participación de investigadoras del Laboratorio de Simancas, Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León.

El objetivo de la presente ponencia es dar a conocer los resultados concernientes a la naturaleza 
y procedencia de los pigmentos empleados en su ejecución a partir de los análisis sedimentológicos, 
petrográficos, y difracción y microdifracción de RX.

Por medio del microscopio petrográfico los pigmentos rojos se identifican como óxidos de hierro 
similares a los de las muestras geológicas recogidas en el área de estudio. La información obtenida no 
fue relevante respecto al origen, composición e interacción con la roca soporte que se obtiene respecto 
a su composición y origen, así como su interacción con la roca soporte. Igual suerte se obtuvo al realizar 
la difracción de rayos X convencional aunque permitió definir la composición cualitativa de los elementos 
constituyentes y la identificación de algunas fases minerales dejando en duda la presencia de otras.

El estudio al microscopio electrónico de barrido puso de manifiesto la existencia y la distribución 
cuantitativa de los elementos constituyentes y preciso el tipo de limites entre la roca soporte y la pintura 
aunque no fue posible determinar las asociaciones de fases minerales identificativa de las roca soporte y 
de los pigmentos que pudiera permitir la correlación biunívoca entre ellos. Por ello se planteó realizar los 
análisis de microdifracción de rayos X, en el centro de Grenoble (Francia) European Synchrotron Radiation 
Facility. 

La identificación en los pigmentos de Pintura Rupestre Esquemática de Las Batuecas de varias fases 
minerales: (cuarzo) con illita/moscovita dio una primera aproximación para determinar la fase mineral de 
los óxidos de hierro, llegando a identificarse hematíes y goethita, FeO(OH) Fe3+, junto con lepidocrocita, 
FeO(OH) Fe2+, ferrihydrita, Fe2O3xO.5H2O, y wustita FeO.

La asociación presente en los pigmentos cotejada con los resultados obtenidos a partir de los 
análisis realizados en las muestras geológicas (lutitas rojizas procedentes de la alteración actual de las 
pizarras) fue muy similar por no decir igual. Este hecho permite concluir que las limolitas rojizas presentes 
en los depósitos de Las Batuecas fueron la base principal en la composición de los pigmentos utilizados 
en la ejecución de la Pintura Rupestre Esquemática del conjunto pictórico postpaleolítico de Las Batuecas.

mailto:gavilan%40usal.es?subject=
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“Quantificar o presente para prever o passado” no Vale do Côa: condicionantes 
geológicas e ambientais na formação e conservação dos suportes da arte rupestre

“Quantify the present to predict the past” in the Côa Valley: geological and environmental 
conditions in the formation and conservation of rock art panels

 Thierry Aubry1, Luís Luís2 e Luca Dimuccio3

1 Parque Arqueológico e Museu do Côa, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, Ministério da 
Cultura de Portugal, Rua do Museu, 5150-610 Vila Nova de Foz Côa, Portugal: taubry@sapo.pt ; 2 Centro de Estudos em Geografia 
e Ordenamento do Território (CEGOT), Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Praça da 
Porta Férrea, 3004-530, Coimbra, Portugal: lsimoesl@hotmail.com ; 3 Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, Universidade de Coimbra, Largo Marquês de Pombal, 3000-272 Coimbra, Portugal: luca@ci.uc.pt

Procurando reconstituir totalidades sociais, a Pré-história tem acesso apenas à ínfima parte das 
materialidades passadas que perdurou até ao presente. Para podermos inferir a partir destes vestígios, 
teremos forçosamente de conhecer os processos que conduziram à formação do registo arqueológico, à 
sua evolução e conservação.

Nesta comunicação apresenta-se o Modelo de Formação e Preservação dos Painéis do Vale do Côa. 
Trata-se de uma ferramenta que visa reconstituir os factores geológicos que presidiram à formação das 
superfícies rochosas do Vale do Côa, utilizadas como suporte para a sua arte rupestre, bem como avaliar 
os factores ambientais que possibilitaram a conservação destes registos até à actualidade.

Este modelo permitir-nos-á iniciar uma melhor explicação da distribuição actual da arte do Côa, 
com base em dados geológicos e ambientais, bem como projectar este conhecimento para áreas não 
prospectadas intensivamente. Ele revela-se assim uma valiosa ferramenta, não apenas para a investigação 
arqueológica, mas também para gestão do património artístico rupestre da Zona Especial de Protecção 
do Vale do Côa.

Preservação dos monumentos megalíticos da serra da Aboboreira, Baião (Porto, Portugal)
 The preservation of the Serra da Aboboreira Megalithic Monuments - Baião (Porto-Portugal)

 Carla Stockler1 e José António Pereira2

1 Técnica superior da Câmara Municipal de Baião. Responsável pelo Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira. museu@

cm-baiao.pt; 2 Novarqueologia, Ld.ª - japereira@novarqueologia.pt

Desde o início do Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, em 1978, que os seus responsáveis 
e investigadores foram desenvolvendo acções pontuais de protecção e conservação à medida que os 
monumentos com tumulus iam sendo alvo de intervenção arqueológica. Nos anos 80 desenvolveram-se 
alguns projetos de protecção, recuperação e valorização do conjunto megalítico, que foram tendo, menor 
ou maior aplicabilidade prática, de acordo com a aprovação e atribuição de dotação orçamental por parte 
da tutela, tendo tido sempre o apoio da Câmara Municipal de Baião.

Em 1996, um dos autores desta apresentação chegou a desenvolver a sua tese de mestrado sobre 
os monumentos com tumulus da Serra da Aboboreira enquadrados na problemática da conservação, 
restauro e valorização das estações e sítios arqueológicos.

Em 2006, a Câmara Municipal de Baião viu aprovado, pelo ministério da agricultura (Medida AGRIS), o 
projeto de valorização de seis dos monumentos megalíticos da Serra da Aboboreira, que foi implementado 
pela empresa NOVARQUEOLOGIA.
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Un proyecto complejo: el dolmen de Dombate
A complex project: the dolmen of Dombate

Fernando Carrera Ramírez

Professor na Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, especialidade de Conservación 
de materiales arqueológicos - fcarreraramirez@gmail.com

El dolmen de Dombate fue excavado por Jose María Bello entre los años 1987 a 1989. Dada la 
extraordinaria relevancia de los hallazgos producidos, desde un primer momento se entendió que era 
merecedor de ser exhibido al público, por lo que enseguida se encargó la redacción de un Plan Director. 
Este documento (redactado por Jose María Bello, Fernando Cebrián y Fernando Carrera) habría de organizar 
las acciones a desenvolver para el logro de ese objetivo divulgador. Desde 1993 hasta 2011, momento 
en el que el yacimiento fue parcialmente abierto a la visita pública, se ha producido una acumulación de 
avatares y dificultades que justifican esa tardanza en la ejecución de unas obras socialmente reclamadas. 
Con todo, debemos felicitarnos de porque finalmente se ha producido dicha apertura y que el monumento 
es de nuevo visitable. 

Los rasgos más significativos de la intervención es la erección de una cubierta de protección que 
permite la exhibición del monumento en su totalidad. Eso favorece la presentación al público de los 
elementos arqueológicos que precisamente configuran sus rasgos más singulares: la coraza, el túmulo 
secundario, el área de entrada, etc. Asimismo, se ha elaborado un proyecto en el que la preservación de 
la pintura megalítica constituía un requerimiento ineludible. Para respetar ese objetivo se han realizado 
estudios de enorme complejidad cuyas conclusiones han servido para orientar las características climáticas 
del nuevo edificio.

Paradigmas da continuidade: a Anta da Arquinha da Moura (Tondela, Viseu)
Paradigms of the continuity in the heritage usufruct: the case study of Arquinha Anta da Moura 

(Tondela, Viseu)

Pedro Sobral de Carvalho
Arqueólogo da Arqueohoje, Ld.ª - pedrosobraldecarvalho@gmail.com

Esta apresentação tem como tema central os resultados obtidos com a intervenção arqueológica 
feita em 2007 pela Arqueohoje na área fronteira ao corredor da Anta da Arquinha da Moura. 

Este dólmen, localizado no concelho de Tondela, assume particular relevo no contexto do megalitismo 
do Centro de Portugal, não só pelo magnífico espólio exumado, como sobretudo pela gramática decorativa 
pintada nos esteios da câmara e pelo ineditismo das estruturas fronteiras ao corredor. Efectivamente, 
e pese embora a informação estar truncada pelas acções efectuadas entre 1991 e 1993, a intervenção 
arqueológica desenvolvida na área fronteira ao corredor revelou um inédito sistema de acesso ao 
monumento.

Pretende-se ainda fazer uma abordagem às opções de restauro e valorização, que permitiram que 
hoje se visite o monumento e se obtenha uma imagem muito próxima do que seria este sepulcro no 
momento inicial de ocupação. Deste modo, o visitante pode articular a informação obtida no Museu Terra 
de Besteiros e interagir com o monumento. Este vive assim uma nova etapa, um ciclo diferente, é certo, 
mas fundamental para a consciencialização da sociedade contemporânea de que as questões da morte 
e da perpetuação dos valores de uma sociedade são parte integrante de todos nós, sejamos sapiens do 
neolítico ou do séc. XXI. 
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Programas gráficos en megalitos ibéricos: documentación como conservación
Graphic art programs en Iberian megaliths: documentation as preservation

Primitiva Bueno Ramírez e Rodrigo de Balbín Behrmann
Professores catedráticos da Universidad de Alcalá de Henares-Espanha

mimibueno@movistar.es ; babubera@movistar.es

La preocupación por la conservación del patrimonio es evidente en los últimos años en Europa y 
ha producido reuniones y publicaciones de diverso carácter. Por el contrario, la conservación del arte 
rupestre ha tenido circuitos muy específicos y ligados al arte paleolítico que sólo en los últimos años se 
está extendiendo al conjunto del arte postglaciar.

La especial situación del arte megalítico al interior de construcciones pétreas de gran valor 
patrimonial por sí mismas, y lo relativamente escaso de estudios pormenorizados específicos, plantea 
una serie de retos, preguntas y perspectivas de futuro, algunas de las cuales pretendemos avanzar en 
esta ponencia. Sin información arqueológica, no hay valor histórico documentado, ni sabemos qué o 
cómo debemos preservar. Por tanto, partimos de la base de la necesidad perentoria de programas de 
investigación pluridisciplinares que afronten el amplio espectro de cuestiones que hoy presenta el estudio 
de los megalitos en Europa. Entre ellas, la documentación de un bien muy sensible como los grabados, 
pinturas y esculturas que se detectan en las sepulturas.

Enfocamos la cuestión desde la experiencia de más de veinte años de trabajos de campo en 
megalitos ibéricos y franceses. Proponemos tres niveles de protocolos a cumplir que incluirían: el previo 
con los objetivos y preguntas de un plan de investigación, un protocolo de actuación y un protocolo de 
futuro. Tanto en el protocolo de actuación como en el protocolo de futuro, es fundamental el papel de los 
profesionales de la conservación-restauración.

Esa organización ha de contar con otros parámetros a los que no podemos ser ajenos. El que más 
influye en las posibilidades de un proyecto multidisciplinar, la relación que la administración establece con 
los equipos de investigación y las acreditaciones que les exige, lo que se encuentra en directa relación con 
la situación de cada uno de los países. En nuestro caso este aspecto se ve complicado con la dificultad de 
integrarnos en circuitos internacionales, cuya gestión ha de ser impulsada desde niveles más altos de la 
administración, esencialmente los estatales.

En fin, trataremos de ofrecer un marco de reflexión acerca de las posibilidades fácticas del trabajo 
de campo a partir de protocolos rigurosos, y su proyección real en los protocolos de conservación-
restauración que con determinados criterios de calidad, se aplican en el patrimonio megalítico europeo.

Estudio, preservación y gestión de abrigos con pinturas rupestres en la Región de Murcia 
en el contexto del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica

Miguel San Nicolás del Toro
Pré-historiador especializado em arte rupestre pós-paleolítica, tanto no campo da investigacão como no da gestão. Dirige 

o Centro de Estudios de Prehistoria y Arte Rupestre de la Región de Murcia

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica (ARAMPI) en 1989 supuso un hito sumamente importante para las regiones de Cataluña, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía y Murcia. La gestión del arte rupestre en Murcia aborda 
la documentación, el estudio y la conservación de más de un centenar de sitios, tarea que tienen 
encomendadas la Dirección General de Bienes Culturales, los ayuntamientos afectados y la universidad, en 
un esfuerzo común de resultados satisfactorios. 

En la ponencia se hace una puesta al día del estado de la cuestión del arte rupestre en Murcia dentro 
del contexto mediterráneo, utilizado como punto de partida para la comprensión de la gestión de ARAMPI, 
en un momento en el que hay que gestionar el patrimonio en plena de crisis económica. Al mismo tiempo, 
España contará con una Oficina de Categoría 2 de la UNESCO dedicada al arte rupestre.
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Objectivos e paradigmas da relação do estudo com os discursos da conservação e 
musealização de monumentos funerários

Goals and paradigms between the study and the discourses of conservation and musealization of 
funerary monuments

Domingos J. Cruz 
Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta
domingos.cruz@fl.uc.pt

O autor exporá a sua própria experiência, desenvolvida nos finais dos anos 80/ inícios dos anos 90, 
de escavação de monumentos megalíticos (datáveis do Neolítico final), na perspectiva da investigação, 
da consolidação e restauro, e da sua fruição no nosso tempo. Tais trabalhos desenvolveram-se no âmbito 
do projecto então promovido pelo Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro do Instituto Português 
do Património Cultural (IPPC), designado "Valorização do Património Megalítico". Estes trabalhos incidiram 
sobretudo em: i) monumentos muito alterados, relativamente aos edifícios originais, ou seja, reduzidos 
a uma ruína; b) intervenções solicitadas pelas entidades locais, admitindo-se que questões relacionadas 
com a gestão e manutenção dos "edifícios" estivessem asseguradas; iii) estruturas arqueológicas sobre as 
quais já haviam actuado outros investigadores, pressupondo-se que a componente estritamente científica 
estaria suficientemente salvaguardada, ainda que, como é sabido, a Arqueologia que se faz tem o seu 
próprio tempo (objectivos dos trabalhos, metodologias aplicadas, etc.). Apesar do estado de conservação 
em que se encontravam estes túmulos neolíticos, constituíam estruturas monumentais, muitas vezes 
classificadas como monumentos nacionais, imóveis de interesse público ou imóveis de interesse concelhio, 
classificações que, por vezes, remontavam aos princípios e meados do século XX. Nesta perspectiva, 
os trabalhos de consolidação, valorização e divulgação que o autor então realizou incidiram sobretudo 
nos esqueletos pétreos (dólmenes) e áreas envolventes; as intervenções centraram-se nos dólmenes 
propriamente ditos, reconstituição rigorosa e consolidação das estruturas identificadas, seguidas da sua 
valorização para um público de hoje. Excepcionalmente realizou trabalhos em monumentos mais completos 
— mais por insistência de terceiros do que por motivação pessoal —, insuficientemente estudados em 
termos científicos e com valores intrínsecos que urgia preservar. Neste caso, as soluções adoptadas 
foram diversas daquelas. Por outro lado, independentemente das soluções adoptadas, pressupunha-se a 
publicitação dos resultados estritamente científicos, prática entendida como fundamental, complementando 
e explicitando o resultado observável. A divulgação dos resultados estritamente arqueológicos, para 
além de uma questão ética, visava sobretudo um público mais especializado, a quem interessa não tanto 
o aspecto que o monumento apresenta hoje depois dos trabalhos de restauro, mas as observações e 
interpretações que decorreram do trabalho arqueológico; de facto, as ruínas arqueológicas constituem 
o seu objecto de estudo. Um monumento megalítico é de facto uma construção muito complexa, seja 
na perspectiva do seu planeamento e construção, seja na sua utilização pericontemporânea, posterior, 
mas em tempos pré-históricos (reutilizações), e, mesmo, no nosso tempo. Aqui, as questões que se 
colocam ao arqueólogo e outros investigadores e técnicos que participam neste processo não são muito 
diferentes daquelas que com que lidam os arqueólogos que intervêm em sítios cuja utilização é mais 
continuada. Neste sentido, será hoje possível admitir múltiplas soluções, de acordo com o estado de 
conservação do edifício, valores a preservar, contexto da intervenção, etc. Para além destes trabalhos, o 
autor realizou igualmente intervenções em monumentos tumulares, de diferentes épocas, no âmbito dos 
projectos de investigação que dirigiu, sobretudo na Beira Alta. Neste contexto, de investigação primária, 
as soluções são igualmente diversas. Pretende-se com esta comunicação reflectir sobre as múltiplas 
dimensões destes trabalhos, que passam pela investigação estrita, soluções técnicas mais adequadas para 
o restauro e consolidação, como também a valorização (igualmente com diferentes discursos), que passa 
pela musealização e gestão destes espaços. Importa também pensar sobre os limites destas intervenções: 
simples consolidação e apresentação pública como ruína (já por si monumental), interpretação mais ampla 
e recreação, reinterpretação no tempo de hoje com a incorporação de novas construções, etc.
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(Serra do Montemuro, concelho de Cinfães)

Domingos J. Cruz1

André T. Santos2

1 Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta.
domingos.cruz@fl.uc.pt ; 2 Parque Arqueológico e Museu do Côa. a.t.santos@sapo.pt

O Dólmen 1 do Lameiro dos Pastores situa-se na serra do Montemuro, sector ocidental, em área 
administrativa do concelho de Cinfães. Localiza-se no sítio da "Fraga da Venda", um colo (periferia oeste 
do colo), em plano levemente inclinado para NE. O monumento integra grupo tumular com outros dois 
dólmenes, de grandes dimensões, bem como dois tumuli baixos, possíveis "cairns", com vestígios de terem 
contido pequenas câmaras cistóides, e uma construção de carácter tumular (9 m de diâmetro e possível 
círculo lítico periférico), mas que poderá ter servido de base de sustentação de um menir, que se encontra 
nas suas imediações, enterrado. De facto, o Dólmen 1 do Lameiro dos Pastores foi construído em posição 
dominante na passagem natural que estabelece a ligação entre o Chão do Brinco (uma extensa área húmida) 
e o Lameiro dos Pastores. De todas as construções tumulares aqui existentes é a mais monumental.

Trata-se de um dólmen de corredor, profundamente remexido; da câmara observa-se a laje de 
cabeceira (fragmentada) e quatro outros esteios (alguns igualmente fragmentados); o corredor mostra 
presentemente  três esteios no lado sul e dois no lado norte. Este dólmen seria envolvido por um tumulus 
de planta subcircular, com 25 m (N-S) e 23 m (E-O) e cerca de 1,5 m de altura. Os trabalhos recentes 
aqui realizados (identificação, descrição, levantamento da planta do dólmen, levantamento topográfico do 
tumulus, registo dos vestígios de pinturas existentes num dos esteios da câmara) integram-se no projecto 
de investigação: "A serra do Montemuro: ocupação humana e evolução paleoambiental durante o período 
Holocénico". O monumento é referenciado, com dois outros tumuli deste grupo, no Roteiro Arqueológico 
de Cinfães (1999).

As superfícies internas dos esteios da câmara apresentam-se muito degradadas. Num dos esteios 
(o primeiro da câmara, no lado S) observaram-se vestígios de pinturas, em risco de perda por efeito da 
humidade, estalamentos, escorrências e incêndios. Na perspectiva da preservação através do seu registo, 
fez-se o levantamento destas pinturas, por decalque directo e registo fotográfico. Do esteio original resta 
a parte inferior (c. de 1 m de altura e 1,70 m de largura); apresenta-se muito inclinado no sentido do  centro 
da câmara. Os motivos pintados, a vermelho alaranjado, reduzem-se a sucessivas linhas onduladas (pelo 
menos oito), dispostas verticalmente; no lado direito parecem definir-se outros motivos, nomeadamente 
uma sequência de triângulos preenchidos, bordejando o rebordo do esteio.

Apresentam-se no póster estes resultados, obtidos sem trabalhos de escavação, e discutem-se  
estas representações do megalitismo antigo no contexto da serra do Montemuro e da Beira Alta.

Justificação para um cadastro de monumentos e sítios arqueológicos no concelho da Maia

André Tomé Ribeiro e Luís Filipe Loureiro
Arqueólogos da Câmara Municipal da Maia, garqueologia@cm-maia.pt

É nosso objectivo nesta apresentação abordar aspectos relacionados com a implementação de um 
processo de gestão do património arqueológico no concelho da Maia iniciado em 2004 com a elaboração 
da Carta Arqueológica Municipal. Os resultados obtidos na Carta Arqueológica e a sua inclusão no processo 
de revisão do Plano Director Municipal implicaram a aplicação de diversas medidas de minimização de 
impactos no subsolo, a execução de pareceres internos no âmbito de unidades especiais de gestão 
urbanística e a criação de um espaço de depósito do espólio e dos dados das diversas intervenções 
efectuadas no concelho com vista à sua eficaz gestão. Volvidos sete anos, este processo continua em 
construção e com dificuldades crescentes. O caso de estudo apresentado será o do sítio arqueológico da 
Forca, recinto de fossos do III milénio.

mailto:a.t.santos@sapo.pt


COMUNICAÇÕES APRESENTADAS NA MESA-REDONDA 261

Dólmen 1 de Chão do Brinco (serra do Montemuro, concelho de Cinfães). Pinturas e 
gravuras em três esteios da câmara megalítica

A. T. Santos1

Domingos J. Cruz2

1 Parque Arqueológico e Museu do Côa. a.t.santos@sapo.pt ; 2  Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta.domingos.cruz@fl.uc.pt

O Dólmen 1 de Chão do Brinco situa-se na parte ocidental da serra do Montemuro, em área do 
concelho de Cinfães. O monumento integra um grupo de quatro construções tumulares, três das quais 
com dólmenes; o quarto, um tumulus baixo (c. 0,50 m de altura) será um “cairn”, localizando-se no 
rebordo de um lameiro. Foram identificados nesta área da serra do Montemuro outros monumentos, de 
diferentes tipos construtivos e cronologias.

O Dólmen 1 de Chão do Brinco é, dos quatro que formam o grupo tumular, o mais monumental, 
pelas dimensões, mas sobretudo porque se implanta em esporão sobranceiro a um vasto lameiro. Este 
dólmen, como também o monumento 2 — que se localiza a cerca de 80 m para oeste —, foi escavado e 
consolidado por E. J. Lopes da Silva. Os resultados destes trabalhos permanecem inéditos, sendo incerta 
a sua publicação em tempo próximo. Só nesta circunstância procedemos ao levantamento das pinturas 
e gravuras dos esteios remanescentes da câmara megalítica, numa perspectiva, aliás, da conservação 
através do registo. Este trabalho desenvolveu-se no âmbito do projecto de investigação: “A serra do 
Montemuro: ocupação humana e evolução paleoambiental durante o período Holocénico”.

O dólmen 1 de Chão do Brinco é envolvido por um tumulus de planta subcircular, medindo aprox. 25 
m (E-O) e 23 m (N-S) e cerca de 1,30 m de altura; o tumulus é coberto por lajes e blocos de granito; jazem 
sobre o tumulus quatro fragmentos de esteios, bem como um fragmento de pilar e a laje de cobertura, de 
contorno sub-rectangular. O dólmen é constituído por uma câmara de planta poligonal alongada (comp. — 
3,70 m; larg. — 3,30 m; alt. do esteio de cabeceira — 2,85 m; esp. — 0,30 m), provavelmente constituída 
originalmente por nove esteios, de que se conservaram apenas três (laje de cabeceira e os esteios que a 
ladeiam); o corredor é constituído por esteios estreitos e altos, de que se conservaram três no lado sul, 
e quatro no lado norte, bem como um pilar, que separa a câmara do corredor de acesso; a entrada do 
corredor é obstruída por lajes pouco espessas (“porta” do corredor); o átrio foi parcialmente escavado, 
observando-se algumas lajes fincadas e elementos pétreos que o definiriam; a estrutura de condenação 
não foi escavada, mas apresenta-se densa.

Observam-se gravuras e restos de pintura, a vermelho, nos três esteios da câmara: i) laje de 
cabeceira, fragmentada em duas partes mas reconstituída: gravuras bem marcadas, de traço largo, 
dispostas longitudinalmente, à base de meandriformes (o motivo dominante); no topo, a composição 
é mais complexa, parecendo aí identificar-se uma representação solar; destacam-se, igualmente, ao 
centro, dois pequenos antropomorfos, de diferente tipologia, e uma figura sub-rectangular, seccionada 
longitudinalmenrte (figura em “fi”), tutelando um dos pequenos antropomorfos (área centro-direita); a 
superfície do esteio é encimada por uma inscrição histórica, de carácter territorial: SINfÃS.1693; ii) esteio 
que ladeia pelo lado norte a laje cabeceira: meandrifornmes, gravados, ocupando grande parte da área 
centro-superior do esteio; iii) esteio adossado à laje de cabeceira pelo lado sul: vestígios de pinturas 
(meandriformes) na parte central da peça.

Com outros monumentos identificados recentemente na Beira Alta, nomeadamente na serra do 
Montemuro, discute-se o seu significado e integração no megalitismo antigo da região.

mailto:a.t.santos@sapo.pt
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A “Casa da Orca” localiza-se na freguesia de Cortiçô, concelho de Fornos de Algodres. Com a Orca 
da Matança  — igualmente alvo de trabalhos arqueológicos, consolidação e restauro, em 1988 — constitui 
um dos mais importantes monumentos megalíticos do concelho (restam de facto estes dois dólmenes) e 
do distrito da Guarda. Em termos científicos, a Orca foi escavada nos finais do século XIX por J. Leite de 
Vasconcellos. Outros autores se lhe referem, nomeadamente G. Leisner (1934) G. e V.  Leisner (1956) e E. 
Shee (1981), que sinalizam vestígios picturais em alguns esteios da câmara megalítica. O monumento foi 
entretanto classificado como Imóvel de Interesse Público.

A Orca de Cortiçô foi intervencionada, no sentido da sua recuperação e valorização, a pedido 
da Câmara Municipal de Fornos de Algodres. Os trabalhos foram integrados no projecto designado 
“Valorização do Património Megalítico”, promovido pelo Serviço Regional da Zona Centro do Instituto 
Português do Património Cultural (IPPC).

Trata-se de uma ruína, envolvida por densa vegetação arbustiva e, mesmo, arbórea. O monumento 
reduzia-se ao esqueleto pétreo interno (sem tumulus e com o contraforte parcialmente conservado), muito 
desmantelado por efeito de sucessivas violações, com alguns esteios derrubados, e poucos elementos 
ortostáticos do corredor; apesar deste estado de conservação, a laje de cobertura mantinha-se em 
posição, sustentada por alguns dos esteios que permanceram de pé. 

Os trabalhos de escavação arqueológica (1992) permitiram definir a planta da camponente dolménica 
do edifício tumular. Trata-se de dólmen de corredor, com câmara de nove esteios (3,90 m x 3,20 m x 3 m 
de altura), bem diferenciada daquele, quer em planta, quer em alçado. O corredor, com a extensão de 4,80 
m, era antecedido por um um átrio, de que restavam poucos vestígios. Durante os trabalhos foi recolhido 
algum espólio, lítico e cerâmico; três esteios revelaram restos de pinturas, por vezes já muito ténues; fez- 
-se, em campanha subsequente, o levantamento, por decalque directo, das pinturas de um dos esteios.

Os resultados destes trabalhos não foram entretanto publicados, embora conste dos arquivos 
da entidade gestora do património arqueológico nacional, circunstanciado relatório dos trabalhos de 
escavação e soluções adoptadas na consolidação, reconstituição e valorização. Por outro lado, o dólmen 
foi recentemente alvo de acto de vandalismo grave, de tal dimensão que não é seguro que este velho 
“edifício” possa ser estabilizado para o futuro (será necessária uma avaliação aturada), circunstância que 
nos conduz à divulgação pública dos resultados (incluindo o  levantamento das pinturas a vermelho de 
um dos esteios) e reflexão sobre a extensão (e limites), dos trabalhos de consolidação, reconstituição 
e valorização de monumentos megalíticos, nomeadamente daqueles que se apresentam sem tumulus,  
reduzidos à parte dolménica. 

mailto:a.t.santos@sapo.pt
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DÓLMEN 2 DE CHÃO REDONDO
(freg. de Talhadas, Sever do Vouga, Aveiro)

O Dólmen 2 de Chão Redondo é um monumento megalítico de contornos arquitectónicos clássicos, 
cuja estrutura interna, orientada a sudeste e imersa num montículo artificial, é composta por uma câmara 
bem diferenciada, em planta e alçado, do corredor de acesso. O comprimento total é de 4,50 m, utilizando- 
-se o granito como matéria-prima por excelência.

O corredor, diferenciado da câmara tanto em altura (c. de 0,70 m mais baixo) como em planta, 
é de curtas dimensões ostentando quatro esteios dispostos paralelamente em cada um dos lados, não 
sobrepostos mas simplesmente adossados, medindo 2,20 m de comprimento, 0,80 m de largura e cerca 
de 1,40 m de altura máxima. O espaço de circulação útil era feito, se atendermos a que o topo dos calços 
preservados estaria muito provavelmente coberto até à cota do piso de utilização, através de um corredor 
algo exíguo com cerca de 1,00 m de altura.

Estruturalmente, refira-se o posicionamento num plano quase horizontal da totalidade das bases 
dos monólitos que compõem a estrutura interna megalítica, sendo excepção a laje de cabeceira, fincada 
sensivelmente 0,42 m mais abaixo. Todos foram colocados em fossas previamente abertas no substrato 
de base e internamente “calçados” com pequenas pedras e lajes dispostas na vertical. 

Quanto ao sistema de cobertura, apenas se preservaram completas duas lajes do corredor, as quais 
jaziam deslocadas e tombadas no interior do sepulcro.

A intervenção arqueológica tida neste monumento evidenciou todo um conjunto de estruturas 
funcionais ou de carácter essencialmente simbólico que, pela sua importância, merecem algumas 
considerações.

Dentro das ditas estruturas funcionais, comuns à grande maioria deste género de monumentos, 
refira-se a presença de um possante e bem elaborado contraforte parcialmente coberto por terras 
compactas, uma estrutura pétrea intermédia de reforço do montículo cobrindo os sedimentos que 
parcialmente se sobrepõem ao contraforte, uma couraça pétrea de revestimento superficial adensando na 
periferia e fechando a colina artificial através de uma autêntica “coroa” de blocos e lajes de maior porte — 
fecho do tumulus — posicionada obliquamente sobre uma nova camada de terras compactas da mamoa 
e apoiando-se directamente no substrato rochoso de base. Para além destas, refira-se ainda a presença 
de outras estruturas — corredor intratumular, átrio e fecho do átrio — que adquirem a sua importância 
enquanto espaços marcadamente simbólicos.

Com efeito, e na zona fronteira do monumento, após a escavação e remoção da estrutura de 
condenação, constituída essencialmente pela deposição algo caótica de pequenas e médias pedras 
em granito e quartzo, soltas e misturadas com alguma terra, foi possível observar a presença de dois 
outros espaços, a descoberto e bem diferenciados, conotados com áreas rituais e de acesso ao interior 
do monumento — corredor intratumular e átrio —, encontrando-se separados entre si por três blocos 
graníticos colocados transversalmente em relação ao eixo longitudinal do monumento. Mais que funcional, 
esta segmentação relacionar-se-á com a demarcação simbólica destas duas áreas distintas, procurando- 
-se diferenciá-las de forma propositada. 

Refira-se que o contraforte não se limitava a contornar a construção dolménica – que nesse caso 
findaria junto aos primeiros esteios do corredor – mas prolongava-se e descaia gradualmente para além 
deste ao longo de três metros, propiciando assim a definição destes novos espaços de acesso cujo piso 
de circulação se apresentava a uma cota mais elevada relativamente à da estrutura interna megalítica.

Assim, desde o início do corredor ortostático desenvolvia-se para o exterior uma outra passagem 
a descoberto, alongada e relativamente estreita — corredor intratumular —, de planta tendencialmente 
sub-rectangular com c. de 3,40 m de comprimento e aproximadamente 1,20 m de largura máxima, 
caracterizando-se por possuir duas estruturas paralelas compostas por blocos e lajes de tamanho médio e 
grande, em granito, descaindo gradualmente de altura (0,60/0,20 m) até atingir o nível das terras originais 
do átrio; estes blocos e lajes encontravam-se parcialmente inclinadas para o exterior, contendo ao mesmo 
tempo o restante contraforte e acompanhando a sua curvatura.
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Nos limites mais exteriores desta nova passagem, foi possível identificar uma fiada de três blocos 
graníticos (0,30 m de largura), algo inclinada para o exterior e disposta transversalmente em relação ao 
eixo longitudinal do monumento. Sem qualquer função de ordem técnica, poderá relacionar-se com a 
intenção dos construtores em demarcarem um espaço mais sagrado e restrito.

Após a disposição destes diferentes elementos (estrutura dolménica, contraforte e corredor 
intratumular), ter-se-á procedido à construção do montículo artificial envolvente, cobrindo-os parcial ou 
totalmente. Contudo, e na área fronteira ao corredor intratumular, o revestimento e fecho pétreo da 
mamoa diminuía gradualmente e interrompia-se. 

Através deste plano arquitectural, os construtores do megálito obtiveram uma nova área de circulação 
(átrio), de configuração tendencialmente ovalada com cerca de 2,70 m de comprimento por 1,50 m de 
largura, cujo acesso, a nascente, era condicionado por uma estrutura frontal disposta horizontalmente 
em arco (c. de 0,90 m de largura) e interrompida lateralmente (c. de 0,90 m de largura) — fecho do átrio.

Foi precisamente nesta zona que se compulsou, num contexto deposicional preciso sob a estrutura 
de condenação, um dos dois machados em pedra polida recolhidos no decurso da presente intervenção. 
A sua localização não será casual mas antes reforça as interpretações destes espaços como áreas rituais 
de excelência.

Fig. 1 — Dólmen de Chão Redondo 2. Aspecto do monumento após a remoção da “estrutura de condenação” 
na área fronteira do monumento, evidenciando-se o “corredor intratumular” e seu limite, o “átrio“ e o 
anel de “fecho do átrio (2.ª fase). Destaca-se o aspecto final das sanjas 1 e 2 após as decapagens finais, 
dando-se destaque ao anel de “fecho do tumulus” – elementos pétreos representados tridimensionalmente 

e escurecidos.
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Em suma, o acesso ao interior do sepulcro, descentrado, a descoberto e com cerca de 5,20 m 
de comprimento, far-se-ia através de dois espaços demarcados por uma fiada de blocos dispostos 
transversalmente — átrio e corredor intratumular. Um acesso feito mediante a passagem por espaços bem 
definidos e materializados no terreno pela construção de pequenas estruturas facilmente transponíveis, 
mas inseridas num circuito simbólico/ritual preciso e que provavelmente nem todos percorreriam. 

Parece haver, nesse percurso, toda uma série de constrangimentos, uns de ordem física como a 
própria altura dos esteios do corredor que obrigariam a que quem entrasse se baixasse e o transpusesse 
numa posição algo incómoda e muito flectida, outros simbólicos como o “murete” que fecha o átrio 
pelo exterior e a “separação” entre átrio e corredor intratumular através da disposição transversal de 
uma fiada de blocos. O mesmo é extensivo à diferença de cotas no terreno a que foram posicionadas as 
bases da estrutura dolménica relativamente às ditas estruturas simbólicas. Na verdade, e com base nos 
restos preservados do piso de circulação do corredor intratumular, é possível afirmar-se que a entrada 
no corredor ortostático se fazia através de um plano inclinado, atingindo um desnível com c. de 0,30 m.

Um dos últimos momentos deste circuito estaria obrigatoriamente relacionado com o periódico 
arredar da porta de acesso ao interior da câmara. Esta – a avaliar por outros exemplos conhecidos – 
consistiria numa laje delgada disposta numa posição próxima da vertical; entretanto já desaparecida, 
estaria colocada a tapar a entrada do corredor ortostático, impedindo o acesso directo ao interior. Seria 
provavelmente este o último momento de todo um caminho que, reservado apenas a alguns elementos 
da(s) comunidade(s) construtora(s), culminaria na chegada à câmara funerária, repleta de uma complexa 
iconografia de cariz mágico-religioso. 

Do ponto de vista temporal, e tendo em conta o cariz marcadamente arcaizante dos escassos 
materiais exumados bem como o que se conhece do megalitismo do Noroeste peninsular e Beiras, poder- 
-se-á afirmar que o Dólmen 2 de Chão Redondo terá tido um curto período de utilização e uma única fase 
de ocupação ocorrida entre o último quartel do V milénio A.C. e os inícios da primeira metade do milénio 
seguinte.

Filipe João Carvalho dos Santos
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DÓLMEN DA CAPELA DOS MOUROS
(freg. de Talhadas, Sever do Vouga, Aveiro)

 Dólmen da Capela dos Mouros é tembém um monumento de tipo “clássico” constituído por câmara 
e corredor de acesso, na sua construção foi utilizado essencialmente o granito, tendo no entanto sido 
observado na escavação do tumulus a utilização de alguns blocos em quartzo leitoso, ainda que em 
pequenas quantidades.

Numa primeira análise pudemos constatar que as estruturas internas do monumento — câmara 
e corredor —, se encontravam bastante arruinadas, nenhum dos esteios se encontrava na sua posição 
original, como que toda a estrutura a dada altura tivesse cedido.

No interior da câmara encontrava-se tombada a laje de cobertura, esta deveria estar exactamente 
na mesma posição em que foi encontrada, tombada obliquamente ao centro e transversal ao eixo do 
corredor. De referir ainda a presença de outros fragmentos de esteios/tampas no seu interior. 

Não se encontravam presentes nenhum dos esteios que formavam parte da câmara no seu lado sul, 
do lado norte apenas dois ainda se mantinham, tendo um deles sido omitido, como atrás já foi referido, 
das primeiras plantas deste monumento.
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Quer os esteios que compunham a câmara megalítica quer aqueles que faziam parte do corredor, se 
encontravam deslocados das suas posições originais. Mesmo o esteio de cabeceira, que aparentemente se 
encontrava vertical, como teria sido na sua posição primitiva, viemos a verificar que também ele se tinha 
deslocado ligeiramente sobre o seu lado esquerdo, facto esse a que não deverá ser alheio a falta de todos 
os esteios no lado sul da câmara.

Assim, e à data do início dos trabalhos, apenas se encontravam presentes na câmara deste 
monumento o esteio de cabeceira e cinco outros esteios no seu lado Norte, nenhum destes ladeava o 
esteio de cabeceira.

A câmara deste monumento apresentava assim um comprimento total de 3,50 m por 2,00 m de 
largura. A altura desta rondaria, junto ao esteio de cabeceira, os 2,10 m.

Do corredor encontraram-se 5 dos esteios do lado Norte e 6 do lado Sul, trata-se de um corredor 
de médias dimensões, com um comprimento total de 3,90 m. Assimétrico, tem no seu início uma largura 
de 0,80 m atingindo à entrada da câmara a sua largura total, 1,50 m. A sua altura rondaria os 1,60 m.

Um aspecto importante deste monumento é o facto deste não ser diferenciado em alçado. Quer os 
esteios da câmara quer os esteios do corredor, com excepção daqueles que se encontravam fragmentados 
ao nível do topo, encontram-se praticamente à mesma cota. Verifica-se sim, mas aos níveis de base um 
desnível crescente desde a entrada do monumento até ao fundo da câmara megalítica. Esse desnível oscila 
entre os 40 a 60 cm da base dos esteios preservados do corredor para a base do esteio de cabeceira, 
profundamente enterrado no substrato de base.

Depreende-se facilmente que este monumento não teria, portanto, qualquer laje de cutelo uma vez 
que não existiria qualquer vão entre a saída do corredor e a entrada da câmara megalítica.

Acreditamos que o corredor pudesse ser constituído por sete esteios de cada lado, a câmara teria, 
muito provavelmente, 15 esteios, o esteio de cabeceira seria assim ladeado, em ambos os lados por sete 
monólitos. A configuração do monumento, quer em planta, quer em alçado aparece-nos bastanta atípica 
tendo em conta a panorâmica das arquitecturas megalíticas do território nacional, aparentando-o quase 
com as famosas áleas cobertas da região bretã.

A cobertura da câmara deste monumento, dadas as suas dimensões, era políptica. Muito 
provavelmente seria composta de três tampas, a maior assentaria no esteio de cabeceira e toda a restante 
cobertura se desenvolveria, com lajes de menores dimensões, até ao fim do corredor. O corredor teria 
igualmente uma cobertura formada por várias lajes, cujo número poderia variar, talvez entre 5 a 6, de 
acordo com as dimensões das mesmas.

Em resumo, a Anta da Capela dos Mouros é um monumento com câmara poligonal alongada (A), 
tendencialmente subtrapezoidal [comp.: 3,50 m, larg: c. 2,00 m, alt.: 2,10 m), com pelo menos 5 esteios 
preservados no lado norte, e corredor de médias dimensões (B) [comp.: 3,90 m, larg.: 0,80/1,50 m, alt.: c. 
1,60 m), talvez com sete esteios de cada lado, ligeiramente diferenciado em planta e com uma altura mais 
ou menos constante relativamente à câmara. O comprimento total é de 7,40 m.

O acesso ao interior do sepulcro, centrado, a descoberto e com cerca de 3,20 m de comprimento, 
far-se-ia através de dois espaços  - “Átrio” (D) (planta alongada tendencialmente ovalada com cerca 
de 2,60 m/0,90 m, demarcado à entrada por uma estrutura pétrea horizontal disposta em arco e com 
passagem parcialmente descentrada relativamente ao eixo longitudinal do monumento – “Fecho do Átrio” 
(E) e “Corredor Intratumular” (C).

Da escavação resultou o achado de espólio arcaico e em número muito reduzido (micrólitos, lâminas, 
machados e fragmentos cerâmicos), em tudo semelhante ao que foi exumado nas escavações do Dólmen 
de Chão Redondo 2.

Filipe João Carvalho dos Santos
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Fig. 2 — Dólmen da Capela dos Mouros.

Planta ao nível de base e respectivos alçados. Localização dos distintos espaços no monumento: A — câmara 
megalítica; B — corredor ortostático; C — corredor intratumular; D — átrio; E — fecho do átrio.
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DÓLMEN DE ANTELAS
(freg. de Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, Viseu)

O Dólmen de Antelas situa-se na freguesia de Pinheiro de Lafões, concelho de Oliveira de Frades, 
distrito de Viseu. É monumento nacional (Dec.-Lei nº 29/90, “Diário da República”, I série, de 17 de Julho 
de 1990). Foi alvo, em 1993, 1994 e 1995, de trabalhos de escavação arqueológica, consolidação e 
restauro, no âmbito de um projecto promovido pelo Instituto Português do Património Arqueológico e 
Arquitectónico, Câmara Municipal de Oliveira de Frades e Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra.

O dólmen é constituído por uma câmara megalítica, definida por oito esteios, de granito, com 
cerca de 2,5 m de altura, e um corredor ortostático, diferenciado da câmara, em altura e em planta, 
abrindo-se aproximadamente a nascente. Envolvendo a construção propriamente megalítica desenvolvia- 
-se um contraforte, construído com lajes de dimensões médias, ao qual se adossava uma mamoa de terra, 
superficialmente protegida por pedras.

Estas estruturas interrompiam-se a nascente, formando, por um lado, um passagem estreita, 
não coberta — corredor intratumular —, resultante do prolongamento do contraforte para esta área 
do monumento, e um espaço de circulação e acessso — átrio —, de planta ovalada, perifericamente 
delimitada por uma cintura de pedras.

Este último constituirá, certamente, o centro das cerimónias funerário-religiosas que decorreriam 
no exterior do dólmen propriamente dito. De facto, aqui se recolheram, in situ, objectos líticos — lâminas 
de sílex —, correspondendo a oferendas ou depósitos com sentido votivo.

A espectaculosidade destas construções, para além da monumentalidade criada pelo relevo artificial 
que envolve o dólmen e sua inserção no espaço geográfico — como é o caso de Antelas —, reside 
fundamentalmente nesta “fachada”, no cerimonial que lhe anda associado e no simbolismo do conjunto 
monumental. A construção propriamente megalítica — dólmen —, que albergará os restos funerários dos 
ancestrais da comunidade construtora, “esconde-se” no montículo artificial.

Este espaço mais interior, certamente de acesso mais restrito, onde apenas alguns membros da 
comunidade podem aceder — por força tanto do carácter reservado como da sua exiguidade —, será 
também palco de importantes cerimónias funerário-religiosas, associadas à preparação e deposição dos 
corpos, reorganização e manipulação dos ossos, etc. É neste sentido que o exterior do monumento, 
aberto aos olhares e à participação de toda a comunidade, é tão importante como o espaço propriamente 
dolménico, inacessível, mas exactamente por isso sempre presente no imaginário colectivo.

A larga divulgação do dólmen de Antelas entre um público especializado é resultado, sobretudo, 
das pinturas que ostenta na superfície dos seus esteios, a vermelho e a preto, por vezes associadas a 
gravuras. As pinturas encontravam-se enterradas, tendo sido expostas pela primeira vez em 1956 através 
de escavações arqueológicas desenvolvidas por L. Albuquerque e Castro, O. da Veiga Ferreira e A. Viana, 
sendo logo depois soterradas, o que permitiu a sua conservação. Os recentes trabalhos arqueológicos 
permitiram a sua observação e a realização de novos estudos, nomeadamente o levantamento das pinturas 
e gravuras, análise química dos pigmentos, etc.

Neste âmbito destaca-se a datação pelo processo de Carbono 14 de material orgânico (madeira 
carbonizada) contido no “pigmento” preto das pinturas, permitindo situá-las entre 3625 e 3140 AC. A 
construção do dólmen terá ocorrido um pouco antes, algures (ou mesmo com posterioridade), entre 4000 
e 3700 AC, como parecem indicar outras três datações de amostras de madeira carbonizada recolhidas nos 
sedimentos existentes no átrio, enquadrando-se, genericamente, no período de apogeu do megalitismo na 
Beira Alta (4000-3600 AC).

As pinturas e, secundariamente, as gravuras de Antelas distribuem-se por cada um dos esteios da 
câmara funerária, funcionando como autênticos painéis. Estão ausentes do corredor.

Trata-se de uma arte à base de figurações geométricas e esquemáticas, por vezes em composição, 
inserta num espaço fechado, não iluminado, reservado. É uma iconografia de carácter enigmático, 
acessível apenas a alguns membros da comunidade, passível de múltiplas “leituras”, de acordo com as 



270 GUIA DA VISITA DE ESTUDO

circunstâncias de cada momento.
O dólmen de Antelas, guardião de relíquias, centro cerimonial aglutinador dos esforços e interesses 

da sociedade — tal como a generalidade dos monumentos megalíticos, particularmente os de grandes 
dimensões —, constitui-se como um autêntico sepulcro-templo.

De facto, no exterior da construção dolménica de vários monumentos do Noroeste peninsular e 
da Beira Alta — estudados segundo critérios de elevado rigor —, têm sido identificadas estruturas que 
se relacionarão com o funcionamento do conjunto monumental, destacando-se o corredor intratumular 
e o átrio, espaços onde, por outro lado, se assinalam pequenas fogueiras, certamente de carácter ritual, 
depósitos de objectos e peças “idoliformes”, cuja disposição permite suspeitar que ali foram colocadas 
como oferendas, para “proteger” o edifício ou, eventualmente, representar cada um dos mortos.

O próprio encerramento do sepulcro é também motivo de grandes cuidados, com a implantação de 
uma estrutura de pedras (e, por vezes, de entulho), ou de terra e pedras (como ocorria em Antelas), nos 
espaços que permitiam o acesso ao dólmen — estrutura de condenação —, colmatando-o completamente. 
Tratar-se-á de uma última e simbólica cerimónia, por vezes com a deposição de objectos e associada ao 
fogo, selando o monumento para a Posteridade!

Antelas integra-se neste contexto. O “edifício” megalítico, centro cerimonial, implicando a 
participação de “oficiantes” e da totalidade da comunidade a que estava ligado, apontará no sentido 
de sociedades com um comportamento formalizado, centradas no culto dos mortos e dos ancestrais, 
certamente orientadas por princípios de ordem “religiosa”.

        
Domingos Cruz
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CANTINHOS (BENFEITAS)
(freg. de Destriz, Oliveira de Frades, Viseu)

Por oposição à maioria das rochas insculturadas conhecidas nesta região, Cantinhos não se encontra 
em zona de orografia acidentada, mas no flanco superior de um vale aberto, cercado por férteis terrenos 
agrícolas, bem irrigados pelas abundantes linhas de águas subsidiárias do rio Carregal. A topografia 
suave confere-lhe um atributo de corredor natural de passagem no sentido poente-nascente, ladeado 
pelas abruptas encostas das faldas da Serra do Ladário. Aliás, nas imediações de Cantinhos confluem 
dois caminhos velhos com marcas de rodados sulcadas no afloramento de base, um dos quais passa 
precisamente em frente da rocha decorada. Numa zona mais alta da encosta, conserva-se o troço de uma 
via romana. 

Cantinhos ocupa então uma posição pouco destacada na paisagem, sobre uma ampla plataforma em 
encosta suave que permite um domínio visual alargado sobre o vale, a nascente. O próprio afloramento 
tem uma implantação discreta, algo diluída na paisagem, já que aproveita uma superfície horizontal que é 
apenas visível a curta distância.

Sobre a superfície superior da rocha surge uma profusão de motivos entre os quais se destacam as 
figurações de ‘palettes’, termo convencionalmente utilizado para caracterizar motivos subquadrangulares, 
sub-rectangulares ou subtrapezoidais, providos ou não de apêndice linear, que ocorrem com alguma 
frequência no contexto da arte rupestre peninsular, mas também um pouco por toda a Europa, com 
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especial incidência no complexo de Valcamonica (Itália). A par das ‘palettes’ foram ainda aqui gravados 
motivos em forma de ferradura, halteriformes (duas covinhas unidas por sulco), covinhas, uma figura em 
forma de «gancho», linhas angulares e outros de difícil atribuição. Alguns destes motivos afiguram-se-nos 
ser de cronologia mais recente que as ‘palettes’, nomeadamente o «gancho» que apresenta uma gravação 
mais profunda provavelmente devido a acção de re-gravação recente e ainda os signos em ferradura que, 
embora ocorram em contextos antigos, foram recorrentemente utilizados, em época histórica, como 
sinais apotropaicos.

O sítio de Cantinhos foi dado à estampa por Amorim Girão na sua obra «Antiguidades Pré-históricas 
de Lafões»1 de 1921 e referida posteriormente no artigo «Arte rupestre da Beira Alta»2. Por ocasião de 
uma das suas primeiras incursões arqueológicas à região, realizou um levantamento sumário da rocha de 
Cantinhos através de desenho “à vista” da rocha decorada. Nos anos de 1999 e 2000, procedeu-se a um 
novo registo gráfico das gravuras, no âmbito do projecto de investigação plurianual «Levantamento da 
Arte Rupestre da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga».

Fig. 3 — Levantamento gráfico da Pedras dos Cantinhos.

No início do século, Amorim Girão terá certamente tido conhecimento da existência de gravuras 
neste local através de referências orais. Como o próprio afirma, «Diz o povo que estão ali representados 
moinhos de vento, e vários instrumentos agrícolas como pás, enxadas, gadanhas, etc.» (1925: 84). Com 

1  Amorim Girão, A. de. 1921, Antiguidades Pré-históricas de Lafões. Contribuição para o estudo da arqueologia de Portugal. Imprensa da 
Universidade. Coimbra.

2  Amorim Girão, A. de. 1925, Arte rupestre em Portugal (Beira Alta). Biblos, vol.I. Coimbra: 81-95.



272 GUIA DA VISITA DE ESTUDO

efeito, as figurações de ‘palettes’ vêm sendo interpretadas por analogia com elementos materiais, como 
pás, espelhos ou martelos, difíceis de identificar criteriosamente no registo arqueológico. E. Anati, principal 
investigador do complexo de Valcamonica, atribui-lhe o valor de símbolo mágico que, embora possa ter tido 
origem na representação esquemática de um objecto, foi adquirindo o estatuto de símbolo multifuncional, 
com função de talismã propiciador de abundância, fertilidade e fecundidade. Esta é apenas uma das 
interpretações desta enigmática figura dominante na rocha de Cantinhos. Aqui surge em associação 
com grafias de difícil atribuição cronológica, contudo, noutros contextos insere-se em cenas narrativas 
datáveis, pelo que, embora possa surgir em época anteriores, é um elemento gráfico que comummente se 
associa à Idade do Ferro / época romana.

Lara Bacelar Alves
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