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DEBATE | DISCUSSION1  

27 de Novembro
1.ª sessão - período da manhã

Moderação: Thierry Aubry (IGESPAR/ Parque Arqueológio do Vale do Côa)

LEITÃO CURTO

[indistinguível] ... mim, que é pouco, ao Prof. Sérgio Rodrigues pela sua clareza, e pela sua humildade, 
porque tirou conclusões provisórias e não definitivas. 

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES   

Obrigado.

LEITÃO CURTO  

E por alguma coisa citou mais que uma vez António Coixão. Eu só lhe posso corresponder..., se 
precisar para a sua coluna de um médico ortopedista, estou ao dispor.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES   

Muito obrigado.

LEITÃO CURTO    

Senhor Doutor, meus amigos, eu vou fazer uma intervenção sem ser muito atrevida, mas em relação 
à sustentabilidade dos projetos culturais. Foz Côa inventou uma coisa chamada vinho paleolítico. Eu penso 
que foi um abuso e foi um mau serviço prestado à Arqueologia, porque o vinho bom era o “Barca Velha” 
e hoje o “Vale Meão” que é o seu sucessor ou então o “Escorna Bois” branco de Freixo de Numão ou 
um vinho licoroso de tipo Favaios de Freixo de Numão e não aquele que foi propagandeado como vinho 
paleolítico. Eu advogo que os cientistas chamem à perna quem realmente se serviu do Paleolítico para 
um mau comércio. Em segundo lugar, é o seguinte: há bem pouco tempo um homem público de alta 
responsabilidade (eu posso dizer quem é), que é insuspeito, disse que o Museu de Foz Côa era uma 
catedral num deserto. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião e se realmente é assim. Eu acho que é. 
Deus queira, oxalá que passe a não ser. Obrigado.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Alguns oásis começaram com catedrais. Havia aí há uns tempos uma série: “Os pilares da Terra” 
que explorava um bocado isso. E com o Museu do Côa está-se a passar mais ou menos a mesma coisa. Ou 
seja, aqui a questão está em comparar o deserto que é, por exemplo, o Fratel, onde havia arte rupestre 

1 A transcrição e fixação do texto foi feita por André Tomás Santos; a leitura e revisão final é da responsabilidade de Domingos Cruz. 
Manteve‑se, dentro do possível, a oralidade do discurso.
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e foi construída uma barragem que a submergiu, com o deserto de Foz Côa. O deserto de Foz Côa, com 
a abertura do Museu, atraiu 40 000 pessoas num ano. É óbvio que isto não podia acontecer se não 
houvesse a catedral. É óbvio que isto não podia acontecer se não houvesse a catedral, se existisse apenas 
o “couto” (para continuar a metáfora), ou seja o território. Enquanto existiu só o território, enquanto só 
existiram 14 guias, que fazem visitas de alta qualidade e que por isso mesmo só levam um máximo de 8 
pessoas de cada vez, aliás como se passa na maior parte das grutas paleolíticas (aquelas onde ainda se 
pode visitar a original e não se fica pela réplica como são os casos de Lascaux ou Altamira). É óbvio que 
com 14 guias e com estas limitações que têm que ver com a conservação, não se podia acolher muita 
gente; mesmo assim, o Parque chegou a ser visitado por 20 000 pessoas num ano, o que é um número 
muito superior ao das pessoas que vão visitar a barragem do Fratel ou do Pocinho (que é em Foz Côa). A 
barragem do Pocinho, que eu saiba, não atrai praticamente turistas. É óbvio que esses números diminuíram 
porque, passando os guias a serem 7 (os problemas estruturais que o Thierry falou não afectam apenas 
a investigação mas também a divulgação patrimonial), passando a haver mais um equipamento que é o 
Museu, e não se formando mais guias, as visitas ao terreno diminuiriam. Felizmente que as limitações 
que têm que ver com a conservação não se colocam no caso do Museu do Côa. Há, de facto, um lobby 
importante contra o Côa na comunicação social, e eu não tenho problemas em referir nomes: Miguel Sousa 
Tavares é um deles; é alguém teimoso, é intelectualmente desonesto, é mesmo assim. Uma coisa é, como 
a Helena Matos (que faz parte desse lobby), dizer que é contra aquilo, que a barragem devia ter sido feita 
(sabe-se lá porquê), mas não duvida dos cientistas. O outro é intelectualmente desonesto, porque perante 
todos os argumentos, que são aceites pela comunidade científica na sua globalidade. Há, de facto, uma ou 
duas pessoas sem qualquer crédito que duvidam da cronologia paleolítica de Foz Côa, como R. Bednarick, 
o mesmo que diz que Lascaux também não é desse período. É, portanto, este o tipo de gente de que se 
socorre M. S. Tavares. Se levar 40 000 pessoas por ano a uma região deprimida como é o Côa não é algo 
positivo...

LEITÃO CURTO

Isso é uma questão de fé. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Não é uma questão de fé, é uma questão de facto. Foram, de facto, 40 000 visitantes a Foz Côa no 
ano de abertura do Museu. A posição, por exemplo, de Miguel Sousa Tavares, relativamente às gravuras, 
essa é realmente uma questão de fé, porque não é alicerçada em argumentos científicos. Nós temos 
argumentos científicos para demonstrar que as cosias são paleolíticas; apresentamo-los aqui hoje; há uma 
escavação em que uma rocha decorada está coberta por níveis paleolíticos; isso hoje ninguém discute; é 
um debate encerrado; aliás, é muito simples [exemplificando com papéis na mesa]: isto cai assim, mas se 
tiver algo por baixo, isto cai de outra maneira porque esse algo já lá estava; o que se passa com a rocha 
do Fariseu é que se as suas gravuras estão tapadas por níveis paleolíticos, elas necessariamente teriam 
que lá estar. É portanto uma questão de facto a questão da “paleoticidade” das gravuras e é uma questão 
de facto a importância do Museu para a região, que aliás estava previsto desde o início; demorou foi, por 
uma série de atribulações, mais de dez anos a ser feito.

THIERRY AUBRY  

Felizmente, do que estamos a falar não é de fé, não tem nada a ver com a fé. Em ciência ainda 
temos critérios de avaliação, nomeadamente através de revistas internacionais peer review. O Bednarick 
pode ter a sua opinião, nunca conseguiu foi publicá-la em revistas de reconhecido prestígio científico; já 
os resultados do Côa foram publicados em várias revistas, que são públicas, toda a gente tem acesso. As 
opiniões do Bednarick sobre a antiguidade do Côa, até agora, não foram publicadas em nenhuma revista 
científica. Não é uma questão de fé. A ciência ainda tem alguns critérios que a permitem avaliar. 
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ANTÓNIO CARLOS VALERA

Eu queria colocar duas questões: uma que tem mais a ver com a interpretação; uma questão que 
me foi suscitada por algumas rochas do Côa, nomeadamente essa do Fariseu. Eu gostava de saber a 
vossa opinião relativamente àquela profusão sistemática de gravações sobre gravações, ao ponto de 
às tantas, como tu próprio André disseste na comunicação, já não se perceber nada para quem estava 
a gravar; como é que isso é interpretado, como é que isso é explicado; isto é, há um suporte que é 
sistematicamente utilizado; não é um palimpsesto porque a parte anterior não é rasurada, não é limpa 
para se escrever por cima, a escrita continua a ser feita sobre a escrita anterior e depois cria-se aquela 
confusão (tu próprio utilizaste o termo), uma confusão generalizada em que às tantas já é difícil visualizar 
aquilo que o próprio gravador está a gravar. Portanto, eu queria tentar saber quais são as vossas ideias e 
interpretações sobre este facto em concreto. Relativamente àquilo que se estava aqui a discutir antes, da 
questão da valorização e da dimensão pública do trabalho que está a ser feito no Côa, que para mim é o 
objectivo último do vosso trabalho. Para mim a ciência – podemos estar para aqui a discutir as questões de 
fé que tem ou não tem, não interessa – parece-me que as questões relativamente a essa matéria no Côa 
estão mais que decididas; não vale a pena sequer estar a voltar ao assunto; a questão que aqui coloco é a 
seguinte: qualquer disciplina científica, e a ciência em geral, tem que ter um comportamento social e um 
retorno social. O retorno social do Côa, tu estavas-me a falar, que para o deserto que era Foz Côa, estava 
mais que justificado. No entanto, a sensação que eu tenho de fora é que o Côa está a sofrer o efeito que 
muitos outros sítios, que foram valorizados por essa Europa fora, que é um efeito sociológico normal e 
que é na bibliografia científica da especialidade conhecido como o efeito champanhe: no início poff! Salta 
a rolha, borbulha tudo, salta grande coisa, mas depois a coisa vai esmorecendo e o champanhe torna-se 
imbebível porque perde o gás. Eu vejo coisas novas a aparecerem no Côa que são interessantes, mas não 
vejo essas coisas novas a serem integradas nos programas de visita, eventualmente muitas delas poderão 
estar agora no Museu. Eu gostei muito do Museu, já o visitei, mas nos programas de visita ao terreno, 
parece-me que continuamos como estávamos no início; aí, parece-me que o Côa está a sofrer um efeito 
champanhe e, eventualmente poderá estar a perder público porque não há motivos – agora há um novo 
que é o Museu – para voltar ao território, porque o que se está a mostrar no território é o mesmo. Isto é 
a sensação que eu tenho. Não sei se estou errado, eventualmente poderei estar.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Bem, sobre a sobreposição das gravuras. Do estudo que temos vindo a fazer, existem essencialmente 
duas rochas que têm aquela profusão de gravuras, que são aquelas duas que mostrei (a 1 da Quinta da 
Barca e a 1 do Fariseu). É admissível que existam mais. Há pelo menos mais uma no Fariseu que foi escavada, 
mas como da superfície da rocha ao corte eram 20 cm, percebeu-se apenas que existia essa profusão, 
mas nem deu para perceber o que lá havia. As duas rochas a que me referi têm várias coisas em comum; 
têm em comum determinados temas exclusivos dessas rochas como os auroques machos, contrariamente 
a todas as outras rochas da fase mais antiga que só têm auroques fêmeas; é como se a existência do 
tema auroque macho implicasse a profusão de sobreposições; têm, quanto a mim, outra coisa em comum 
que tem a ver com a importância do local onde estão: a rocha 1 do Fariseu está exatamente em frente 
do Monte de S. Gabriel, que é o monte mais impressivo da região, é uma crista quartzítica que resistiu à 
erosão da Meseta e dali até à Marofa, o S. Gabriel é o elemento que se destaca na paisagem, sobretudo 
para quem anda na devesa, no nível de aplanamento da Meseta. Provavelmente, essa ligação do sítio ao S. 
Gabriel poderá explicar essa profusão de gravuras. A rocha 1 da Quinta da Barca localiza-se precisamente 
no sítio onde, provavelmente se atravessaria o Côa entre a Penascosa e a Quinta da Barca. A rocha 1 da 
Quinta da Barca pode ser considerada, a partir do estudo relacional e temático que fizemos das rochas da 
Quinta da Barca e da Penascosa, também do ponto de vista temático, o sítio onde se passa de um lado 
para o outro. Tanto num caso como noutro, e é também um caso raro, o número de auroques, cavalos 
e cabras-monteses é praticamente o mesmo. Porque é que estas rochas se tornam quase ilegíveis? A 
impressão que tenho veio da minha própria experiência a estudar estas rochas, nomeadamente a 1 da 



170 DEBATE: 1.ª SESSÃO

Quinta da Barca, que demorei cerca de 6 meses a decifrar em gabinete. O discurso contido nas rochas 
desta fase é um discurso público que se lê bem; no caso destas duas rochas em particular, para se 
compreender o discurso que lá se encontra, da forma como se encontra, obriga uma pessoa a estar muito, 
muito, muito tempo em frente à rocha. Poderá isto ter que ver com o aumento da ligação entre quem vê 
a rocha e o local onde esta se encontra, potenciado pelo tempo extremamente longo que seria preciso 
lá estar para ler a rocha? Eu, lá está, na rocha 1 da Quinta da Barca demorei seis meses em gabinete, 
sentadinho ao computador, de uma forma cómoda. Que o tempo a que uma pessoa se visse obrigada a 
estar no sítio seja uma forma de valorizar estes locais particulares é, pelo menos a interpretação que eu 
faço: num caso o sítio onde o Côa se passa a vau, onde, dum ponto de vista geográfico, mas também 
temático, se passa de um ponto para outro; no outro caso, o sítio onde se passa do vale para o planalto 
da Meseta, através do S. Gabriel.

Relativamente ao efeito champanhe... Eu penso que nós todos temos noção disso, e passar-se-á, 
como estavas a dizer, noutros sítios. O problema dos conteúdos das visitas serem sempre os mesmos veio 
acabar por ser algo contornado pelo Museu. No Museu, nós próprios, não só os guias, também fazemos 
visitas e já vi que há pessoas que voltam lá porque sabem que vão apanhar uma visita diferente porque, 
de facto, cada pessoa que faz uma visita (guia ou investigador) valoriza coisas diferentes e valoriza 
coisas que outra não valoriza. Por outro lado, voltar aos sítios para ver a mesma coisa, a verdade é que há 
pessoas que voltam mesmo, para verem a mesma coisa e até para repetirem o mesmo guia. Eu conheço 
casos de pessoas, que não são arqueólogos, que voltam reiteradamente e que arranjam maneira de ir com 
aquele guia em particular. De modo que, há gostos para tudo...

THIERRY AUBRY  

Sobre a complexidade da arte da fase antiga, eu acho que temos que imaginar daqui a 20 000 anos, 
ou talvez mais, uma pessoa que vai observar (espero que sim) uma igreja gótica... Vai pensar que a imagem 
não é muito simples, que é muito complexa. Estamos numa sociedade em que a mensagem tem que ser 
simples e rápida; pode ser que no Gravettense não acontecesse o mesmo... Esta história da complexidade 
é difícil de perceber, mas do ponto de vista humano parece-me algo que aparece frequentemente.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS   

E já agora... Lembrei-me de uma coisa que devia ter dito... Isto não é caso único na arte paleolítica... 
O Breuil já falava nos “macarronis”. Há, de facto, determinados pontos nas grutas onde, de facto, há uma 
grande quantidade de sobreposições; até devido ao suporte desses “macarronis”, estes painéis estão muito 
mal estudados; aí não é possível o decalque directo como o fazemos no Côa. Como são mal estudados 
não são valorizados na bibliografia (estou-me a lembrar de um artigo da Margaret Conkey que andei a ler 
a semana passada que falava da importância que tem o registo das coisas para a própria valorização das 
mesmas). Devido a esses “macarronis” serem tão pouco valorizados na bibliografia, ao princípio até se 
pensou nestas sobreposições como algo de estranho e exclusivo no Côa. Mas isto não é nada estranho na 
arte paleolítica e já o Gourhan falava dos locais especiais das grutas onde estariam estes “macarronis”.

ANTÓNIO CARLOS VALERA  

Eu vou só abusar do facto de ter o microfone na mão para dizer só mais uma coisinha e depois já me 
despeço. Eu quando fiz a pergunta a ti relativamente à sobreposição das gravuras nesses palimpsestos 
(chamemos-lhe assim, para simplificar) não o fiz de uma forma neutral. Eu estava à espera de uma resposta 
tua, que não foi aquela que eu obtive. Sendo tu uma pessoa da fenomenologia, eu vou-te dizer o que eu 
estava à espera que tu me dissesses e depois me dirás o que tens a dizer sobre isso ou não e que é: o que 
é mais importante numa situação dessas em que a visibilidade se vai tornando cada vez menor, se é mais 
importante o ver ou o acto de gravar?
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Parece-me que é o ver. E isto também é uma perspectiva fenomenológica, no sentido em que eu 
apercebi-me disto precisamente pelo tempo que demorei a “decifrar”. E parece-me que é o ver porque no 
meio deste caos, digamos assim, há coisas que são essenciais ver. Por exemplo, duas das peças-chave, 
quanto a mim, para compreender a relação entre a Penascosa e a Quinta da Barca são precisamente dois 
motivos que são iguaizinhos – uma cabra-montês que olha de frente (que é uma situação rara no contexto 
da arte paleolítica). Uma está na Penascosa, na rocha 8 e outra na rocha 1 da Quinta da Barca. Este retirar 
da rocha 1 a cabra-montês que olha de frente é algo de importante para perceber a relação entre os dois 
sítios. Por outro lado, o cuidado com que são feitos... Também se observa animais pouco cuidados, mas 
outros... Animais com duas ou mais cabeças, animação, animais transformados (há por exemplo a situação 
em que um dorso de um auroque é transformado no dorso de uma ave)... Tudo isto são pormenores que 
é importante ver. Agora o lado fenomenológico, eu tiro-o pela experiência, pelo tempo que demorei para 
compreender isto e penso que é esse tempo... o Thierry falava agora da rapidez e da lentidão... Eu penso 
que é essa lentidão excessiva que está na base da relação especial das pessoas com os sítios. Esta relação 
nasce precisamente da experienciação da rocha. Há coisas que se apanham à primeira; como temos 
determinadas formas na cabeça, ou associações icónicas, como refere o Tilley, há coisas que tiramos logo, 
mas depois existem as outras que necessitam de tempo para serem apanhadas. 

MARIA DE JESUS SANCHES

Foram pedidas mais perguntas diretas, não é? Eu, por acaso, não vou desenvolver aqui a questão 
da fenomenologia no Fariseu, porque eu estou mais de acordo com o Doutor Valera, mas não vou 
desenvolver isso, porque ele fez uma pergunta sobre o Fariseu e não sobre as rochas da Penascosa e da 
Quinta da Barca, mas simplesmente sobre aquele palimpsesto que ali se encontrava, mas não vou fazer 
mais comentários, senão não há sessão da tarde. Só quis expressar o meu apoio do ponto de vista da 
compreensão do sítio do Fariseu. Pediram perguntas directas mas há aqui uma observação que eu tenho 
que fazer à conferência do Professor Sérgio Rodrigues, que eu gostei imenso, extremamente clara e com 
a qual estou de acordo em todos os pressupostos e todas as conclusões excepto numa que é a seguinte: 
a determinada altura dissestes, argumentando que a economia agro-pastoril só se expressa numa fase 
muito tardia do, digamos, processo de neolitização – que vai até ao Calcolítico –, há uma certa invisibilidade 
das estruturas no Neolítico e elas só se tornam visíveis no Calcolítico – estruturas habitacionais – e deste 
como exemplo os sítios de Castelo Velho, etc., etc. Ora, digamos que nós, quando estamos a falar de 
sítios como o Castelo Velho, o Castanheiro do Vento, o Crasto de Palheiros, a Fraga da Pena, o Castelo 
de Algodres, estamos a falar de sítios excepcionais dentro do Calcolítico. O que nós vemos durante o 
III milénio, e até durante o II milénio é, do ponto de vista habitacional, num grande número de casos, 
estruturas invisíveis, precisamente. Isto é, estruturas de sítios sobre os quais não há dúvidas, onde há 
implantação do sistema agro-pastoril e são invisíveis quase do ponto de vista arqueológico pela natureza 
perecível dos seus vestígios. Um grande número de povoados calcolíticos e da Idade do Bronze, como por 
exemplo a própria Lavra, que também citaste aqui, que tem uma ocupação neolítica e tem uma ocupação 
calcolítica, também não tem expressão, a não ser estruturas negativas, não tem expressão na Idade do 
Bronze final. Outro sítio – Azurara – aquela grande área também com estruturas negativas praticamente 
não tem nada a não ser esses negativos que são utilizados ainda não se sabe para quê; a estação está em 
estudo; são utilizados ao longo do tempo, durante um tempo prolongado que percorre pelo menos todo o 
II milénio. Esta associação muito directa entre a  invisibilidade das estruturas e um certo desenvolvimento 
agro-pastoril é que eu acho que não se pode fazer. Este pressuposto não serve para todas as regiões 
ou não serve para todos os casos, porque pode haver diferentes estratégias. Eu até já em 2 000 escrevi 
um artigo em que defendi uma certa mobilidade dentro do Calcolítico e dentro do Neolítico também, do 
Neolítico megalítico. No Norte de Portugal defendi uma certa mobilidade dos povoados dentro de um 
determinado território porque achava que eles não tinham capacidade... Digamos, o meio envolvente não 
tinha capacidade de recuperação ecológica para esse sistema. Eu própria defendo uma certa mobilidade 
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territorial, mas o que eu quero discutir um pouco é essa relação imediata entre invisibilidade directa de 
estruturas, pensando em casas, em lareiras muito estruturadas, em paramentos, em fundos de cabana, 
etc. Não entro nos recipientes, estou só a falar em estruturas e essa implantação desse tal sistema sem 
retorno, do qual não se volta atrás. Volto a repetir: sítios como aqueles que eu mencionei, com estruturas 
duráveis, porque nós inconscientemente somos ligados à arquitectura da pedra, temos tendência a ver só 
o que é durável, e sítios como aqueles que citaste são eles próprios, a nível regional, excepcionais, não são 
sítios onde a população vivia. É só mais uma observação desse tipo. Essa leitura directa... De resto acho 
que as conclusões são aceitáveis, aceito-as perfeitamente.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES 

Precisamente. 100% de acordo. Tanto que a referência a esse tipo de sítios.., até porque eu nunca 
os escavei e não é sequer necessário pôr em questão a funcionalidade desses sítios, se são habitacionais 
ou não. A analogia que eu estabeleço com esses sítios é única e exclusivamente para mostrar através de 
uma analogia simples e linear, um padrão que estabelece uma diferenciação clara entre a intervenção do 
Homem, para ser simplista no meu discurso, na paisagem em determinado momento, independentemente 
de ser para construir casas, sítios especiais, sepulturas ou o que quer que seja, e exactamente as mesmas 
coisas 2 000 anos depois, 2 ou 3 000 anos depois. Portanto independentemente do Castanheiro do Vento, 
do Castelo Velho, do Crasto de Palheiros, de todos esses sítios de carácter excepcional, o que me interessa 
que eles mostram..., o que me interessa ir buscar aí é que essas sociedades, independentemente de uma 
maior ou menor mobilidade, e depreendo que seria uma menor mobilidade pelo conjunto de relações que 
se estabelecem com o sítio em si... Não estou a ver toda a dinâmica, e a arquitectura e o investimento 
arquitectónico em sítios como esses que estamos a falar tivessem por trás sociedades com um padrão de 
mobilidade como acontecia por exemplo no Paleolítico ou no Mesolítico. Seria uma mobilidade, a existir, 
seria em moldes diferentes. O exemplo que eu estabeleço poderia ser exactamente como o megalitismo, 
podia não ir tão longe no tempo, poderia só ter chegado aos monumentos megalíticos, por exemplo. 
Provavelmente a construção de estruturas com algum carácter de maior perenidade, independentemente 
da mobilidade das populações que as fizeram tinham, muito provavelmente seria diferente de outras 
sociedades para as quais nós não temos, a não ser aqueles indícios específicos. Em termos de construções 
temos apenas a simplicidade daquelas estruturas, mais nada. Por aí, o único indício arqueográfico que 
eu tenho sobre a relação dessas pessoas com o território é que elas construíram qualquer coisa de 
carácter efémero e em mais nenhum ponto espacial contemporâneo, coevo, elas têm manifestações de 
qualquer coisa mais perene. Claro que depois podemos entrar também nos discursos ou em explicações 
mais teóricas, mais... Por exemplo, aquela mesa-redonda que nós tivemos com o Joshua Pollard, que 
tivemos em Janeiro na Faculdade de Letras do Porto, a questão é sabermos onde está o limite do espaço 
doméstico, bem, mas isso remeter-nos-ia para outra conferência... Claro que podemos ter elementos 
naturais perenes, afloramentos, paisagens, árvores, vales, mas em termos construtivos, em termos de 
construção, sugere-me, e não nego aqui a assumpção de uma perspectiva mais funcionalista de base 
– estou a assumir essa posição –, por analogia vejo uma lareira como aquelas que aparecem no Prazo, 
na ausência de buracos de poste (há um buraco de poste). Há todo um conjunto de indícios, a fossa, a 
estrutura em negativo que existe no Prazo, que me sugerem mobilidade. E, como não posso ficar-me por 
este “sugere-me a mobilidade”, estou a procurar alguma analogia, alguns padrões de comparação. Aliás, 
já em tempos escrevi num artigo qualquer como é incrível como as estruturas de combustão das Olgas 
ou da Cardina são... 

MARIA DE JESUS SANCHES  

 ... são similares às calcolíticas.
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SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES 

 Como?

MARIA DE JESUS SANCHES 

São similares às dos povoados calcolíticos.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES  

Pois, e, no entanto, as lareiras do Neolítico antigo do Prazo em comparação com uma lareira da 
Cardina que em tempos foi publicada, que é aquela muito maior...

THIERRY AUBRY

A maior é a das Olgas.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES

Ou das Olgas. Não tem comparação. São muito mais pequenas. As do Neolítico são muito mais 
pequenas, são constituídas por blocos de granito que são sensivelmente do tamanho de um paralelepípedo 
da estrada. É uma estruturação perfeitamente elementar, perfeitamente descartável e que sugere mesmo 
essa mobilidade. Só para completar a segunda parte da tua intervenção, com a qual eu concordo, de facto. 
A questão da relação disto com a agricultura, a minha relação não é directa. Não é “estruturas simples” 
igual a “não-agricultura”. É estruturas simples e mais um conjunto todo de elementos, nomeadamente 
indústrias líticas, nomeadamente tipos de cerâmica, volumes da cerâmica, inexistência de estruturas de 
armazenamento, tudo isso, é o somatório de tudo isso que me permite esboçar uma ideia, não uma 
certeza, mas uma ideia. Não sei se ficou claro... 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Não, eu isso compreendi. O pressuposto da simplicidade das estruturas é que eu acho que deve 
ser bem ponderado quando é expresso. Só que nesse caso... Desculpa só... Mas nesse caso, o que é que 
nos diz a ausência de sítios habitacionais coevos dos monumentos megalíticos, nessa linha de raciocínio...

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES  

Da mesma forma nós podemos dizer: o que é que nos diz a ausência de estruturas habitacionais 
nesses sítios altamente complexos no Calcolítico. Pode-nos dizer muita coisa, muito tipo de informação, 
mas uma coisa é certa: é que os monumentos megalíticos estão lá e os sítios monumentalizados do 
Calcolítico também lá estão. Foram feitos e aquilo que a Arqueologia tem demonstrado é que são sítios 
que do ponto de vista arquitectónico são extremamente complexos, com uma dinâmica arquitectónica 
extremamente complexa e, portanto... Digamos que o conceito de arquitectura calcolítica é um conceito 
diferente... portanto, o conceito de arquitectura e da relação do Homem com o território no Calcolítico 
por essa evidência, mesmo por esse monumento de carácter excepcional, é diferente, indicia um conceito 
diferenciado relativamente a outros períodos. É só nesse sentido que eu faço essa analogia.

MARIA DE JESUS SANCHES  

De qualquer maneira, acho que de tarde vamos ter aqui Calcolítico em força, por isso...

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES         

Pois... Acho que sim. 
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS  

Eu só quero dizer que dei o exemplo da Quinta da Barca, mas poderia ter falado do Fariseu que 
é exatamente a mesma coisa; ou seja, os argumentos que esgrimi para defender a importância das 
sobreposições e do tempo que se passa a interpretá-las, são praticamente os mesmos que utilizo para 
o caso do Fariseu. Existe animação, diálogos com a rocha, existe até sobreposições cuja sequência é 
importante perceber, existem todos os detalhes... Falei da Quinta da Barca, porque lidei mais diretamente 
com essa rocha em particular... No caso do Fariseu, também foram precisos meses para o Fernando Barbosa 
compreender a rocha e passados onze anos ainda andamos a descobrir motivos  novos. Os argumentos 
são os mesmos porque as rochas partilham as mesmas características. Escolhi o outro exemplo porque fui 
eu que a estudei, enquanto que a do Fariseu foi o Fernando. Foi a única razão.

MIGUEL ALMEIDA 

Eu, pelo contrário, sou um rapaz sem nenhuma imaginação e ainda por cima sou arqueólogo, 
portanto a minha pergunta é se vocês têm dados objectivos, experimentais ou outros, sobre a degradação 
da visibilidade das gravuras após a sua gravação.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS  

Um dos dados importantes que temos provém precisamente do Fariseu. A rocha, como foi protegida 
por sedimentos até à escavação, os traços permanecem brancos. Temos gravuras do Ferro que passados 
2000 e tal anos ainda apresentam os sulcos brancos. Portanto à escala humana, no momento em que 
foram feitas, foram feitas para serem vistas; podemos assumir isso como objectivo. Por outro lado, o 
Thierry, o Luís e o Luca fizeram uma gravura de dimensões médias (tomando como referência as da fase 
antiga), observando-se esta a 20-30 metros.

MIGUEL ALMEIDA

[indistinguível].

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

As do Ferro estão. Grande parte das gravuras do Ferro estão ainda brancas. De qualquer maneira 
temos outra evidência que foi uma coisa que detectámos há pouco tempo. Numa rocha da Quinta da Barca 
(mais precisamente a 22) há um cavalo da fase antiga com pelo menos 10 000 anos de diferença de uma 
gravura que é feita posteriormente e que utiliza como referência a crineira desse cavalo, pelo menos 10 
000 anos mais antiga.

MIGUEL ALMEIDA

Nas grutas, que tu conheces melhor do que eu, tens elementos naturais que são utilizados para 
integrar a figura. São elementos pré-existentes e não necessariamente visíveis. Pode ser a mesma coisa. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Claro. Eu só estou a dizer que as coisas se mantêm visíveis. Temos as do Ferro que o demonstram. 
E temos outra coisa. Ao longo do Gravettense, do Solutrense e mesmo desta fase do Magdalenese médio, 
as associações icónicas são as mesmas. É isso que nos permite ainda hoje, a partir de um simples traço, 
interpretá-lo como uma cérvico-dorsal de um cavalo. Dizemos isto passados vinte e tal mil anos após isto 
ter sido feito. Estas pessoas que tinham estas associações icónicas mais entranhadas, mais facilmente 
chegavam lá. Agora, que as gravuras do Fariseu, porque sedimentadas rapidamente,  estavam brancas, 
estavam. De qualquer maneira, pelo menos a comunidade contemporânea das gravuras viu-as, de certeza 
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e viveu-as daquele modo. Se no Magdalenense ainda tinham em conta estas coisas anteriores, nunca 
o defendi peremptoriamente, mas admito que sim. Há rochas que são reapropriadas, mas de qualquer 
maneira, não foi disso que tratei. Aqui apresentei modelos sincrónicos...

THIERRY AUBRY

Mais um dado. Os traços do Fariseu não são todos brancos. A parte por baixo da camada 2 tem 
pátina. Quer dizer que, na minha opinião, grande parte da pátina é holocénica. Já sabemos que durante 
o Solutrense e o Magdalenense médio os traços não tinham pátina. O meu trabalho com o Luís e o 
Luca aponta para aí. Grande parte da degradação das paredes, ligada a uma colonização liquénica, é do 
Holocénico antigo. Faltam dados para o demonstrar, mas eu acho que sim. O problema está em que grande 
parte das rochas não eram visíveis durante o Solutrense e o Magdalenense, porque estavam cobertas por 
sedimentos. Eram visíveis porque não tinham pátina mas não eram visíveis porque estavam debaixo dos 
sedimentos... Eu acho que este problema da visibilidade das gravuras é em grande parte holocénico. 

Eu acho que... Já são quatro e sete... Não sei se há mais dúvidas, mas acho que estamos assim um 
bocadinho atrasados...


