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COMUNICAÇÕES APRESENTADAS NA MESA-REDONDA
CUJOS TEXTOS NÃO FORAM ENTREGUES PARA PUBLICAÇÃO

— RESUMOS —

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.

mailto:acs.mtpedras@gmail.com
mailto:sofia.csf@gmail.com
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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.

mailto:museu@cm-baiao.pt
mailto:museu@cm-baiao.pt
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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. 

mailto:fcarreraramirez@gmail.com
mailto:pedrosobraldecarvalho@gmail.com
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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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Dólmen 1 do Lameiro dos Pastores: pinturas a vermelho num esteio da câmara megalítica 
(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.
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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
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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.
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Casa da Orca de Cortiçô (freg. de Cortiçô, concelho de Fornos de Algodres, distrito da 
Guarda): trabalhos arqueológicos, consolidação e valorização
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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. 
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