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Actas da II Mesa-Redonda
«Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história»
(Porto, Nov. 2011), Viseu, 2016, pp. 41-70

O ABRIGO DE PARADA, UM SÍTIO DE ARTE RUPESTRE DO VALE DO SABOR
(ALFÂNDEGA DA FÉ, BRAGANÇA, TRÁS-OS-MONTES)

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 

*  Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património – CEAACP: joanacastroteixeira@gmail.com
1  Agradece-se à Archeocélis, Ld.ª e à EDPP o apoio e autorização de publicação deste texto.
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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).

EST. I



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.

EST. V



1. Painel 6 — vista geral.

2. Painel 7 — vista geral.

EST. VI



1. Vista geral do painel 6.

2. Vista geral do painel 7.

EST. VII


