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Resumo

O present e proj ect o t em com o obj ect ivo principal o reconhecim ent o e est udo de est ações
com art e rupest re na zona do Alt o Côa, ou sej a, no curso do rio Côa, desde a nascent e na
Serra da Malcat a at é à área abrangida pelo Parque Arqueológico do Vale do Côa

PAVC

( zona de Cidadelhe) . Adm inist rat ivam ent e abrange os concelhos de Pinhel, Figueira de
Castelo de Rodrigo, Almeida e Sabugal.
Este projecto tem por base o trabalho realizado em 2001 pela equipa da Crivarque no âmbito
do Est udo de I m pact o Am bient al do Pr oj ect o de Aproveit am ent o Hidroeléct rico do Alt o Côa,
onde se ident ificaram dois sít ios ( Quint a da Mor eirola e Alt o da Cot ovia) que apresent am
rochas com gravuras, sendo um a delas claram ent e de est ilo paleolít ico. O âm bit o de
prospecção

arqueológica

im pediu,

na

alt ura,

o

provável

reconhecim ent o

de

out ras

figurações, devido à im possibilidade de se realizar lim peza de rochas e levant am ent os
directos (decalques). Apenas foi efectuado registo fotográfico e geo- referenciação das rochas
que apresentavam gravações, não sendo possível diferenciar figuras ou atribuir cronologia.
Pretende- se realizar prospecção int ensiva nest as est ações localizadas nos concelhos de
Pinhel e de Figueira de Cast elo Rodrigo, referenciando- se t odos os painéis que apresent em
gravuras, efectuar a limpeza de elementos vegetais que ocultem total ou parcialmente estes,
realizar regist o fot ográfico, t opográfico e levant am ent o dos painéis hist oriados at ravés de
decalques directos.
Após o levant am ent o e est udo prelim inar dest as duas est ações, pret ende- se realizar
prospecção int ensiva no rest ant e percurso a m ont ant e do Rio Côa, at é à área da sua
nascent e na Serra da Malcat a. O obj ect ivo dest a prospecção será r eferenciar t odas as
m anifest ações de art e rupest re ( paleolít icas e pós- paleolít icas) exist ent es nas m argens do
Rio Côa, em zonas sobr anceiras a est e e na confluência dos principais cursos de água
adjacentes.
O result ado dest a prospecção condicionará o prosseguim ent o do proj ect o.

Caso se

identifiquem novas estações de arte rupestre, serão realizados os mesmos trabalhos
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efect uados na Quint a da Moreirola e Alt o da Cot ovia: lim peza de rochas, regist o fot ográfico,
regist o t opográfico, geo- referenciação e levant am ent os at ravés de decalques direct os de
todas as manifestações gráficas ou pictóricas.
Pretende- se iniciar um

proj ect o de invest igação que car act erize a dispersão gr áfica

paleolít ica e pós- paleolít ica no t roço superior do rio Côa, em cont raposição ao Vale do Côa,
próxim o da sua confluência com o Rio Douro, onde se encont ra o com plexo art íst ico de Foz
Côa. O rio Côa surge como o elemento modelador da paisagem, via de circulação de pessoas
e ideias, axis m undis do pensam ent o das populações pré- hist óricas locais que escolheram as
suas m argens para m ar car sím bolos pict ográficos. Será que apenas a zona do Vale do Côa
apresenta gravuras e pinturas pré- históricas? Ou estas surgem em todo o percurso do rio até
à sua nascent e, ou apenas em locais est rat égicos? Corresponderá est a dispersão, ausência
ou presença a m odelos pré- definidos pelas com unidades pr é- hist óricas? Est as são apenas
algumas questões que o ArtCôa pretende colocar e tentar solucionar.
Os result ados obt idos no âm bit o dest e proj ect o serão publicados, quer em revist as e
congressos da especialidade, quer em acções de divulgação destinadas ao grande público.
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3 - Objectivos

Estabelece- se com o obj ect ivo cent ral do proj ect o Art Côa o reconhecim ent o, ident ificação e
est udo de est ações de art e rupest r e na zona do Alt o Côa. Zona est a com pr eendida ent re o
início da área do Parque Arqueológico do Vale do Côa, na zona de Cidadelhe, percorrendo
t odo o percurso a m ont ant e do rio, at é à sua nascent e na Serr a da Malcat a, pert o da aldeia
de Foios. O condicionalism o geográfico que delim it a o proj ect o, ou sej a, o rio Côa, at ravessa
na área de estudo os concelhos de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Sabugal.
Pretende- se com est e pr oj ect o colocar quest ões r elacionadas com a disper são espacial das
m anifest ações de art e rupest re, t endo em cont a o núcleo do Vale do Côa, e a sua
continuidade através do percurso fluvial. O projecto será gerido numa dinâmica do particular,
para o geral, ou sej a, est udo de est ações, int egração na paisagem envolvent e, visualização
do rio Côa com o áxis- m undi das populações locais e cont ext ualização na problem át ica da
arte rupestre paleolítica e pós- paleolítica nacional e internacional.
O rio Côa, pólo cent ralizador da art e do Côa , nasce no m aciço xist o- grauváquico da Serra
da Malcat a a cerca de 1200 m et ros de alt it ude e desagua na m argem esquerda do Douro, à
cot a 108. O seu curso, com um sent ido Sul- Nort e, é condicionado pela t ect ónica regional,
encaixando- se num a zona de fract uras com um a orient ação Nort e- Sul. A acção m odeladora
das águas aprofundando lent am ent e o leit o num

subst rat o rochoso gerou a act ual

configuração da bacia do Côa, uma rede fluvial encaixada que constitui uma funda depressão
dom inant e no relevo geral. O relevo regional é pois acident ado, dom inado por vales
profundamente escavados e por formações montanhosas altas e escarpadas.
Inicia- se o proj ect o at ravés do est udo de dois sít ios referenciados pela equipa da Crivarque,
no Est udo de I m pact e Am bient al do Pr oj ect o de Aproveit am ent o Hidroeléct rico do Alt o Côa,
realizado em 2001. Nest e EI A realizaram - se t rabalhos de prospecção, procedendo- se à
docum ent ação de t odos os elem ent os arqueológicos e et nográficos que, independent em ent e
da sua cronologia e valor funcional, encont ravam - se localizados dent ro da área afect a ao
projecto. Deste modo, e tendo em conta a área sensível, realizou- se prospecção cuidada nas
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zonas que apresent avam m aior pot encial de possuírem m anifest ações art íst icas. Porém o
t ipo de aut or ização de t rabalhos arqueológicos concedidos

pr ospecção

im possibilit ou a

lim peza de rochas cobert as por líquenes e que apr esent avam linhas gravadas, realizando- se
unicamente a identificação destas rochas.
Identificaram- se várias est ações de ar t e rupest r e inédit as, localizando- se 3 delas ( Faia 8,
Faia 9 e Faia 10) no núcleo da Faia, dent ro dos lim it es do Parque Arqueológico do Vale do
Côa. Porém o âmbito deste projecto

ArtCôa - circunscreve- se à área exterior aos limites do

PAVC, prolongando- se para montante até à nascente do Rio Côa.
O sít io Quint a da Moreirola , sit ua- se na m argem direit a do rio Côa, no concelho de Figueira
de Cast elo Rodrigo, e é const it uído por 6 afloram ent os xist osos, que apresent am gravações
filiformes (Relatório Crivarque
Na

rocha

nº

2

( ficha

fichas 97, 98, 99, 100, 101 e 102).
98)

ident ificou- se

a

represent ação parcial de um bode, realizado at ravés
da t écnica de gravação de incisão filiform e. Nest a
rocha, um fact o a confirm ar m ediant e um a lim peza e
levant am ent os de decalques é a possível exist ência
de out ras figurações, o que im plicaria o aum ent o do
disposit ivo

iconográfico.

observaram- se

t raços

Nas

rest ant es

filiform es,

parcialm ent e cobert os por

m uit os

rochas
deles

líquenes e elem ent os

Rocha nº2 da Quinta da Moreirola, onde se identificou
a representação parcial de um bode

vegetais, não sendo possível reconhecer morfologias.
O sít io Alt o da Cot ovia localiza- se na m argem esquerda do rio Côa, no concelho de Pinhel,
m uit o próxim o da est ação Quint a da Moreirola e é const it uído por 5 afloram ent os xist osos,
que apr esent am gravações filiform es ( Relat ório Crivarque

fichas 108, 109, 110, 111 e

112) . Nest as rochas não foi possível ident ificar m orfologias ou t ipologias de gravuras, devido
a várias condicionant es: im possibilidade de realizar levant am ent os at ravés de decalques e
dificuldade de visibilidade devido à existência de elementos vegetais nas superfícies.
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Rocha 3 do Alt o da Cot ovia , onde se
identificaram incisões filiformes

Pretende- se assim , no âm bit o do Art Côa, realizar a prospecção int ensiva nest es dois sít ios j á
referenciados pela equipa da Crivarque em

2001, efect uar lim peza das rochas que

evidenciem gravuras m as que se encont rem par cialm ent e cobert as de elem ent os veget ais
com o líquenes ou pequenos arbust os, realizar levant am ent os da art e rupest re at ravés de
decalques noct urnos com recurso a ilum inação art ificial e efect uar o regist o fot ográfico,
t opográfico e geo- r eferenciação das est ações. Em gabinet e, ser á realizado o t rat am ent o de
t oda a inform ação recolhida no cam po e sist em at izados os prim eiros result ados sobre est es
dois sítios já referenciados no âmbito do estudo de impacte ambiental.
A cont ext ualização dest as est ações, t endo em cont a a rocha nº 2 da Moreirola onde se
encont ra ident ificada um a figura zoom órfica de cariz paleolít ico, leva- nos a enquadrá- las
com o pert encent es ao conhecido e próxim o com plexo de art e do vale do Côa, colocando- as
num a posição periférica ou m esm o m arginal em relação ao núcleo de Foz Côa. Poderá ser
est e o seu correct o enquadram ent o, encarado com o as últ im as ( ou prim eiras?) m arcas
t errit oriais gráficas de um com plexo art íst ico cuj o cent ro encont ra- se localizado m ais
próximo da foz do Côa? Ou por outro lado, poderá apenas corresponder a mais um núcleo de
art e, que surge aqui por condicionalism os geom orfológicos e que não significará o fim do
ciclo do Côa a m ont ant e, m as a um a zona int erm édia? Est as dúvidas apenas serão
esclarecidas através da prospecção intensiva das margens do Rio Côa, desde a zona de
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Cidadelhe ( onde se inicia a área do PAVC) percorrendo t odo o percurso a m ont ant e do rio,
até à zona da sua nascente, na Serra da Malcata.
Serão assim realizados t rabalhos de prospecção int ensiva e sist em át ica, com vist a à
identificação de manifestações gráficas paleolíticas ou pós- paleolíticas, em suportes gravados
ou em abrigos com pint uras. Mediant e os result ados dest a prospecção, poderão ser
realizados levant am ent os de art e rupest re dos novos sít ios ident ificados, que seguirão t odos
os obj ect ivos e pr essupost os m et odológicos propost os para as est ações j á referenciadas.
Será efect uado relat ório final do proj ect o e realizar- se- á a apresent ação e divulgação dos
resultados obtidos no ArtCôa.
Os result ados obt idos nest a prospecção da zona m ont ant e do rio Côa perm it irão a realização
de aproxim ações de ar queologia espacial e dist ribuição da im plant ação das m anifest ações
rupest res no t errit ório. A conj ugação com os result ados obt idos no Vale do Côa, onde é
evident e o condicionalism o que a localização das est ações de art e rupest re apresent am em
relação ao rio Côa, perm it irá um a abordagem ao t errit ório pré- hist órico, do pont o de vist a
concept ual, art íst ico e arqueológico. Poderem os t raçar um a prim eira abordagem a um
m odelo de ant ropização gráfica da paisagem

por com unidades pré- hist óricas, que a

modelaram e a alteraram visualmente.
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4 - Revisão do estado actual dos conhecimentos

A últ im a década do século XX ficou m arcada no âm bit o da arqueologia port uguesa pelo
processo Côa. A arte rupestre em Portugal, ganhou uma nova dinâmica e visualização após a
ident ificação e divulgação a part ir de 1995 do núcleo de art e rupest re do Vale do Côa, que
levou a criação em 1997 do I nst it ut o Port uguês de Arqueologia, do Cent ro Nacional de Art e
Rupest r e e do Parque Arqueológico do Vale do Côa. Podem os dizer, que a ar t e rupest re do
Côa provocou um a revolução na organização adm inist rat iva do sist em a cult ural port uguês,
alcançando a arqueologia um a aut onom ia individual no seio dos inst it ut os ligados ao
património histórico.
Na área geográfica de Trás- os- Mont es e Beira I nt erior conheciam - se ant eriorm ent e est ações
de art e rupest re ( Cachão da Rapa, Pala Pint a, Penas Róias, Fraga d Aia, ent re out ras) , sendo
porém a ident ificação em 1981 das gravuras paleolít icas ao ar livre de Mazouco, seguidas
das do Vale da Casa e do Abrigo do Penedo do Gat o que preludiaram a ident ificação do
conjunto de sítios que constituem o complexo artístico do Vale do Côa.
O processo Côa iniciou- se em 1991, com ident ificação, por Francisco Sande Lem os, de
quat ro abrigos com pint uras no sect or do Côa conhecido com o Faia e um out ro em Vale de
Figueira, ao colaborar no estudo de impacte ambiental da barragem do Côa. Em 1992 Nelson
Rebanda ident ifica o prim eiro painel com figurações paleolít icas, processando- se, por ém , as
grandes descobert as a part ir de finais de 1994, int ensificando- se durant e t odo o ano de
1995. A 17 de Janeiro de 1996 a resolução do Conselho de Minist ros nº 4/ 96 form aliza a
suspensão dos trabalhos de construção da barragem, salvaguardando assim todo o complexo
art íst ico do Vale do Côa. A im port ância hist órico- arqueológica foi coroada com a inclusão em
1998 do Vale do Côa, na lista do Património Mundial da Unesco.
A nível cient ífico efect uaram - se t rabalhos de levant am ent o, est udo e divulgação durant e os
anos de 1995- 98, sendo de dest acar os realizados por A.M. Bapt ist a e M. V. Gom es,
passando o est udo do com plexo art íst ico do Vale do Côa para âm bit o de invest igação do
Centro Nacional de Arte Rupestre sediado em Vila Nova de Foz Côa.
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O est udo de I m pact o Am bient al do Proj ect o de Aproveit am ent o Hidroeléct rico do Alt o Côa
realizado pela equipa da Crivarque em 2002, veio t razer novidades a nível de estações
arqueológicas pré- hist óricas e de sít ios de art e r upest re na zona do Alt o Côa, ou sej a, a
m ont ant e da Foz do Côa. É a part ir dest e t rabalho e dos r esult ados obt idos, que se pr et ende
iniciar os objectivos presentes neste projecto.

9

De Montante a Jusante

Arte Rupestre no Alto Côa

Departamento de Investigação e Divulgação

Bibliografia:

AUBRY, T.; CARVALHO, A.F.; ZILHÃO, J. (1997)
Arqueologia , in Arte Rupestre e Pré- História do Vale
do Côa. Trabalhos de 1995- 1996 (J. Zilhão, coord), pp. 76- 215. Ministério da Cultura, Lisboa.
AUBRY, T; GARCI A DI EZ, Marcos ( 2000) - Act ualit é sur la chronologie et l int erprét at ion de l´ ar t de la
vallée du Côa (Portugal), Les Nouvelles de l´Archéologie, nº 82, pp. 52- 57
BAPTI STA, A.M.; GOMES, Mário Varela ( 1995)
Art e Rupest re do Vale do Côa 1- Canada do I nferno.
Primeiras impressões, Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Vol. 35, fasc. 4, 1º Congresso de
Arqueologia Peninsular, pp. 349 385
BAPTI STA, A.M.; GOMES, Mário Var ela ( 1995a)
Trabalhos, Férvedes, nº2, pp. 45- 118

A Art e do Vale do Côa. Result ados dos Prim eiros

BAPTI STA, A.M.; GOMES, Már io Varela ( 1997)
Art e Rupest re, Art e Rupest r e e Pré- Hist ória do Vale do
Côa, Trabalhos de 1995- 1996, Ministério da Cultura, Lisboa, pp. 211 - 406
BAPTI STA, A.M. ( 1999a) No t em po sem t em po. A art e dos caçadores paleolít icos do Vale do Côa. Com
um a per spect iva dos ciclos rupest res pós- glaciares. Parque Arqueológico Vale do Côa. Vila Nova de Foz
Côa.
BAPTI STA, A.M. ( 1999b)
O ciclo ar t íst ico quat er nário do vale do Côa. Com algum as considerações de
método sobre est ilos, valorização est ét ica e crono- est rat igrafia figurat iva , in 1 Curso I nt ensivo da Ar t e
Pré- Histórica Europeia (Tomar, 1998). Arkeos, 6, II, pp. 197- 277.
BAPTI STA, A. M.; GARCI A DI EZ, Mar cos ( 2002) - L´ art paléolit hique dans la vallée du Côa ( Port ugal) : la
sym bolique dans l´ organisat ion d´ un sanct uaire de plein air, L´ ar t Paléolit hique à l´ air libr e. Le pay sage
m odifié par l´ im age, ( Taut av el- Cam pôm e, 7- 9 oct ubre 1999 ( D. Sacchi dir.) , GAEP & GÉOPRÉ, pp. 187205
BRUN, D.F. ( 1981)
Cart é géom orphologique du Port ugal, Escala 1: 500.000, Mem ória do Cent ro de
Estudos Geográficos, nº 6, Lisboa.
CRI VARQUE, LDA ( 2002)
Relat ór io final dos t rabalhos arqueológicos do Proj ect o de Aproveit am ent o
Hidroeléctrico do Alto Côa, (texto policopiado)
ECOSSISTEMA ( s.d. 1) Algum as not as de caract er ização do funcionam ent o hídr ico das barragens, das
centrais, das derivações complementares de afluências e da derivação Sabugal- Meimoa.
ECOSSISTEMA ( s.d. 2)
de encargos.

Prospecção arqueológica do Alt o Côa. Processo do concurso, Vol. I I

cader no

FÉLI X, J.M.; ALMEI DA, M. ( 1997)
Relat ório de prospecção m ini- hídricas no Rio Côa. Vila Nova de Foz
Côa, Centro Nacional de Arte Rupestre; relatório policopiado.
GARCI A DI EZ, Marcos; AUBRY, T. ( 2002) - Grafism o m ueble en el Valle de Côa ( Vila Nova de Foz Côa,
Portugal): la estación arqueológica de Fariseu, Zephyrvs, vol. LV, pp. 157- 182
GARCI A DI EZ, Marcos; LUI S, L. ( 2002- 2003) - José Alcino Tom é e o últ im o ciclo art íst ico rupest r e do
Vale do Côa: um caso de etno- arqueologia, Estudos Pré- Históricos, nº X- XI, pp. 199- 223
GOMES, Mário Varela; BAPTI STA, A.M. ( 1997)
Art e Rupest r e de Foz Côa
I m port ância Cient ífica e
Perspect ivas, Act as do Congresso Hist órico Luso- Espanhol: O Trat ado de Alcanices e a I m port ância
Histórica das Terras de Riba Côa, Universidade Católica Editora, pp. 63 - 80
HIDROERG ( 2001)
Aproveit am ent o Hidr oeléct r ico de Pinhel. Est udo de I m pact e Am bient al. Resum o
não técnico, Edição revista.
JULIVERT, M.; FONTBOTÉ, J.; REBEIRO, A.; CONDE, L. ( 1974) Mem oria explicat iva del m apa t ect ónico
de la Península Ibérica y Baleares, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid.

10

De Montante a Jusante

Arte Rupestre no Alto Côa

Departamento de Investigação e Divulgação

LEMOS, F.S. ( 1994)
141- 156.

Dossier Côa I : O r elat ório de I m pact e Pat rim onial ( 1989) , in Fórum, 15/ 16, pp

MARTI NS, Andrea, [ et . al.] (2003) - Prospecção Arqueológica no Alt o Côa: novas descober t as de Art e
Rupestre, Al- Madan, IIª série, nº 12, p. 180- 181
MARTI NS, Andrea, [ et . al.] (2004) - Proj ect o de Aproveit am ent o Hidroeléct r ico do Alt o Côa
Met odologia do est udo de im pact e arqueológico, Act as do I V Congresso de Arqueologia Peninsular ( no
prelo)
MARTI NS, Andrea [ et . al.] (2005)
Est udo de I m pact e Am bient al do Proj ect o de Aproveit am ent o
Hidroeléctrico do Alto Côa resultados. Revista da Crivarque, Lda. (no prelo)
PARGA, I., ed. (1983) Mapa Geológico do Macizo Hespérico, Escala 1:500.000, Publicacións da Área de
Geología e Minería do Seminario de Estudos Galegos, Coruña.
RAMOS, A.C. ( 2000)
Levant am ent o e avaliação de I m pact es sobr e o Pat rim ónio Arqueológico e
construído na área abrangida pelo projecto hidroeléctrico de Pinhel (texto policopiado)
REBANDA, N. ( 1991)
Aproveit am ent o Hidroeléct r ico do Rio Côa, Escalão de Foz Côa, vol. XVI . Est udo
de Impacto Ambiental (EGF), EDP, Direcção Operacional de Equipamento Hidroeléctrico.
S.E.G. ( Serviços Geológicos de Port ugal) ( 1992)
Cart a Geológica de Por t ugal. Direcção- Geral de
Geologia e Minas. Escala 1:500.000, Secretaria de Estado da Indústria, Ministério de Indústria e Energia,
Lisboa.
ZI LHÃO, J. ( 1995)
L art rupest re paléolit hique de plein air. Vallée du Côa ( Por t ugal) , « Dossiers
d Archéologie », 209, Dijon, p. 106- 117
ZI LHÃO, J. ( 1995)
The Age of t he Côa valley ( Port ugal) r ock art : validat ion of archaeological dat ing t o
t he Palaeolit hic and refut at ion of scient ific dat ing t o hist oric or prot o- hist or ic t im es, Antiquity, 69,
Oxford, p. 883- 901
ZILHÃO, J. (1995) The stylistically Paleolithic petroglyphs of the Côa valley (Portugal) are of Paleolithic
age. A refut at ion of t heir dir ect dat ing t o recent t im es, Trabalhos de Ant ropologia e Et nologia, 35 ( 4) ,
Porto, p. 423- 469
ZI LHÃO, J. ( ed.) ( 1997)
Art e Rupest re e Pré- Hist ór ia do Vale do Côa. Trabalhos de 1995- 1996.
Relat ór io cient ífico ao gov erno da República Port uguesa elaborado nos t erm os da resolução do Conselho
de Ministros nº4/96, de 17 de Janeiro, Lisboa, Ministério da Cultura, 453 p.
ZI LHÃO, J. ( 1998)
The Rock Art of t he Côa Valley, Port ugal. Significance, conservat ion and
management, Conservation and Management of Archaeological Sites, 2 (4), London, p. 193- 206
ZI LHÃO, J.; AUBRY, Th.; CARVALHO, A.F. ( 1999)
L Art rupest re de la vallée du Côa. Aperçu général
des problèmes de recherche et de gestion, Anthropologie et Préhistoire, 110, Bruxelas, p. 47- 59
ZI LHÃO, J. ( 2000)
La puest a en valor del art e rupest re del valle del Côa ( Port ugal) , Trabaj os de
Prehistoria, 57 (2), Madrid, p. 57- 64
ZI LHÃO, J.; AUBRY, Th.; CARVALHO, A.F. ( eds.) (2001)
Les prem ieres hom m es m odernes de la
Péninsule I bérique. Act es du Colloque de la Com ission VI I I de l UI SPP, Vila Nova de Foz Côa, Oct obre
1998, Trabalhos de Arqueologia 17, Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, 291 p.

11

De Montante a Jusante

Arte Rupestre no Alto Côa

Departamento de Investigação e Divulgação

5 - D e scr içã o Té cn ico- Cie n t ífica do pr ogr a m a de t r a ba lhos: m e t odologia ,
fases do projecto e resultados

1

Metodologia da Prospecção

Em relação à prospecção est a será realizada segundo duas vert ent es: a análise de
gabinet e e o t rabalho de cam po. O t rabalho de gabinet e consist irá na análise e
int erpret ação

dos

m apas

t opográficos,

geom orfológicos,

geológicos,

t oponím ia,

informação oral e obras de carácter científico sobre arte rupestre e sobre a região;

O t rabalho de cam po cont em plará a prospecção int ensiva de t oda a área afect a ao
proj ect o, j unt o ás m argens do rio Côa, na confluência de cursos de água adj acent es a
est e e em plat aform as superiores que possam t er abrigos com m anifest ações rupest res.
Efectuar- se- á a visualização direct a das diferent es superfícies r ochosas suscept íveis de
apresent ar evidências art íst icas pint adas e/ ou grav adas. A prospecção t erá t am bém em
conta locais com significado toponímico potencialmente relevante;

O m at erial rochoso, parece det erm inar a pr esença ou a ausência da localização de
estações de arte rupestre, quer pelo próprio material geológico, como pelos processos de
degradação e alteração que determinam nos suportes o estado de conservação actual.
Para os granit os o m aior grau de pot encialidade sit ua- se nas áreas onde exist am painéis
vert icais e abrigos e onde o est ado de conservação sej a bom ou regular, exist indo
superfícies m ais ou m enos lisas. Os sect ores m enos propícios relacionam - se com locais
onde o granit o represent a um a paisagem caót ica de grandes blocos e onde a erosão
diferencial criou abrigos, sofrendo as superfícies um alto grau de erosão e principalmente
alt eração, que não propiciam a exist ência de superfícies para a realização de art e
rupestre nem a sua possível conservação até à actualidade.
Em relação ás zonas de xist os, os xist os graúvaquicos são aqueles que apresent am
m aiores pot encialidades para possuir elem ent os rupest res. Os suport es de xist o com
quartzito armoricano e ardosíferos apresentam geralmente superfícies irregulares e
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m uit o duras o que dificult aria o processo de gravação, especialm ent e na m odalidade
filiforme, considerando- se estas superfícies com menor potencialidade arqueológica.
As superfícies quart zit icas apr esent am um alt o grau de dur eza, sendo por isso m uit o
baixa a sua pot encialidade para ser em gravadas. Por out ro lado, são propícias à
apresentação de vestígios de pinturas, como no núcleo do PAVC da Faia.

A observação das super fícies rochosas poderá ser efect uada em horário diurno ou
noct urno, recorrendo- se a est e últ im o sem pr e que as condições de ilum inação nat ural
dificult em e condicionem a observação das gravuras. No caso de pint uras, a visualização
através de luz art ificial perm it irá um a leit ura m ais coerent e das áreas pint adas. Porém ,
independent em ent e do recurso à ilum inação art ificial, a prospecção de super fícies ao ar
livre e em abrigos pouco prot egidos, t erá sem pr e em cont a o horário em que a luz
natural incida de forma rasante sobre o suporte;

Será efect uada lim peza e/ ou pequena desm at ação de elem ent os veget ais que cubram
t ot al ou parcialm ent e painéis ou rochas que apr esent em ou serem suscept íveis de
apresent ar m anifest ações gráficas, am pliando assim o grau de visibilidade. Est es
t rabalhos serão efect uados ut ilizando m at eriais não abrasivos, nem danificando o
suporte;

A equipa de prospecção levará o seguint e equipam ent o: GPS, fichas de prospecção,
cart ografia, font es de ilum inação art ificial ( lant ernas ou gerador) , escovas não abrasivas
e óculos- lupa que perm it em um a leit ura m ais precisa dos possíveis sulcos ou áreas
pintadas;

A docum ent ação das nov as est ações durant e o pr ocesso de pr ospecção ser á realizada
at ravés de um conj unt o de dados obr igat órios para a sua localização e descrição. Est es
serão sistematizados através de uma ficha de prospecção onde se colocarão os seguintes
campos: Data; Nº de ficha; Designação; Distrito; Concelho e Freguesia; Lugar
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Topónim o; Acessos; Folha da C.M.P.; Lat it ude N.; Longit ude W.; Alt it ude ( M) ; Período
Cronológico; Geologia e/ ou geom orfologia; Descrição da est ação; Descrição dos m ot ivos
e Estado de Conservação.

2

Metodologia de levantamentos de arte rupestre

Consoant e o t ipo de superfície que apresent e m anifest ações gráficas, exist em

duas

possibilidades de levantamento através de decalques:

Decalque indirect o, no caso de pint uras ou de superfícies gravadas em que o est ado de
conservação sej a m uit o deficient e e perigoso. Será realizado regist o fot ogr áfico digit al
int egral da superfície, efect uando- se post eriorm ent e o seu t rat am ent o at ravés de
program as de t rat am ent o de im agem a nível inform át ico. Obt êm - se as primeiras versões
do decalque que serão r ect ificadas e cont rast adas no cam po. Após as correcções ser á
realizado o decalque final;

Decalque direct o, quant o as superfícies gravadas ou pint adas m ost rem um est ado de
conservação bom . Será efect uado at ravés da colocação sobre o suport e de um plást ico
t ransparent e de t ipo polivinilo, sobre o qual se passará com um m arcador indelével,
sobre as áreas gravadas ou pint adas e sobre aqueles elem ent os e m orfologias nat urais
que a rocha apresente como argumentos contextuais. Este método de levantamento será
efect uado em horário noct urno, at ravés de font es de ilum inação art ificiais ( gerador) ,
possibilit ando luz rasant e noct urna. Em gabinet e, os decalques serão t int ados, a m et ade
do seu t am anho nat ural, sobre papel veget al e m ediant e uso de rot t ring. Todas as
gravuras serão representadas a traço negro, com a forma exacta dos originais, enquanto
que as r epresent ações das fissuras e est alam ent os foram desenhadas at ravés de linhas
ponteadas e os limites dos painéis decorados por linha grossa a cheio;

As superfícies gravadas ou pint adas serão alvo de levant am ent o int egral, ou sej a,
mesmo as áreas não decoradas dos painéis historiados serão delimitadas, tentando deste
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m odo perceber as causas que levaram à eleição de cert as zonas para suport e das
m anifest ações art íst icas.

Serão t am bém

execut ados desenhos de cort es das rochas

decoradas à escala 1/20;

I ndependent em ent e do m ét odo de levant am ent o, será sem pre efect uada no local a
descrição sobre a m orfologia e est ado do suport e ( localização, t ipo de rocha, t ipo de
superfície, est ado de conservação, cor, dim ensões, orient ação) e das m anifestações
gráficas ident ificadas ( descrição sum ária do painel e das pint uras ou gr avuras, nº t ot al
de figurações, est ilo, m ot ivo, orient ação, dim ensões, associações e/ ou sobreposições,
t écnica de gravação ou pint ura) . Será realizada um a docum ent ação exaust iva das
variedades temáticas, métricas, técnicas e estilísticas de cada um dos motivos;

Realizar- se- á o levant am ent o fot ográfico digit al int egral do painel ou abrigo, bem com o,
de cada um dos motivos existentes. Efectuar- se- á geo- referenciação da estação.

3

Fases do projecto e resultados

O projecto ArtCôa apresenta- se com uma calendarização programada em dois anos, os quais
têm objectivos concretos:

1 ª fa se : corresponde ao a n o 1 , onde se pret ende realizar a prospecção int ensiva,
levant am ent os e est udo das est ações j á referenciadas no Alt o Côa

Alt o da Cot ovia

e Quint a da Moreirola. Realização de relat ório e de apresent ação e publicação dos
primeiros resultados em revista nacional e em congresso;

2 ª fa se : corresponde ao a n o 2 , onde se pr et ende efect uar a prospecção int ensiva
de m anifest ações de art e rupest re em t oda a zona m ont ant e do Rio Côa, desde
Cidadelhe (que delimita o início do PAVC) até à zona da nascente na Serra da
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Malcat a. Consoant e os result ados da prospecção poderão ser efect uados levantamentos
de art e rupest re. Será realizado relat ório final do proj ect o, apr esent ação em congressos
da especialidade e publicação dos result ados em rev ist as nacionais e int ernacionais, bem
como junto dos organismos locais.

Os result ados obt idos nest a 2ª fase condicionarão o prosseguim ent o ou não do âm bit o
do projecto.

6 - Calendarização dos trabalhos

ANO PRIMEIRO

de Agosto de 2005 a Agosto de 2006

Trabalhos de Terreno

Quint a da Moreirola e Alt o da Cot ovia

Prospecção intensiva destas estações já referenciadas;
Lim peza de rochas que se apr esent em parcial ou t ot alm ent e cobert as por
elem ent os v eget ais ou sedim ent os superficiais, dificult ando a visualização de
gravuras ou pinturas;
Realização de levant am ent os de ar t e rupest re, nom eadam ent e at ravés de
decalques nocturnos ou se possível diurnos;
Levant am ent o

t opográfico

e

geo- referenciação

de

t odas

as

rochas

que

apresentem manifestações gráficas;
Trabalhos de Gabinete;
Tratamento de informação bibliográfica;
Apresent ação cient ífica dos prim eiros result ados, at ravés de relat ório, de art igo
em revista nacional e em congresso.
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ANO SEGUNDO - de Agosto de 2006 a Agosto de 2007

Trabalhos de Terreno

Área do Alto Côa até nascente do rio Côa

Prospecção int ensiva dest a área

j unt o ao leit o do rio Côa, nos concelhos de

Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida, Pinhel e Sabugal;
Lim peza de rochas que se apr esent em parcial ou t ot alm ent e cobert as por
elem ent os v eget ais ou sedim ent os superficiais, dificult ando a visualização de
gravuras ou pinturas;
Consoant e os result ados da prospecção, poderão ser realizados levant am ent os
de art e rupest re, nom eadam ent e at ravés de decalques noct urnos ou se possível
diurnos;
Levant am ent o

t opográfico

e

geo- referenciação

de

t odas

as

rochas

que

apresentem manifestações gráficas;
Trabalhos de Gabinete;
Tratamento de informação bibliográfica;
Realização de relatório final do projecto;
Apresentação dos resultados para as populações locais;
Apresent ação cient ífica dos result ados, em revist as nacionais e int ernacionais,
assim como participação em congressos científicos.

7 - Gestão do Projecto

A gest ão global do proj ect o Art Côa será efect uada pela responsável cient ífica

Andrea

Mart ins, que efect uará a coordenação dos t rabalhos com os consult ores e colaborador es e a
investigação decorrente dos trabalhos de campo, estudo e divulgação dos resultados obtidos.
Os consultores do projecto

Doutor Marcos Garcia Diéz e Doutor João Zilhão prestarão apoio

a nível de consult adoria, ou sej a, a nível de referências bibliográficas, t écnicas de
levantamento, revisão de textos dos relatórios e ajuda em todas as dúvidas que poderão
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exist ir. A sua vast a experiência em t rabalhos e est udos de art e r upest re, nom eadam ent e na
zona do Côa, torna- os numa referência obrigatória a esta problemática.
Os colaboradores

César Neves, Ana Filipa Rodrigues, Adelaide Pint o, Pedr o Sout o e João

Maurício, part iciparão nos t rabalhos de cam po, nom eadam ent e na prospecção de superfícies
rochosas que apr esent em evidências gráficas, na lim peza das superfícies que apresent em
elem ent os veget ais ou sedim ent os superficiais que dificult em ou im peçam a observação de
gravuras ou pint uras e nos t rabalhos de levant am ent o das m anifest ações de art e rupest re
ident ificadas. Poderão ainda pont ualm ent e part icipar nos t rabalhos de gabinet e, a nível da
organização gráfica.

8 - Difusão dos resultados do Projecto

Os result ados obt idos ao longo do proj ect o serão divulgados de form a diversa, variando,
também, o público a que se destinam.
Além do Relat ório de Pr ogresso e do Relat ório Final obrigat órios por lei, pret ende- se,
apresent ar e divulgar os result ados do proj ect o, t am bém de form a progr essiva, em revist as
e congressos nacionais e internacionais da especialidade, através de artigos científicos.
O público dit o não cient ífico t am bém t erá acesso à inform ação produzida no Proj ect o Art Côa.
Nunca será de descurar a presença de art igos em r evist as m unicipais ( com preferência nos
concelhos que abrangem

o proj ect o) , em

órgãos de com unicação locais ou realizar

apresent ação de result ados em encont ros de cariz aut árquico e local. O discurso produzido
nest es dist int os órgãos será adapt ado aos diferent es públicos, sem m enosprezo do seu
carácter científico.
At ravés da página da WEB, www.crivarque.net, haverá um a act ualização m ais efect iva dos
trabalhos desenvolvidos durante o projecto.
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Dependendo dos result ados do Proj ect o, caso est e corresponda às expect at ivas iniciais, é
obj ect ivo, findo o proj ect o, realizar t rabalhos de índole académ ico, nom eadam ent e um a t ese
de doutoramento da responsável científica.
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