Vale do Côa / Foto: P. Guimarães

PEDRAS COM MEMÓRIA
ARTE PALEOLÍTICA NO VALE DO DOURO
Vale do Côa (Portugal) e Siega Verde (Espanha)
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Os locais com gravuras do Vale do Côa (Portugal) e Siega Verde (Salamanca, Espanha) constituem o conjunto
mais importante de manifestações de arte rupestre paleolítica ao ar livre (28 000 a 10 000 a. C.).
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

Siega Verde / Foto: P. Guimarães
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Sitios Prehistóricos de Arte Rupestre
del Valle del Río Côa y de Siega Verde
inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1998

Património da Humanidade

LOCAIS DE ARTE RUPESTRE PRÉ-HISTÓRICA
DO VALE DO CÔA E DE SIEGA VERDE
1998/2010

Primeiras manifestações artísticas ao ar
livre - a arte da luz - que complementam as
expressões pintadas no interior de grutas,
o que levou a UNESCO a inscrever, em
1998, o Vale do Côa na lista do Património
Mundial e, em 2010, a incluir Siega Verde, na
comunidade de Castela e Leão (Espanha),
como sua extensão.
O repertório de animais representados em ambas
as estações é o típico do Paleolítico Supeior do
sul da Europa: A maioria das representações
figuradas são compostas por equídeos, bovinos,
cervídeos e caprídeos, embora também se tenham
encontrado canídeos e peixes, além de algumas
gravuras antropomórficas. Também se reconhece a
representação de formas abstratas ou signos simples.
Estão localizadas nas margens e na foz dos rios Côa
e Águeda, do Douro, do qual são afluentes. No Vale do
Côa foram descobertos, associados às gravuras, vários
sítios de ocupação humana sazonais do Paleolítico;
o mesmo não aconteceu em Siega Verde, que parece
corresponder a uma zona de passagem, aproveitando
um vau natural.
As descobertas arqueológicas confirmam que estes
grupos de caçadores pré-históricos se deslocavam
por um vasto território para aproveitar os diversos
recursos -o sílex de algumas ferramentas utilizadas
nos sítios de ocupação humana do Côa provêm
da atual província de Salamanca, Valladolid,
Estremadura portuguesa e norte do Alentejo-, assim
como também refletem a distribuição dos sítios com
arte rupestre.

Siega Verde / Foto: P. Guimarães

Parque Arqueológico
do Valedo Côa

IP2

Este conjunto de gravuras está
distribuído ao longo dos últimos 30
km do curso do rio Côa, e noutra
secção do rio de cerca de 15 km, em
ambas as margens do Douro, depois
da sua foz. É considerado como o
mais importante conjunto de arte
paleolítica ao ar livre conhecido até
à data.

IP2

O Parque Arqueológico do Vale do Côa
situa-se na zona norte do distrito da Guarda.
É um território com cerca de 200 km2
dentro dos municípios de Vila Nova de Foz
Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel
e Mêda. Na secção final do rio Côa foram
reconhecidos mais de 80 concentrações de
arte rupestre com cerca de 1200 painéis
verticais de rochas xistosas gravados.
Em 1991, foram descobertas as primeiras
gravuras no âmbito de estudos ligados à
construção de uma barragem hidroelétrica,
o que gerou uma controvérsia internacional
sobre a prioridade de conservar as
manifestações artísticas ou permitir a sua
construção. Em 1995, o governou português
cancelou a construção da barragem e
finalmente em 1996, foi criado o Parque
Arqueológico do Vale do Côa com a missão
de proteger, investigar, gerir e dar a
conhecer ao público este importante legado
pré-histórico e histórico, tarefa que é
também levada a cabo pelo Museu do Côa,
inaugurado em 2010.
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Paisagem do Vale do Côa:
O rio Côa, nos seus últimos 17 km, corre num vale serpenteante de rochas
metamórficas: o xisto. Nesta secção e na sua confluência com o Douro
conserva-se uma das maiores concentrações de arte rupestre ao ar livre
do mundo, que foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO,
em 1998.
Foto: J. P. Ruas

Quinta da Barca: Painel nº 3

A arte rupestre paleolítica do Vale do Côa ocorreu durante um período alargado,
entre 28 000 e 10 000 a. C. Caracteriza-se pela representação de grandes
herbívoros que constituíam a fauna existente: cavalos e auroques principalmente,
mas também cabras e veados. Camurças e peixes figuram ocasionalmente.
A figura humana surge entre 13 000 e 10 000 a. C., mas apenas representada nos
respetivos painéis de Ribeira de Piscos e no Fariseu.

Atualmente, a teoria defendida pelos investigadores
é que a maior parte da arte rupestre paleolítica
ao ar livre desapareceu devido ao efeito da erosão
das rochas e apenas se conservou em locais com
condições climáticas e geológicas específicas.
A temática e estilo das representações do Côa são
semelhantes às conservadas nas cavernas e abrigos.
Não obstante, o sítio português tem a característica
de representar figuras em movimento, efeito
conseguido através da gravação de um único corpo
do animal e duas ou três cabeças em diferentes
posições.

Foto: P. Guimarães

Foto: P. Guimarães

Ribeira de Piscos: Painel nº 1

Penascosa: Painel nº 6
No painel n.º 6 de Penascosa pode observar-se a sobreposição de
figuras atribuídas à fase mais antiga da arte rupestre do Vale do
Côa (28 000 - 23 000 a. C.).
As técnicas de gravação da arte rupestre maioritariamente usadas
no Côa são a picotagem e a abrasão e a incisão. A primeira técnica
consiste no martelar da rocha, produzindo uma linha profunda. A
abrasão é um movimento de ida e volta que, por meio de repetição
do gesto, traça uma linha larga. A incisão, é uma técnica produzida
por um traço extremadamente fino, mas muito firme que cria uma
linha que hoje é mais difícil de observar. Em todos os casos são
utilizadas ferramentas de pedra produzidas para este efeito.
Foto: P. Guimarães

Canada do Inferno: Painel nº 1 (28 000

- 23 000 a.C.)

Os investigadores consideravam que a arte
rupestre paleolítica se limitava unicamente a
cavernas e abrigos rochosos, até que em 1981,
em Mazouco, no vale do Douro, foi descoberta
uma gravura de um cavalo picotado na rocha,
que foi atribuído ao período Paleolítico.
O primeiro local de arte rupestre descoberta no
Vale do Côa foi a Canada do Inferno, na década
de 1990, durante o estudio de impacto da
construção de uma barragem.
Foto: P. Guimarães

O Museu do Côa:
Premiado por diversas vezes, o Museu do Côa,
da autoria dos arquitectos Camilo Rebelo e Tiago
Pimentel, foi construído no topo da colina, sobre a
confluência do Côa com o Douro. Foi inaugurado a 30
de julho de 2010.
No Museu, recorre-se à tecnologia mais atual para
explicar a arte rupestre paleolítica do Vale do Côa e
o seu contexto arqueológico. Também oferece oficinas
para divulgar os modos de vidas no Paleolítico e outras
atividades educativas.
Foto: J. Abrunhosa

Visita pública:
Após o abandono do projeto de Barragem, foi criado o Parque
Arqueológico do Vale do Côa, que preparou visita pública a três
dos sítios mais emblemáticos de arte rupestre. As visitas são
realizadas em veículos todo o terreno, acompanhados por um
guia especializado e têm início no Museu do Côa (Ribeira de
Piscos, Canada do Inferno) ou no centro de recepção de Castelo
Melhor (Penascosa).
Foto: A. Jerónimo

Fariseu: Painel nº 1
Em 1999, a escavação do Fariseu permitiu datar a sua
arte rupestre entre 20 000 e 11 000 a. C.
A correlação estratigráfica entre as gravuras e as
camadas arqueológicas que as cobrem permite inferir
uma datação mínima de ca de 16 000 a. C. Este painel é
atribuído à fase mais antiga da arte paleolítica do Côa.
Foto: M. Almeida

Zona Arqueológica
de Siega Verde
SA-324

SA-V-88

SA-V-88

Siega Verde situa-se na zona ocidental da
província de Salamanca, na margem do rio
Águeda, na sua passagem pelas localidades de
Serranillo (Villar de la Yegua), Martillán (Villar
de Argañán) e Castillejo de Martín Viejo. Foi o
primeiro grande conjunto identificado de arte
paleolítica ao ar livre de Espanha.
Numa secção com pouco mais de 1 km, na margem
esquerda do rio Águeda, à volta da ponte de La Unión,
estão concentrados 90 painéis gravados nas rochas de
xisto. Foram identificadas 645 gravuras, das quais 446
representam herbívoros, outros 165 motivos figurativos
e esquemáticos, e os 34 restantes foram catalogadas
como indeterminadas.
A primeira rocha gravada foi identificada em 1988
no quadro dos trabalhos do Inventário Arqueológico
da Comunidade. Em 1998, a Junta de Castela e Leão
declarava o conjunto com o maior grau de proteção:
Bem de Interesse Cultural. A importância desta
estação de arte rupestre e a complementaridade das
gravuras com os vizinhos portugueses justificaram a sua
declaração como Património Mundial pela UNESCO,
como extensão do Vale do Côa, no ano 2010.
O sítio conta com um Centro de Receção e
Interpretação a partir do qual são divulgadas as
características da zona arqueológica e se faz a gestão
da visita às gravuras.

SA-324

SA-V-200

Siega Verde:
A ponte da La Unión ou de Siega
Verde estende-se sobre o único vau
do rio Águeda nos últimos 60 km
do seu curso, que corre por entre
uma orografia agreste. As gravuras
localizam-se numa secção com 1
km na margem esquerda (direita da
fotografia), o que leva a crer que esta
passagem natural foi utilizada tanto
por pessoas como por animais desde
o Paleolítico.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Painel 25 (pormenor):

As gravuras estão localizadas nas rochas da margem esquerda
(direita da fotografia). No arvoredo do fundo deu-se a primeira
descoberta, um cavalo picotado.

Neste painel foram identificados vestígios de 17 figuras
diferentes, maioritariamente cavalos. Destaca-se a inferior
esquerda, onde a cabeça foi mutilada pela construção do
pilar da ponte no início do séc. XX. evidência indireta da
sua antiguidade, o que serviu, num primeiro momento, para
confirmar a autenticidade pré-histórica das gravuras.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Siega Verde águas a montante da ponte:

Painel 15:
É composto por dez figuras e sete signos incisos. Destacam-se
duas representações, um auroque e um cavalo, realizadas por
picotagem. O cavalo é desenhado sobre uma linha cérvico-dorsal
que se estende até à cauda. A cabeça apresenta o pormenor
de crina dupla, orelhas e olho. O auroque, situado sobre o
cavalo anterior, olha na direção oposta. Apresenta-se com um
corpo completo de proporções mais pesadas. Destaca-se a sua
cabeça de grandes dimensões, com pormenores como o cachaço,
executado com picotagem, e o corno voltado para a frente.
Ambas as figuras estão situadas entre as reproduções da fase
mais antiga do sítio (entre 20 000 - 18 000 a. C.).
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León

Painel 21: (entre 17 000 - 14 500 a. C.)
Este painel, no qual estão identificadas uma
vintena de figuras, desenvolve-se num afloramento
de morfologia típica da erosão fluvial que modela
superfícies côncavas nas quais foram realizadas as
gravuras. Na fotografia, destacam-se três figuras
picotadas: em cima à esquerda, um cavalo com
traços no seu interior, que são interpretados como
pormenor da pelagem.
Parcialmente sobreposta à anterior, pode
identificar-se a linha cérvico-dorsal de um auroque
com mais de 1 m de largura, com grandes cornos,
que utilizam a morfologia natural da rocha. Sobre
este traçado, pode identificar-se na parte superior
direita, a figura de um outro cavalo completo.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Painel 89:
Num grande afloramento perpendicular ao curso do rio, destaca-se o
tamanho e a disposição das três figuras, que definem uma «cena» de
quase dois metros de comprimento. Parece mostrar três cavalos a correr,
embora a figura da esquerda tenha características diferentes das outras.
As gravuras foram executadas com a técnica de picotagem e pensa-se que
apesar de terem sido realizadas no mesmo período não tenham sido obra
de um único artista.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Centro de Receção de Visitantes:

Painel 12:

Construído no final dos anos 90, o edifício está sustentado
e camuflado na própria ladeira, em afloramentos rochosos
semelhantes aos que foram gravados com motivos
paleolíticos. O interior é constituído por espaços para
exposição, projeção audiovisual e workshops didáticos,
adaptado a todo o tipo de públicos, tal como alguns recursos
da exposição museográfica que explica a história do sítio
arqueológico, as características do conjunto artístico e os
modos de vida dos grupos humanos que os realizaram. As
visitas às gravuras partem deste Centro.

A rocha sofreu a ação de agentes erosivos, mas
destaca-se uma zona central na qual se concentram várias
figuras incisas. À direita da fotografia aprecia-se a
representação de um cervo cuja cabeça e hastes
sobressaem da superfície lisa do painel. Como nas
figuras mais modernas, destaca-se o pormenor: as hastes
mostram as pontas em perspetiva, conseguindo-se, desta
forma, uma evidente volumetria.

Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Painel nº 63: cavalo com corte ventral em «m»:
Este afloramento de xisto contém dois painéis
distintos. No que estamos a ver foram identificados
dois signos e dois cavalos. O da fotografia é o mais
completo, realizado com técnica de picotagem.
Numa postura voltada para a água, mostra o
pormenor das patas «em animação ou movimento».
Estes pormenores levam à sua datação entre 17
000 - 14 500 a. C.
Foto: P. Guimarães / Junta de Castilla y León.

Foto interpretativa: ARECO / Junta de Castilla y León. A partir de Alcolea y
Balbín, 2006.

Arte rupestre paleolítica

Cardina (Salto do Boi)

no Vale do Douro

O Paleolítico Superior
(entre 38 000 e 10 000
anos a. C.), a última grande
etapa do Pleistoceno,
caracteriza-se na Península
Ibérica por dois factos
singulares: o aparecimento
do homem moderno (Homo
sapiens sapiens) e o final
da alternância climática
das glaciações, que abrirá
caminho ao período em
que nos encontramos
atualmente (Holoceno).
Foi precisamente esse rigor
climático que levou a crer que
no interior peninsular durante
esse período não tivesse havido
ocupação do homem moderno,
desapareceram os neandertais

ao mesmo

tempo que

(Homo neanderthalensis), que
tinham dominado as etapas
anteriores. Na periferia
-cornija cantábrica, área
atlântica portuguesa e litoral
mediterrâneo-, o clima suave
terá propiciado um meio mais
favorável no qual viveram os
nossos primeiros antepassados,
como demonstram os habitats
das grutas que contêm as mais
conhecidas manifestações de
arte rupestre. Atualmente, há
evidências de que na bacia do
Douro também se deu uma
ocupação nesta última etapa do
Paleolítico.
O Paleolítico Superior divide-se
em duas grandes etapas,
marcadas pelo último máximo
e 22 000 a. C. A oeste da bacia,
as primeiras datas dos sítios de
glaciar que se

situa entre 24 000

Cardina (Salto do Boi) e Olga
Grande 4 (31 500 – 24 500 a. C.)
confirmam a ocupação do
território em acampamentos ao
ar livre, inclusivamente na fase
mais fria.
Algo semelhante acontece
também no extremo oposto do
Vale do Douro, em duas jazidas
da Sierra de Atapuerca. As datas
do Valle de las Orquídeas, como
as do interior da Cueva Mayor,
na base dos depósitos de El
Portalón (27 900 e 24 500 a. C.
respetivamente) confirmam um
momento de ocupação similar,
mas em diferentes ecossistemas.
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Mazouco
Freixo de Espada-à-Cinta,
Bragança
Foi o primeiro local ao ar livre onde foram
identificadas gravuras atribuídas ao Paleolítico.
É caracterizado pelas representações de cavalos
e veados e a ausência de auroques.
Foto: M. Almeida

Cerro de San
Isidro
Domingo garcía, Segóvia

O Cerro de San Isidro apresenta
afloramentos xistosos que, em muitos
casos, exibem gravuras paleolíticas
e também outras de épocas mais
modernas. Entre as primeiras
destaca-se o contorno de um grande
cavalo picotado -que, descoberto em
1980, constitui o primeiro achado
deste género em toda a região interior
peninsular-, ao qual as investigações
mais recentes vêm adicionar outras
figuras semelhantes. Junto destas, foi
identificado um conjunto de pequenas
figuras incisas com gravação fina
simples ou múltipla, que reproduzem
maioritariamente cavalos, veados e
cabras. Além deste enclave, conhece-se
a existência de outros locais próximos
com manifestações gráficas idênticas,
que constituem, como Siega Verde e
o Côa, um grande conjunto artístico
paleolítico ao ar livre.
Foto: L. Municio / Servicio Territorial de Cultura de
Segovia / Junta de Castilla y León
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Pousadouro
(Bragança)
Além das grandes concentrações de arte rupestre no
Côa e em Siega Verde, outros locais são caracterizados
por uma escassa variedade temática, como Pousadouro.
Foto: M. Almeida

Após o período de maior rigor
climático continua a ocupação
de alguns destes sítios, tal como
demonstram as datações de Cardina
Salto do Boi (18 700 a. C.) ou,
novamente, El Portalón de Cueva
Mayor (15 000 a. C). Também foram
identificados novos sítios de ocupação
humana ao ar livre, como é o caso do
Fariseu (17 000 a. C.) que terá uma
longa sobrevivência, até 10 800, ou o
de Quinta da Barca Sul (13 000 –
9 600 a. C.).
No extremo oriental da bacia,
repetem-se evidências semelhantes.
Os abrigos de Alejandre e de Vergara
(13 300 – 12 000 a. C.) localizam-se
em locais de passagem entre os vales
do Douro e do Ebro, enquanto o de
Peña de Estebanvela (15 500 a
9 250 a. C.) já entra na bacia, ainda
que mantenha uma posição periférica.

Cueva de
La Griega
(Pedraza, Segóvia)
Parque Nacional da Sierra de
Guadarrama. Nas paredes, tetos de
galerias e salas foi gravado, entre
16 000 e 9 250 a. C., um completo
repertório de fauna: cavalos e um
número muito inferior de cervídeos,
auroques, peixes, um possível felino
e um javali. Também se identificaram
poucas figuras antropomórficas e
signos: reticulados, ovais e triangulares.
Posteriormente, nas primeiras idades
dos metais, foram adicionadas outras
figuras de estilo esquemático e, na época
romana, inscrições latinas que falam da
persistência do caráter cultual do sítio
através dos tempos.
Foto: L. Municio / Servicio Territorial de Cultura de Segovia
/ Junta de Castilla y León
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Terraço do Medal
Vale do Sabor
Placa MD.32, de xisto irregular, reconstruída com vários fragmentos. As suas atuais
medidas são de 35 x 17,7 x 2,2 cm. É uma das centenas de fragmentos de placas que
apareceram neste acampamento paleolítico. Destaca-se, entre diversas incisões, a figura
gravada de um cavalo. O contorno do corpo é delimitado com linhas de suave curvatura e
destacam-se os pormenores na cabeça.
Foto: A. Ferreira Borges.

Estes grupos de caçadores, como os coetâneos da
área cantábrica, legaram um importante repertório
artístico realizado tanto no interior de grutas (Cueva
Mayor ou La Griega), como, sobretudo, ao ar livre,
de acordo com o demonstrado nos conjuntos dos
vales do Côa, do Sabor e do Águeda, além de outros
isolados no Douro (Foz Tua, Mazouco, Fraga do
Gato). A estes deverão somar-se os do interior da
bacia: Fuente de la Salud em Salamanca e Domingo
García em Segóvia.
Em alguns destes sítios de ocupação humana foram
recuperados magníficos exemplos de arte móvel
atribuídos à etapa mais recente, como comprovam
os exemplos do Fariseu, Quinta da Barca Sul ou
Estebanvela. Outras manifestações (Foz do Medal,
Villalba e Cueva de la Uña) ainda não têm datações
diretas.

Fariseu
Vale do Côa

La Peña de Estebanvela
Ayllón, Segovia
Estamos perante a ocupação sazonal e
recorrente, entre 15 500 a 9 250 a. C., de
um pequeno abrigo, na Sierra de Ayllón, a
sudeste da bacia. Nos meses climaticamente
mais favoráveis, estas gentes usaram a
cavidade para descarnar e consumir as presas
caçadas, principalmente animais ungulados
jovens. Foram identificados vestígios de uma
rica indústria de lâminas de raspadeiras
e buris, agulhas de osso e diversos seixos
decorados com gravuras com motivos
zoomorfos e lineares geométricos. Os seixos
decorados localizam-se exclusivamente nos
níveis superiores, aproximadamente a partir
de 11 500 - 11 000 a. C.

Foi neste sítio que, em 1999, se relacionou, pela primeira vez, a
existência de um povoado humano paleolítico com as gravuras ao
ar livre. A escavação arqueológica realizada junto de um painel
decorado revelou a existência de antigos acampamentos com
restos de fogueiras, abrigados na rocha e na sua superfície, outras
gravuras, cobertas por depósitos aluviais.
Em 2005, uma nova escavação possibilitou precisar a cronologia
da ocupação humana do sítio entre 16 400 e 10 000 a. C.,
e revelou que as duas peças de arte móvel encontradas na
exploração de 1999 formavam parte de uma série de 85 peças
gravadas e 4 pintadas.
Foto: J. P. Ruas

Foto: J. M. Cofreces Ibáñez / Museo de Segovia / Junta de
Castilla y León

Barranco Hondo
Villalba, Soria
Na região do Alto Douro, no sopé da Sierra de Perdices, num barranco
de ribeiro, foi encontrada uma placa de ardósia, intencionalmente
cortada, sobre a qual foram gravadas, em ambas as faces, um total
de 37 figuras de caprídeos, equídeos e cervídeos. Deste período, são
conhecidas as ocupações humanas da localidade próxima de Deza,
já na bacia do Ebro, que foram datados de 13 500 - 12 000 a. C.,
confirmando a utilização deste território interior por grupos caçadores.
Foto: A. Plaza / Museo Numantino / Junta de Castilla y León

5
Sampaio
Bragança
Algumas estações rupestres, com
poucas figuras - Redor do Porco, Fraga
Escrevida, Ribeira da Sardinha ou
Sampaio- são caracterizadas por exibir
exclusivamente representações de
auroques.
Foto: M. Almeida

A novidade desta arte pré-histórica do Vale
do Douro, tão semelhante à do interior das
cavernas que se conhecia desde o início do séc.
XX (Altamira, Lascaux...), reside no facto de
se ter realizado maioritariamente, ao ar livre,
com figuras gravadas em rochas com recurso a
várias técnicas: picotagem, incisão, abrasão ou a
sua combinação. No restante, segue os cânones
estéticos semelhantes à arte das cavernas,
podendo ser agrupadas em quatro grandes blocos:
• O mais antigo, caracterizado por
representações de contornos animais pouco
proporcionados, quase sem pormenores
anatómicos e com acentuados ventres curvos.
• Um segundo, muito semelhante ao anterior,
mas com os ventres e dorsos menos acentuados
e com mais pormenores, sobretudo na cabeça.
• O terceiro, mais clássico e canónico, com
figuras bem proporcionadas, com perspetiva,
profusão de pormenores anatómicos, etc.
• E uma última etapa em que predomina a
incisão de pequenas figuras naturalistas
preenchidas com traços que convivem com
figuras geométricas.

Foz do Tua
Mirandela, Bragança
Neste abrigo podem apreciar-se as gravuras de dois
cervídeos. A da direita sobrepõe-se a uma cabeça
de um cavalo que, por sua vez, se sobrepõe a outra,
ainda mais antiga, de auroque.
Foto: A. Santos
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Arroyo de las Almas
La Fregeneda, Salamanca
O Arroyo de las Almas é um afluente do rio
Águeda, na fronteira com Portugal, que conserva
um conjunto de gravuras paleolíticas incisas que
representam cervídeos, cavalos, caprinos e signos.
Foto: M. Reis y C. Vázquez / Fundación Côa Parque

Fuente de la
salud
Salamanca
É, juntamente, com o Arroyo de las
Almas, a última grande descoberta
da arte paleolítica no interior
peninsular. Nas imediações da cidade
de Salamanca, nos afloramentos de
xisto do rio Tormes, foram identificadas
diversas figuras picotadas de dimensões
medianas, similares às de Siega Verde
e do Côa, especialmente um cavalo
com duas cabeças, muito semelhante
a outro do Fariseu, um recurso gráfico
utilizado para representar o movimento
do animal.
Foto: J.Bécares y O. Rivero / Universidad de
Salamanca

Siega Verde / Foto: P. Guimarães

Para saber mais
A informação facultada é proveniente da investigação de diversas equipas e pessoas, tal como está refletido em várias publicações, especialmente em:

Sobre o Vale do Côa:

Sobre Siega Verde:
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O paradigma perdido: o Vale do Côa e a arte paleolítica de ar livre em Portugal.
Batista A. M. Porto : Edições Afrontamento : Parque Arqueológico do Vale do Côa,
2009.

Arte Paleolítico al aire libre: El yacimiento rupestre de Siega Verde,
Salamanca. J. J. Alcolea y R. de Balbín. Arqueología en Castilla y León.
Memorias, 16. Junta de Castilla y León. Salamanca, 2006.
Siega Verde. Arte rupestre al aire libre. Guía del yacimiento. Junta de Castilla y
León. J. J. Fernández y M. Burón (Eds.). Salamanca, 2011.
Conoce Siega Verde. Arte Paleolítico al aire libre. C. Vázquez y J. Angulo; Centro de
Estudios Mirobrigenses. Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 2019.

https://www.arte-coa.pt/
https://www.turismoenportugal.org/parquearqueologico-do-vale-do-coa

www.siegaverde.es
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-culturapatrimonio/yacimientos-arqueologicos/siega-verde

Visitas ao Vale do Côa: +351 279 768 260
museugeral@arte-coa.pt

Reservas de Siega Verde: +34 923 480 198
visitas@siegaverde.es
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